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Sammanfattning 
 

Butikskommunikation har som uppgift att visa upp produkter och att vägleda kunden i dennes 

inköp genom att informera, inspirera och skapa köplust. Butiken ska visa sortimentet på ett 

optimalt och tilltalande sätt samt skapa ett helhetsintryck som stämmer med butikens koncept. 

Exteriör miljö innefattar allt som finns utanför butiken därav skyltfönstret. Uppmärksamhet kan 

skapas utanför butiken och för att snabbt nå kunderna kan man ha en bra fönsterskyltning vilken 

ska förmedla konceptet och generera ökad trafik i butiken. För många butiker är skyltfönstret 

butikens främsta marknadsföringsverktyg och skyltfönstret ska ge försmak på vad som finns inne 

i butiken och skapa nyfikenhet hos konsumenten. Det finns mycket runt omkring butiken som 

kan få konsumenternas uppmärksamhet såsom grannbutikens skyltfönster, gatulivet och bilar. 

Därför är det viktigt att ha något i sitt egna skyltfönster som fångar upp konsumentens 

uppmärksamhet. 

 

Uppsatsens undersökning grundar sig på om en fönsterskyltning vilken är gjord enligt teorins 

riktlinjer kan skapa uppmärksamhet, intresse och begär hos konsumenten. För att ta reda på detta 

ska konsumenter inom målgruppen som skyltningen riktas till observeras och intervjuas.  

Vår uppsats bygger både på en kvalitativ samt kvantitativ undersökningsmetod, detta anser vi har 

varit bra då vi har kunnat få ut bra med information till vår undersökning.  

De slutsatser vi kan dra efter vår undersökning är att det visade sig att skyltfönstret har stor 

betydelse för att väcka uppmärksamhet, intresse och begär hos konsumenten. Det går dock inte 

att generalisera resultaten då flera faktorer som läge, tidpunkt och typ av skyltning och butik kan 

spela stor roll. 
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1. INLEDNING 

 

Nedan följer underrubriker som ska ge läsaren möjlighet till förståelse för den 

problemformulering som uppsatsen grundar sig på. Vi vill med denna uppsats visa hur viktigt det 

är att använda skyltfönstret som marknadsföringsplats. Uppsatsen behandlar ämnet 

butikskommunikation, att en butiks skyltfönster är en viktig marknadsföringsplats och att det är 

viktigt att ta tillvara på de möjligheter som finns gällande det. Det är viktigt för butikpersonal att 

känna till eller att vara utbildad inom ämnet butikskommunikation, för att kunna utnyttja dessa 

kunskaper till att göra en bra fönsterskyltning. Skyltfönstret är butikens ansikte utåt och för 

många butiker är skyltfönstret det främsta marknadsföringsverktyget.1 
 

1.1 Bakgrund & problemställning 

Butikskommunikationens huvudsakliga uppgift är att visa upp produkterna och vägleda kunderna 

i deras inköp genom att informera, inspirera och skapa köplust.2 Vidare har den även som uppgift 

att stå för en mekanisk försäljning av butikens sortiment och att förmedla sortimentet på ett 

optimalt och tilltalande sätt, samt att skapa ett helhetsintryck som stämmer överens med butikens 

koncept.3 Principen för butikskommunikation är att kunden ska känna igen sig, men samtidigt 

uppleva att det alltid finns något nytt eller aktuellt i butiken. Man kan skapa uppmärksamhet 

utanför butiken för att tidigt och snabbt nå kunderna genom att använda trottoarpratare eller att ha 

en bra fönsterskyltning.4 Fönsterskyltning hamnar under en byggsten vid namn exteriör miljö, 

och den innefattar allt som är utanför butiken.  

Skyltfönstret är butikens ansikte utåt, det ska förmedla konceptet och det ska skapa ökad trafik i 

butiken. Det är viktigt att bestämma sig för mål och budskap för fönsterskyltningen. Räcker det 

med att fånga uppmärksamhet? Eller ska skyltfönstret inspirera och locka in kunder till butiken 

för att köpa andra varor? 5 

 

                                                           
1 Thurow & Nilsson, 2004 s.128 
2 Thurow & Nilsson, 2004 s.125 
3 Thurow & Nilsson, 2004 s.126 
4 Thurow & Nilsson, 2004 s.126-127 
5 Thurow & Nilsson, 2004 s.128 
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Skyltfönstret måste dra till sig konsumenters uppmärksamhet, när detta är gjort måste budskapet 

butiken vill ge ut presenteras på ett tydligt och lockande sätt. Om butikens skyltfönster inte fått 

konsumenters intresse kommer de inte registrera något och därför kanske inte att lockas in i 

butiken.6 

Undersökningar har visat att endast 30 procent av alla personer som passerar förbi ett skyltfönster 

lägger märke till det, siffran varierar givetvis mycket beroende på faktorer så som läge, 

sortimentet och vad det är för typ av skyltning. Atmosfärfaktorer som färg, dekor och ljus 

påverkar också människors känslor. Färger kan hjälpa till att skapa uppmärksamhet, och de kan 

sända ut meddelanden och skapa känslor som faktiskt kan öka eller minska konsumenters 

benägenhet att köpa en vara eller en tjänst.7  

 

Butikskommunikation är viktigt att ha kunskap om för ägare, butikschef eller andra anställda för 

att kunna fånga upp konsumenterna redan utanför butiken. Butiken har bara några sekunder på 

sig att fånga kundens intresse genom sitt skyltfönster. Eftersom det finns många butiker idag som 

inte har någon anställd som är kunnig inom ämnet riskerar butiker att mista de möjligheter till att 

i ett tidigt skede fånga konsumentens uppmärksamhet och intresse.8 Detta kan i sin tur leda till att 

butiker förlorar förbipasserande konsumenter som möjligtvis skulle ha besökt butiken om de hade 

haft en tilltalande fönsterskyltning. Allt fler aktörer i allt fler kanaler tävlar om konsumenters 

uppmärksamhet, därför blir det allt svårare att fånga konsumenters intresse genom sin 

marknadsföring.9 Följderna av detta blir då att intäkterna minskar och butikens lönsamhet blir 

sämre då konsumenter inte lägger märke till butiken och då heller inte besöker den, vilket då inte 

leder till köp.10 Det praktiska arbetet med butikskommunikationen handlar om att omvandla 

besökare till kunder och öka försäljningen och lönsamheten.11 

 

                                                           
6 Underhill, 2006 s.50-64 
7 Mossberg, 2003 s.134-137 
8 Underhill, 2006 s.35-36 
9 Thurow & Nilsson, 2004 s.153 
10 Underhill, 2006 s.50 
11 Thurow & Nilsson, 2004 s.126 



Emma Samuelsson 850402  Butikschefsprogrammet 
Michaela Westerlund 850902  B-uppsats i butiksledning 
  Lidköping vt-08 
 

 3

1.2 Problemformulering 

Kan en fönsterskyltning skapa uppmärksamhet, intresse och begär hos konsumenten om man 

följer teorins riktlinjer för hur man lyckas med en bra skyltning? 
 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva varför butikens skyltfönster är en viktig marknadsföringsplats 

samt att skyltfönstret har stor betydelse för att väcka uppmärksamhet, intresse och begär hos 

konsumenten. Syftet är också att vara till hjälp för butiker som inte har någon erfarenhet eller 

utbildning inom butikskommunikation, och dels att visa på hur viktigt det är att utnyttja 

skyltfönstret som marknadsföringsplats. Vi vill med denna undersökning komma fram till om det 

är lämpligt att skylta enligt teorins riktlinjer för att skapa uppmärksamhet, intresse och begär hos 

konsumenten. 

 

1.4 Undersökningen 

Vi kommer att göra undersökningen i en mindre privatägd klädbutik. Vi ska genom teori ta reda 

på hur man kan göra en bra fönsterskyltning som väcker uppmärksamhet, intresse och begär hos 

konsumenten. Vi kommer att skylta om i butikens skyltfönster i enlighet med vad teorin säger är 

ett bra sätt att skylta på, för att väcka dessa känslor hos konsumenten. Vi kommer därefter att 

utföra en dold observation och sedan fånga upp de konsumenter som uppmärksammat 

skyltningen för att ta reda på om parametrarna skapades. Vi kommer att mäta effekten av 

skyltningen genom AIDA modellens tre första punkter, uppmärksamhet, interesse samt begär.12 

Vi kommer att ta reda på, genom observationer och intervjuer om de uppmärksammade 

skyltfönstret, om konsumenten stannade upp för att han/hon blev intresserade och om det väckte 

ett begär. Därefter kommer vi sammanställa resultatet för att se om vi lyckades att väcka detta 

hos konsumenten.  

                                                           
12 Dahlén & Lange, 2003 s.95-97 
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För att göra en bra skyltning enligt teorin kommer vi att utgå från Thurow och Nilssons riktlinjer 

för en lyckad fönsterskyltning13 samt ifrån Gustafssons sätt att bygga upp en säljande 

fönsterskyltning.14 Dessa riktlinjer kommer vi att komplettera med den övriga teoretiska 

referensramen.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 

I rapportens första kapitel beskriver vi varför och hur vi kommer att undersöka vårt problem. Vi 

förklarar även syftet och problemformuleringen som ligger till grund för vår rapport.  I kapitel två 

presenteras det relevant litteratur för ämnet i den teoretiska referensramen, detta ger oss stöd för 

att komma fram till våra analyser och slutsatser.  Metoden vi har använt för vår undersökning 

presenteras i kapitel tre, där det förklaras varför vi valt att använda oss utav denna. Vår 

resultatdel baseras på den data vi har fått in genom vår undersökning och detta presenteras i 

kapitel fyra. I kapitel fyra jämför vi även vår teori med resultatet till en analys. De slutsatser vi 

kommit fram till under undersökningens gång presenteras i kapitel fem följt av diskussioner kring 

undersökningen. Sist återger vi de källor som vi använt oss utav i vår rapport. 

                                                           
13 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
14 Gustafsson, 2003 s.153 
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2.TEORETISK REFERENSRAM 

Här nedan följer den teori som vi anser är relevant för uppsatsen. Den teoretiska referensramen 

hjälper till att skapa ett underlag till uppsatsens undersökning. 

2.1 Butikskommunikationens uppgift  

En butik kan marknadsföra sig på flera sätt via olika kommunikationskanaler såsom Internet, 

annonser, tv men också genom butikens skyltfönster vilket är en del av butikskommunikation. 

Skyltfönstret är en viktig marknadsföringsplats, butikens marknadsföring ska tala samma språk, 

från annonsering och skyltning till butikens layout och personalens klädsel, detta ska också följa 

butikens profil. Det är idag viktigt att man gör en bra marknadsföring i butiken, med hjälp av bra 

butikskommunikation då de flesta köpbeslut tas på plats.15  

 

Idag används begreppet ”visual merchandising” vilket är detsamma som butikskommunikation 

och det betyder försäljning genom synintryck. Visual merchandising är bildlig information som 

når flera kunder samtidigt. Den är också oftast billigare, effektivare och snabbare om man gör 

den på rätt sätt. Nyckeldelarna i visual merchandising är skyltningen i skyltfönstret och 

varuexponering i butik.16 
 

Butikskommunikationens främsta uppgift är att den ska stå för den mekaniska försäljningen av 

butikens sortiment. Den är vanligtvis ett komplement till den personliga försäljningen och är 

väldigt viktigt när butiken har mycket kunder, då det inte finns möjlighet att hinna med att hjälpa 

alla. Butikskommunikationen ska skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som förstärker 

konsumentens köpupplevelse. 17 

Butikskommunikation ska även visa upp produkter och hjälpa kunder att handla genom att 

informera, inspirera och skapa köplust.18  Bra butikskommunikation handlar om att presentera 

möjligheter som stimulerar kunderna till att göra rätt val.19 

 
                                                           
15 Thurow & Nilsson, 2004 s.127-129 
16 Gustafsson, 2003 s.150 
17 Thurow & Nilsson, 2004 s.125 
18  Thurow & Nilsson, 2004 s.126 
19 http://www.checkpointeurope.com 080311 
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Butikskommunikationen underlättas om butiken har ett system för hur den ska göras, exempelvis 

hur varorna i butiken ska exponeras. Butikens system byggs utifrån sortimentet, layout, butikens 

inredning samt efter kundernas behov.20 Butiken måste tänka på att när kunden besöker butiken 

måste han/hon känna igen sig och få bekräftat det budskap som reklam och marknadsföring har 

utlovat.21 

 

De vägar butiken kan välja för att omvandla besökare till kunder är att:22 

• Förmedla sortimentet på ett tilltalande och optimalt sätt. 

• Informera om produkternas egenskaper. 

• Ge kunden möjlighet att fatta köpbeslut på egen hand. 

• Styra försäljningen mot de varor som ger hög lönsamhet och omsättning. 

• Inspirera till merköp. 

• Stödja och följa upp marknadskommunikationen. 

• Göra kundens besök så bekvämt och angenämt att hon trivs och stannar länge i 

butiken. 

• Skapa ett helhetsintryck som rimmar med konceptet och varumärket. 

 

2.2 Säljmiljön 

Allt som kunden möter vid butiksbesöket skapar intryck och ger en upplevelse. Denna helhet 

består av inredning, ljus- och färgsättning, hur varorna är exponerade både i skyltfönster och inne 

i butiken. Säljmiljön består av tre byggstenar vilka är exteriör, interiör och psykosocial miljö. 

Den exteriöra miljön är det som finns utanför butiken såsom entré, fasad och skyltfönster, och 

den interiöra miljön är det som finns inne i butiken exempelvis tak, golv och färgsättning medan 

psykosocial miljö är de intryck eller känslor kunden får i butiken.23  

 

Denna uppsats fokuserar på butikens exteriöra miljö, och närmare bestämt på skyltfönstrets 

betydelse. Exteriör miljö är det som finns utanför butiken exempelvis entré, skyltfönster, fasad, 
                                                           
20 Thurow & Nilsson, 2004 s.127 
21 Thurow & Nilsson, 2004 s.127 
22 Thurow & Nilsson, 2004 s.126 
23 Gustafsson, 2003 s.120-121 



Emma Samuelsson 850402  Butikschefsprogrammet 
Michaela Westerlund 850902  B-uppsats i butiksledning 
  Lidköping vt-08 
 

 7

byggnad, omgivning (köpcentrum, stad, gågata, torg), parkeringsplatser och grannbutiker. 

Upplevelsen av en butik kan börja flera hundra meter ifrån butiken eftersom konsumenten kan se 

butiken på långt avstånd. Kunden skapar sig en uppfattning om en butik utefter omgivningen, 

denna känsla ska stämma överens med hur butiken vill att konsumenten ska uppfatta butiken, 

därför är den exteriöra miljön viktig för butiken. Med exempelvis en entré som är välkomnande 

får den exteriöra miljön bra uppmärksamhet.24 

 

Skyltfönster påverkas direkt av butikens exteriöra miljö och är marknadsföring för butiker. Om 

butiken har skyltfönster ska de utnyttja det till fullo eftersom det är ett billigt sätt att 

marknadsföra sina produkter på. Skyltningen ska locka in konsumenter och de ska kunna uppfatta 

skyltningen tidigt och bli intresserade och därefter vilja gå in i butiken.25  

 

2.3 Att skapa en attraktiv skyltfönsterexponering 

Butiken inkluderar skyltfönstret, produktpresentation och annan produktinformation, vilka är 

viktiga ämnen i en konsuments sökande efter rätt produkt.26 

Gemensamt för alla butikers skyltning är att de måste synas. Skyltfönstret är butikens ansikte utåt 

och det ska förmedla konceptet och generera ökad trafik i butiken. För många butiker är 

skyltfönstret butikens främsta marknadsföringsverktyg. Det är viktigt att sätta sig ned innan och 

bestämmer vad man har för mål och vilket budskap man vill få fram med sin skyltning.27 

Skyltfönstret ska ge försmak på vad som finns inne i butiken och skapa nyfikenhet hos 

konsumenten. Skyltfönstret är även en bra reklamkampanj som folk frivilligt tittar på även när 

butiken är stängd under förutsättning att belysningen är tänd även på kvällen samt på natten.28 

Den genomsnittlige fotgängaren ser inte skyltfönstret rakt framifrån utan oftast går man längst 

med butikerna. Undersökningar har visat att bara 30 procent av alla personer som passerar förbi 

ett skyltfönster lägger märke till det. Denna siffra kan variera beroende på faktorer som läge, 

produkter, tidpunkt och typ av skyltning.29  

                                                           
24 Gustafsson, 2003 s.121-125 
25 Thurow & Nilsson, 2004 s.128 
26 Antonides & Van Raaij, 1998 s.420 
27 Thurow & Nilsson, 2004 s.127-129 
28 Gustafsson, 2003 s.152 
29 Thurow & Nilsson, 2004 s. 128 
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Det första skyltfönstret måste göra är att dra till sig konsumenters uppmärksamhet, när detta är 

gjort måste budskapet butiken vill ge ut framföras på ett tydligt och intressant sätt. Om butikens 

skyltfönster inte fått konsumenters uppmärksamhet kommer de inte registrera något och därför 

kanske inte att lockas in i butiken.30 Ett sätt man kan göra för att ta tillvara på värdet av 

skyltfönstret är att man kan göra det mer levande, rörelse i skyltfönstret är ett utmärkt sätt att 

fånga en förbipasserandes blick. Man kan också ha olika aktiviteter i skyltfönstret för att skapa 

uppmärksamhet såsom en tv eller levande skyltdockor.31  

 

Det är viktigt att veta från vilket håll flest personer passerar skyltfönstret för att kunna vinkla 

produkter på bästa sätt.32 Folk närmar sig oftast skyltfönstret på gatan ur en vinkel, men de flesta 

skyltfönster är inredda som om alla bara stod och stirrade rakt in i dem, vilket oftast inte är fallet. 

Skyltfönster kan på ett enkelt sätt anpassas efter hur konsumenter närmar sig dem, varorna i 

skyltningen kan vinklas lite så att de syns bättre från en vinkel. Folk går oftast till höger, precis 

som de kör, och därför bör produkterna i skyltningen vridas åt vänster vilket kommer att medföra 

att antalet personer som lägger märke till skyltningen ökar.33  

 

Butiken måste ta hänsyn till hur ofta shopparna besöker butiken, om exempelvis den 

genomsnittliga kunden kommer varannan vecka måste fönsterskyltningen ändras lika ofta, så att 

fönstren alltid ser intressanta, fräscha och lockande ut.34   

Innan man gör sin omskyltning bör man göra en råskiss över hur man vill att den färdiga skylten 

ska se ut. Det är viktigt att man gör den nya skyltningen annorlunda mot den förra och att man 

byter ut färgerna och att ändra grundstommen. Det finns mycket runt omkring en butik som kan 

få konsumenternas uppmärksamhet såsom grannbutikens skyltfönster, gatulivet och bilar. Därför 

är det viktigt att ha något i sitt egna skyltfönster som fångar upp konsumentens uppmärksamhet. 

Detta kan man göra med hjälp av exempelvis stark färg eller någon intressant rekvisita såsom 

                                                           
30 Underhill, 2006 s.50 
31 Thurow & Nilsson, 2004 s.127-129 
32 Underhill, 2006 s.63 
33 Underhill, 2006 s.64 
34 Underhill, 2006 s.69 
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blommor, cyklar eller skyltdockor.35 När varor samexponeras ökar chansen till spontan 

uppmärksamhet från kunden och det i sin tur är en god förutsättning för ökad försäljning.36  

 

2.3.1 Riktlinjer för en lyckad fönsterskyltning 

Här nedan har vi listat vilka punkter som Gustafsson samt Thurow & Nilsson anser är viktiga 

riktlinjer att följa för en lyckad fönsterskyltning. 37 
 

• Utgå alltid från butiksprofilen och varorna som ska skyltas. 

• Placera noga – gör en skiss och skaffa den rekvisita du kan behöva. 

• Var noga med förarbetet – städa ordentligt efter förra skyltningen.  

• Se till att ha mycket luft i skyltningen – ett vanligt fel är att det är för mycket saker i 

fönstret, det förvirrar och skapar ett oroligt intryck.  

• Kundens blick hamnar oftast i mitten av fönstret så väcks intresset där, gå från mitten och 

bygg ut exponeringen därifrån.  

• Gruppera gärna varorna så att betraktaren får ett sammanhang, en hel bild av skyltningen.  

• Ge rena och tydliga budskap – inte för många. Kom ihåg att textade skyltar ska kunna 

läsas på avstånd.  

• Förstärk ditt tema med färg men blanda inte för många. En bra grundregel är att använda 

högst tre färger. Undvik alltför stora kontraster i färgvalet. Dekorfärgen ska inte ”stjäla” 

intresset från produkterna. 

• Sätt ut priser, ”Prisinformationslagen säger att konsumenter ska få korrekt och tydlig 

prisinformation om produkter. På en vara som du ser i en butik eller i ett skyltfönster ska 

priset anges antingen på förpackningen, på en hyllkantsetikett eller i en prislista.”  

• Ljussätt skyltningen. Ljus drar till sig uppmärksamhet och lyfter hela intrycket. Det är 

också bra att punktbelysa vissa varor eller detaljer.  

• När du börjar bli färdig med skyltningen – gå ut och betrakta den med kundens ögon.  

                                                           
35 Gustafsson, 2003 s.152-155 
36 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
37 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
    Gustafsson, 2003 s.153 
    Karlsson & Kuhlin-Olsson, 2007 s.69-70 
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• Följ upp skyltningen i butiken. De varor och erbjudanden som väcker kundens intresse i 

skyltfönstret ska gå lätt att hitta inne i butiken. 

 

2.3.2 Färger 

En av de aspekter som präglar shoppingmiljön är färg. Dels för att synen hämtar upp mest 

information från omvärlden och dels för att färg är det som ögat fångar upp tidigast 

informationsmässigt. Färg har en stor påverkan på oss utan att det är något vi själva tänker på.38 

Med rätt belysning och nyttjande av fönstret kan du exponera med vilken färg som helst, men det 

är viktigt att inte blanda för många färger då det kan ge ett rörigt intryck. En grundregel är att 

använda högst tre olika färger i skyltningen.39  

 

Varma färger få mer uppmärksamhet och att kalla färger uppskattas mer verkar relativt tydligt. 

Prisvärdhet och sortimentets vikt vinner mer på kalla färger och varma färger verkar attrahera 

ögat men de verkar störa beslutsprocessen.40  

 

Det är bevisat att färger påverkar oss fysiskt, varma färger är uppiggande och kalla färger har en 

avslappnande effekt.. Rött får hjärtat att slå snabbare och adrenalintillförseln ökar, och då 

påskyndas köpbeslut. Varma färger används gärna i entréer eller fönster för att locka in 

konsumenterna och kalla färger används ofta inne i butiker eftersom lugn och ro oftast behövs för 

en längre beslutsprocess, vid exempelvis köp av bilar och dyrare märkeskläder. Färger är också 

viktigt för butikens varumärke, butiker är ofta kopplad till en färg eftersom de har en viss färg på 

logotyp eller inredningen. Eftersom det går trender även i färgerna kan det vara bra för en butik 

att byta färg för att visa mode och medvetenhet.41   

 

                                                           
38 Nordfält, 2007 s.162-171 
39 Gustafsson, 2003 s.156 
40 Nordfält,2007 s.162-171 
41 Thurow & Nilsson, 2004 s.35-36 
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”Dessa känslor förknippas med de vanligaste färgerna:”42 43 

Vitt- Får oss att känna oss friska och lätta. Ger en känsla av renhet. Används därför ofta på 

lågkaloriprodukter och kosmetika.  

Blått- Förknippas med moral, trygghet och välstånd. Används i första hand på traditionella 

kvalitetsprodukter. 

Grönt- Är en lugnande färg. Signalerar hälsa, naturlighet och färskhet. Används gärna inom 

livsmedelsindustrin, hälsokost och kosmetika.  

Svart- Används mest på eleganta och sofistikerade högkvalitetsprodukter för att understryka lyx.   

Rött- Den färg som ögat uppfattar snabbast. En bra färg när du ska arbeta med blickfång. Förmår 

oss att fatta snabba beslut och handla på impuls och är därför effektivt att använda vid rea. 

Orange- Utstrålar glädje och livlighet. 

Gult- Skapar ljus och ger ett hoppfullt intryck. 

Lila- Kan förstärka teman som religion och konstnärlighet. 

Brunt- Förstärker det naturliga, men även det maskulina. 

Rosa- Färgen rosa visar på kärlek och medmänsklighet.44 

 

2.3.3 Ljussättning 

”Rätt belysning ökar attraktionsvärdet både på butikslokalen och på varorna i butiken.”45 

Det är viktigt att ljussätta skyltfönstret då ljus drar till sig uppmärksamhet och lyfter hela 

intrycket av skyltningen. Det är bra att punktbelysa vissa varor eller detaljer för att produkterna 

ska synas och få maximalt med uppmärksamhet.46  

 

Ljussättningen i skyltfönstret ska anpassas efter tid på dygnet och butiken måste vara medveten 

om vilken tid flest personer passerar förbi butikens skyltfönster för att anpassa rätt ljussättning.47 

 

                                                           
42 Thurow & Nilsson, 2004 s.36-37 
43 Gustafsson, 2003 s.157 
44 http://www.smp.se 2008-04-14 
45 http://www.fagerhultgroup.se 2008-03-12  
46 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
47 Nordfält, 2007 s.168 
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I finare butiker används ofta väldigt dämpad ljussättning för att det ge ett mer exklusivt intryck. 

Stora varuhus som exempelvis Åhléns har en starkare ljussättning i butikerna, medan 

lågprisbutiker väljer att ha en mycket stark ljussättning vilket förmedlar en lägre prisnivå. 48 

 

2.4 AIDA-modellen 

AIDA modellen är ett redskap att använda för att se hur effekten av en skyltning blir och 

modellen är även bra att använda då man ska jämföra olika skyltningar för att se vilken som är 

mest effektiv. 

 

AIDA: Awareness – Interest - Desire – Action    

Awareness/Kännedom: Det första som måste ske hos konsumenten är att de lägger märke till att 

produkten finns. Den första kommunikationseffekten blir då att konsumenten måste 

uppmärksamma produkten och lägga den på minnet. 

Interest, Desire/intresse, önskan: Efter att konsumenten uppmärksammat produkten så måste de 

också bli intresserade av produkten, som handlar om att vilja lära sig mer om produkten. Önskan 

handlar om att konsumenten känner att produkten är något för dem, något som de vill ha. 

Action/handlande: Att konsumenten faktiskt köper produkten.   

 

AIDA behandlar enkla produkter. Det är produkter som kräver litet engagemang och som 

människor inte ägnar mycket tanke åt, därför krävs inga särskilda kommunikationseffekter. 

Människor ska bli intresserade av produkten och sugen på att köpa den.49 Anledningen till 

att vi beskriver kläder som enkla produkter är för att det inte läggs mycket tid och sökning på att 

hitta det rätta klädesplagget som det exempelvis krävs vid en mobiltelefon. 

 

                                                           
48 Diamond, 2006 s.158-165 
49 Dahlén & Lange, 2003 s.95-97 
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Man kan använda AIDA-principen för att mäta effekten av skyltningen.50 

Attention/Uppmärksamhet: Hur många tittar på skyltningen? 

Interest/intresse: Vad lägger de märke till? Vad tilltalar dem mest? 

Desire/begär: Är produkten något för dem/något som de vill ha? 

Action/beteende: Hur många av dessa handlar? 

 

2.5 Konsumentbeteende 

”Beteende som konsumenter visar upp i sökandet, köpet, användandet, utvärderandet och 

dispositionen av produkter, service och idéer som de tror ska tillfredsställa deras behov.”51 

 

Individuella motiv till shopping: 

Kan vara att konsumenter vill lära sig om nya produkter, för att de vill ha förnyelse och följa med 

i kommande trender. Realisationsshopping kan även vara ett stort individuellt behov, för att 

nästan alla gillar billig shopping och att fynda. Många ser shopping som ett stort intresse och en 

rolig aktivitet att göra tillsammans med sina vänner, familj eller helt ensam. Rolig shopping kan 

vara en bra variation eller för att återhämta sig ifrån hemmets, arbetets och alla de vardagliga 

sysslorna. En annan orsak till shopping kan vara att uppmuntra sig själv om man känner sig 

deppig eller om det har hänt något jobbigt, medan många shoppar för att de tycker dem är värda 

det efter exempelvis en bra presentation på jobbet eller i skolan. Shopping kan även vara ett 

nödvändigt ont för många, mestadels när det gäller dagligvaror som mat, hushållsartiklar och så 

vidare.52  
 

Sociala motiv till shopping: 

Kan vara för att få den sociala upplevelsen, och att man fikar eller äter lunch mellan shoppingen, 

där man kikar på folk och vad dem har för klädsel vilket kan ge inspiration för kommande inköp. 

En annan stor del till varför folk shoppar är för kommunikationen, att prata med andra personer 

med liknande intressen och hobbys, det kan vara andra kunder eller personalen som arbetar i 

                                                           
50 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
51 Shiffman & Lazar Kanuk, 1987 s.6 
52 Antonides & Van Raaij, 1998 s.420 
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butikerna. I vissa butiker kan konsumenter möta andra referensgrupper också, med lika intressen, 

det kan exempelvis vara de som gillar musik och dem kan då träffas i en skivbutik.53 

 

Olika slags köp: 

Köp kan delas in i fullt planerade köp, vilket menas att både produktkategori och varumärke 

planeras innan inköpstillfället. Partiellt planerade köp menas att endast produktkategorin 

bestäms innan konsumenten kommer till butiken och oplanerade köp är då varken 

produktkategori eller varumärke har planerats i förväg. Oplanerade köp kallas även för 

impulsköp, ett impulsköp är ett inköp där konsumenten uppfattar ett plötsligt behov att köpa en 

viss produkt omedelbart. Köpimpulsen är emotionell och konsumenten bortser oftast från 

konsekvenserna som kan bli av inköpet.54 När varor samexponeras ökar chansen till spontan 

uppmärksamhet från kunden och det i sin tur är en god förutsättning för ökad försäljning.  

 

Begreppet omvandlingsgrad tyder på att butiken på något sätt måste omvandla shoppare till 

köpare. Omvandlingsgraden växlar kraftigt beroende på vilken typ av butik eller produkt det rör 

sig om. Marknadsföring kan locka in shoppare till butiken, men sedan är det upp till produkterna, 

personalen och själva butiken att göra dem till köpare. Just tiden som shopparen tillbringar i 

butiken är avgörande för hur mycket han/hon köper. Ju mer kontakt mellan shoppare och 

personal leder till större genomsnittlig försäljning, om shoppare får möjlighet att prata med 

personalen tenderar detta också till att fler kunder dras till butiken.55  

                                                           
53 Antonides & Van Raaij, 1998 s.421 
54 Lange & Wahlund, 1997 s.6 
55 Underhill, 2006 s.28-30 
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3.METOD 

I nedanstående kapitel är det beskrivet hur vi har samlat in den information som krävs för att 

kunna svara på problemformuleringen som hela uppsatsen grundar sig på. I kapitlet tas det upp 

hur vi har gått tillväga och vilka val vi har gjort och varför vi har valt att göra på detta sätt. 

 

3.1 Utveckling av problemställning 

Vi har läst om butikskommunikation och fönsterskyltning i vår kurslitteratur, och fått lära oss hur 

viktigt det är med butikskommunikation för att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som 

förstärker konsumentens köpupplevelse.56 Vi vill undersöka om en fönsterskyltning enligt teorin 

verkligen kan skapa mer uppmärksamhet, intresse och begär hos konsumenten. Eftersom det 

finns en del teorier och modeller inom ämnet är vår problemställning klar. Vi kommer att 

beskriva olika konsumenters uppfattning av skyltfönstret. Vi har valt att göra vår undersökning i 

en mindre privatägd klädbutik. Vi valde denna butik eftersom de skyltade med mycket produkter 

och flera färger, butiken använde sig heller inte av samexponering och rekvisita i skyltfönstren 

vilket enligt Thurow och Nilsson samt Gustafsson är goda riktlinjer för en lyckad 

fönsterskyltning.57 Butiken har även stora skyltfönster med stor potential till en bra skyltning, 

vilket också förenklade vårt val av butik.   

 

3.2 Val av undersökningsmetod 

Vår uppsatts bygger både på en kvalitativ samt kvantitativ undersökningsmetod, detta anser vi 

har varit bra då vi har kunnat få ut bra med information till vår undersökning. 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 till skyltningen, samt ville vi se vad den faktiska 

konsumenten gör. Att vi även valde en liten del av den kvantitativa metoden berodde på att vi 

ville konkretisera våra frågor till konsumenten, alltså specificera frågorna men dock inte ge givna 

                                                           
56 Thurow & Nilsson, 2004 s.125 
57 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
    Gustafsson, 2003s.153 
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svarsalternativ eftersom vi inte vill styra konsumenternas svar. Det finns tre olika metoder som 

kan användas för att utföra en kvalitativ undersökningsmetod, vi kommer att använda oss av två 

av dem. Då har vi valt att göra en observation eftersom metoden passar bra när man är intresserad 

av förhållanden som att registrera vad konsumenterna gör, och inte vad dem säger att de gör.58 

Den andra metoden vi valt att använda oss utav är individuella intervjuer och dem är mest 

lämpliga när relativt få enheter undersöks samt när man är intresserad av vad den enskilde 

individen säger och vill få fram den enskildes inställning och uppfattning.59 Att vi även väljer att 

använda oss av den kvantitativa undersökningsmetoden är eftersom vi kommer att konkretisera 

våra frågor till konsumenterna, med det menar vi att en abstrakt fråga såsom varför han/hon 

uppmärksammade skyltfönstret görs djupare och mer precist.60 Detta har vi valt för att göra våra 

frågor mer förståliga för konsumenterna, samt för att få bättre och mer intressanta svar. 

För att mäta effekten av omskyltningen har vi valt att använda oss av AIDA-modellen till vår 

hjälp, då de tre första stegen i modellen kommer att utnyttjas. Vilka är uppmärksamhet, intresse 

och begär.61  

Efter vår omskyltning ska vi utföra undersökningen genom att observera konsumenter för att se 

om de uppmärksammar skyltfönstren. För att göra undersökningen djupare ska vi därefter 

intervjua konsumenterna för att se om de blev intresserade av skyltningen samt om den skapar ett 

köpbegär hos dem. För att ta reda på detta måste vi därför konkretisera frågorna till 

konsumenterna för att få djupare och mer precisa svar.  

 

3.3 Val av undersökningsutformning  

Vår undersökning är intensiv då vi ska ställa få frågor till ett mindre antal konsumenter istället för 

att ställa många frågor vilket är gängse när det kommer till att välja en intensiv 

undersökningsutformning.62 Vi är intresserade av att få detaljerad information om hur 

konsumenterna uppfattar vår skyltning därför behövde vi ställa djupare och mer specifika frågor. 

Efter en dold observation fångar vi upp konsumenter som har uppmärksammat skyltningen för att 
                                                           
58 Jacobsen, 2002 s.180 
59 Jacobsen, 2002 s.160 
60 Jacobsen, 2002 s.137-250 
61 Dahlén & Lange, 2003 s.95-97 
62 Jacobsen, 2002 s.55-110 
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ställa frågor om varför han/hon uppmärksammade skyltfönstret, samt om dem blev intresserade 

och tilltalades av det och om skyltfönstret väckte ett begär hos dem.  

Observationerna och intervjuerna utfördes på veckodagarna under lunchtid samt eftermiddagar då 

det passerar flest människor utanför butiken. Vi genomförde 40 konsumentintervjuer vid fem 

olika tillfällen.  

 

3.4 Samla in data 

Vi har valt att skylta om i en butiks skyltfönster i enlighet med vad teorin säger, för att därefter 

observera och intervjua konsumenter som uppmärksammar vår omskyltning. Vi ska 

operationalisera våra frågor ut till konsumenten vilket menas med att man specificerar upp 

frågorna och begreppen för att konsument ska förstå innehållet i dem. En dold observation 

kommer att utföras för att sedan fånga upp konsumenter som vi ser uppmärksammar skyltningen, 

för att intervjua dem om varför de uppmärksammade fönsterskyltningen och vad de har för 

uppfattningar om det. Detta är ett enkelt och billigt sätt att samla in informationen på, och 

möjligtvis det enda för att just få intervjua de konsumenter som faktiskt uppmärksammade vår 

omskyltning.  

 

3.5 Val av enhet 

Beträffande val av enhet tog vi kontakt med Peter Orrbén på ”de Nimés” som är en mindre 

privatägd butik med dyrare märkeskläder samt skor som ligger i Lidköping. Anledningen till att 

vi valde att använda oss utav denna butik i vår undersökning var för att vi ansåg att skyltningen 

inte var gjord i enlighet med hur vi har lärt oss att en fönsterskyltning ska vara samt att fönstren 

har stor potential. Peter ansåg att det var en fördel för butiken eftersom de själva inte är utbildade 

inom ämnet butikskommunikation, och även för att de är relativt nya på marknaden.  

Vid val av vilka konsumenter vi ska observera och intervjua har vi avgränsat oss till de Nimés 

målgrupp vilket är killar och tjejer i åldrarna 15-25 år, samt en del äldre på grund utav att 

butikschefen vill nå ut till en mognare målgrupp.  
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3.6 Kritik till undersökningsmetoden 

Vi valde att använda både den kvantitativa och kvalitativa metoden, observationen gick bra, 

medan vi anser att de öppna individuella intervjuerna var svåra att sammanställa, det hade varit 

enklare att göra intervjuerna som enkäter med skalor eller givna svarsalternativ då det hade varit 

lättare att dra slutsatser om vad de tyckte. Men och andra sidan hade vi då inte fått den enskildes 

inställning och uppfattning lika precist. 

Något vi också tyckte var svårt, var att mäta begreppet begär i AIDA modellen, vi visste inte hur 

vi skulle mäta eller få fram detta. Det vi kom på som kunde göras var att ställa frågan; om 

konsumenten kände att produkten var något för dem, något dem ville ha. 

 

3.7 Litteraturval 

Den litteratur vi har valt att använda oss utav är mestadels nyare litteratur och litteratur vi använt 

oss utav i tidigare kurser på butikschefsprogrammet, speciellt litteratur inriktade på ämnet 

butikskommunikation. För att få fram ny litteratur gjorde vi en kedjesökning utifrån vår 

studentlitteratur. Med kedjesökning menas att man tittar i böckernas referenser för att få lästips 

om annan liknande litteratur.63 Vi har även valt litteratur från forskningsrapporter samt från en 

del Internet källor. 

 

                                                           
63 Rienecker & Jörgensen, 2004 s.119 
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4. RESULTAT & ANALYS 

Här nedan presenteras den information vi fått fram genom vår studie. Texten har delats in i olika 

underrubriker och är en sammanfattning av all den information vi fått fram genom vår 

undersökning. Under denna rubrik jämförs även den teori vi har utgått från med den information 

vi har fått fram genom vår studie. Resultatet och analysen ligger till grund för de slutsatser som 

ska dras i nästkommande kapitel. AIDA- modellen har legat till grund för vår utformning av 

intervjufrågorna, modellen används för att se hur effekten av skyltningen blir.  

 

4.1 Mål med skyltningen 

Målet med skyltningen är att konsumenter ska uppmärksamma skyltningen samt att ett intresse 

och begär skapas för produkterna. Nedan kommer delmål delges som ska användas för att nå 

vårt slutgiltiga mål. 

 

Under mötet med butikschefen i den butik vi valt att göra vår undersökning i, sattes mål och 

budskap upp för skyltningen, och idéer om hur skyltningen skulle se ut framfördes från båda håll. 

Även budget diskuterades och det sågs inte som ett större problem. Butikens nuvarande målgrupp 

är mellan 15-25 år, butikschefen berättar att de även vill nå en mognare målgrupp eftersom de 

kan lägga mer pengar i butiken. Butikschefen ser gärna att butiken uppfattas som en modern 

butik med ett sortiment av coola, trendiga kläder och även ett sofistikerat och stiligt sortiment 

med dyra varumärken.  

Det vi kom fram till under mötet var att vi skulle skylta ett kill- och ett tjejfönster samt ett med 

både kill- och tjejkläder och ett fönster med endast skor. Budskapet med de känslor vi ville att 

skyltningen skulle förknippas med och ha en röd tråd i, var att den skulle spegla våren, eftersom 

skyltningen äger rum i april månad. För att vi skulle få mer inspiration och idéer till 

fönsterskyltningen än vad vi fick genom teorin, åkte vi till Göteborg för att se hur butiker med ett 

liknande sortiment valde att skylta sina produkter. En idé vi fastnade för, för att ge skyltfönstret 

ett tuffare intryck var att hänga upp skorna i kedjor, vilket även butikschefen tyckte var en bra 

idé.  
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Något annat vi ville med skyltningen var att samexponera varorna för att konsumenten skulle se 

en helhet i skyltningen och för att öka den spontana uppmärksamheten.64 Även att använda 

rekvisita var för oss en viktig del i skyltningen eftersom det fångar upp konsumenters 

uppmärksamhet.65 För att få hjälp med rekvisita föreslog butikschefen blomsterbutiken Gloriosa 

som han tidigare samarbetat med. Eftersom vi hade i tanke att göra tjej fönstret riktigt tjejigt var 

Gloriosa ett bra samarbete då vi ville ha blommor i fönstret vilket skulle symbolisera våren. För 

att göra killfönstret riktigt killigt och lite häftigare valde vi att låna en skateboard av Stadium, 

vilket också speglas i vårens tecken. Rekvisitan till skyltfönstret med både tjej- och killkläder 

lånade vi av Cervera eftersom vi fick idén att bygga upp skyltningen som om paret skulle ha 

picknick.  

 

4.2 Skyltfönstret innan omskyltning 

Under denna rubrik kommer en beskrivning av hur butikens skyltfönster såg ut innan vår 

undersökning och hur de skyltade sina varor.  

 

Anledningen till att vi valde att göra vår undersökning i butiken ifråga var för att vi ansåg att de 

inte skyltade på det sätt vi lärt oss under utbildningens gång och så som teorin beskriver är ett bra 

sätt att skylta på. Butiken arbetar varken med samexponering eller rekvisita när de skyltar. Vi har 

lärt oss att detta annars är bra knep att ta till för att dra till sig uppmärksamhet och det kan leda 

till ökad försäljning.66 Det är ingen i personalstyrkan som har utbildning eller erfarenhet av 

butikskommunikation, och visste därför inte hur man på ett bra sätt genom exponering av varor 

skulle lockar kunder.   

Skyltningen var riktad rakt fram och eftersom konsumenterna inte kan komma rakt framifrån till 

butiken utan endast längst med skyltfönstret är det få som lägger märke till hela skyltningen.67 

Butiken har heller ingen ljussättning i skyltfönstren vilket gör att konsumenten inte kan se 

produkterna på kvällen och natten, då butiken missar en del marknadsföring.68 Innan vår 

                                                           
64 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
65 Gustafsson, 2003 s.152-155 
66 Gustafsson, 2003 s.152-155 
     Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
67 Underhill, 2006 s.63-64 
68 Nordfält, 2007 s.168 
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omskyltning hade butiken alldeles för mycket färger och varor i skyltfönstren vilket gjorde att vi 

fick ett rörigt intryck och visste inte vad vi skulle sätta blicken på. I skyltfönstren var det synliga 

element utåt mot gatan som var i höjd med konsumentens blickfång, vilket inte var särskilt 

tilltalande. Butikspersonalen hade heller ingen aning om att det är lag på att ha priser i 

skyltfönster.69  

 

4.3 Beskrivning av omskyltning 

Här nedan beskrivs hur vår omskyltning gick till och vilka riktlinjer vi gått efter för att lyckas 

med vår fönsterskyltning. 

 

När vi gjorde vår omskyltning i butiken utgick vi ifrån de riktlinjer som finns för att lyckas med 

en fönsterskyltning.70 Vi har även utgått ifrån övrig student- samt referenslitteratur för att 

komplettera riktlinjerna med mer fakta för att på bästa sätt lyckas med fönsterskyltningen. 

Butikens marknadsföring ska tala samma språk, från annonsering och skyltning till butikens 

layout, detta ska också följa butikens profil.71 Kunder skapar sig en uppfattning om en butik 

utefter omgivningen, den exteriöra miljön, och denna känsla ska stämma överens med hur 

butiken vill att konsumenten ska uppfatta butiken.72 Innan vi skyltade om tog vi reda på vem 

butiken riktar sig till och vi valde rekvisita utefter målgruppen, vi ville skapa ett helhetsintryck 

med hjälp av rekvisita som rimmar med butikens koncept.  

Vi började därefter med att göra upp en råskiss för hur skyltningen skulle se ut, som utgick från 

butiksprofilen. Råskissen visade hur det skulle skyltas i de fyra stora skyltfönstren som har stor 

potential att göra en lyckad skyltning i, då de kan visa mycket produkter, men det gäller att det 

inte blir för mycket produkter vilket kan ge ett rörigt intryck.73 Råskissen innefattade vilka varor i 

vilka färger vi skulle skylta, rekvisita som vi skulle införskaffa och hur varje enskilt fönster 

                                                                                                                                                                                            
    Gustafsson, 2003 s.152 
69 Karlsson & Kuhlin-Olsson, 2007 s.69-70 
70 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
    Gustafsson, 2003 s.153 
    Karlsson & Kuhlin-Olsson, 2007 s. 69-70 
71 Gustafsson, 2003 s.150 
72 Gustafsson, 2003 s.121-125 
73 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
    Gustafsson, 2003 s.153 
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skulle vara uppbyggt med rekvisita och produkter för att få fram den våriga känslan. Det första vi 

gjorde var att ta bort förra skyltningen samt städa ur skyltfönstren.74  

Enligt Thurow och Nilsson samt Gustafsson ska man bygga ut exponeringen från mitten och utåt 

eftersom konsumenternas blick oftast hamnar i mitten av fönstret.75 På grund av detta valde vi att 

sätta fokus där i samtliga fönster, antingen med färg eller med hjälp av rekvisita.  

Färg är enligt Nordfält det som ögat fångar upp tidigast och det har stor påverkan på oss utan att 

vi själva tänker på det.76 För att fånga upp konsumenternas uppmärksamhet kan man ta hjälp av 

stark färg.77 Det är viktigt att tänka på att inte blanda för många färger då det kan ge ett rörigt 

intryck, grundregeln är att använda högst tre färger enligt Gustafsson.78 Detta hade vi i åtanke då 

vi gjorde skyltningen, vi använde oss av högst tre- fyra olika färgskalor. Det är viktigt att ljussätta 

skyltfönstret då ljus drar till sig uppmärksamhet och lyfter hela intrycket av skyltningen. Det är 

även bra att punktbelysa vissa varor för att produkterna ska synas och få maximalt med 

uppmärksamhet.79 Tyvärr hade inte butiken i fråga någon som helst belysning i skyltfönstren, de 

skulle dock se till att ordna detta men detta hanns aldrig med innan eller under vår omskyltning. 

 

Priser ska enligt PIL, prisinformationslagen anges på en vara i ett skyltfönster för att 

konsumenter ska få tydlig och korrekt prisinformation om produkten.80 Butiken hade inga 

prisskyltar till skyltfönstren, då de inte hade en aning om att det var lag på detta. Eftersom vi 

enligt teorin måste ha priser ordnade vi med detta.  

 

När vi skaffat fram all rekvisita och plockat ut de produkter som skulle skyltas började vi med att 

skylta kill- och tjejfönstret. Uppmärksamhet och intresse kan skapas hos konsumenter genom att 

använda intressant rekvisita i skyltningen81, vi valde därför att duka upp för en picknick med alla 

dess tillbehör som också passade till vårtemat. Vi dukade upp i mitten av fönstret för att få ett 

                                                           
74 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
    Gustafsson, 2003 s.153 
75 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
76 Nordfält, 2007 s.162-171 
77 Gustafsson, 2003 s.152-155 
78 Gustafsson, 2003 s.156 
79 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
80 Karlsson & Kuhlin-Olsson, 2007 s.69-70 
81 Gustafsson, 2003 s.152-155 
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blickfång där.82 Eftersom butikens skyltfönster är stora och höga samt att fönstrets botten hamnar 

i ögonhöjd med konsumenten, ville vi fånga uppmärksamheten genom att ha någon rekvisita i 

ögonhöjd.83 Vi valde rekvisita som hör till temat och som är uppseendeväckande att placera i 

ögonhöjd, för att människor ska bli intresserade och titta på den övriga skyltningen. I detta 

fönster valde vi att använda oss av de två skyltdockor butiken innehar, en tjej- och en killdocka. 

Vi följde det tema vi valt och använde oss av våriga kläder och färger när vi skyltade, till 

tjejdockan valde vi en vårig tunika i lila, gul och svart randigt med svarta tights till för att det inte 

skulle bli för mycket färg. Till detta valde vi att ha en lila mönstrad munkjacka för att visa att 

man både kan använda tunikan till finare tillfällen samt till en mer avslappnad vardagslook. Lila 

förknippas med konstnärlighet, medan svart används på sofistikerade produkter vilket vi tyckte 

stämde in och gult skapar ljus samt ger ett hoppfullt intryck vilket passade till vårtemat. Till 

killdockan valde vi en vårig avslappnad look med beiga chinos och med en fräsch vit t-shirt med 

tryck för att understryka en vårig fräschhet samt en svart kofta över för att matcha tjejdockan och 

den sofistikerade looken. Enligt Gustafsson ska skyltningen vridas lite så att de syns bättre från 

en vinkel beroende på hur konsumenter närmar sig skyltfönstren.84 Vi tog reda på innan vår 

omskyltning att konsumenterna går förbi skyltfönstret från både höger och vänster därför 

vinklades båda outfitsen på vänster samt höger sida, åt var sitt håll för att de skulle synas bättre 

för konsumenten. 

                                                           
82 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
    Gustafsson, 2003 s.153 
83 Gustafsson, 2003 s.152-155 
84 Underhill, 2006 s.64 
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Bild 1, tjej- och killfönstret. Foto: Emma Samuelsson 

 

I fönstret med skor behövde vi endast välja ut vilken kedja vi skulle fästa skorna i samt vilka skor 

vi skulle skylta, detta eftersom butikschefen hjälpte till med att fästa fast de stora metallkedjorna i 

taket. Anledningen till att vi valde att skylta skorna hängandes i kedjor var för att vi tyckte att det 

passade ihop med butikens image samt för att enligt Gustafsson kan intressant rekvisita väcka 

uppmärksamhet.85 Skorna hängdes i ögonhöjd till konsument och fästes fast med krokar i 

skosnörena för att de skulle hänga snyggt och upprätt. Eftersom butikens sortiment av skor nästan 

bara finns i gråskaliga toner valde vi att fästa en röd sko med de andra mer färglösa skorna, 

eftersom röd är den färg som ögat uppfattar snabbast.86 

 

                                                           
85 Gustafsson, 2003 s.152-155 
86 Thurow & Nilsson, 2004 s.36-37 
    Gustafsson, 2003 s.157 
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  Bild 2, Skor. Foto: Michaela Westerlund 

 

Bakgrunden i tjejfönstret är av grå metall som butiken nyligen har fått upp, vilket ramar in 

fönstren på ett bättre sätt. Elementen som syntes väl ut mot gatan, täcktes över med ytterligare 

grå metall. Tjejfönstret ville vi göra väldigt tjejigt och bestämde oss för att vi skulle använda oss 

av en rosa skala i fönstret samt blått och vitt samt en liten del svart för att följa Gustafssons teori 

att använda högst tre färger87, vi använde dock fyra färgskalor eftersom det blev svårt att endast 

hitta tre färger till fönstret. Färgen rosa visar på kärlek och medmänsklighet,88 vilket vi tyckte 

passade in på en tjejig skyltning. Det vi tyckte var viktigt var att kläderna skulle samexponeras på 

ett tilltalande sätt då samexponering ökar chansen till spontan uppmärksamhet från kunden och 

det i sin tur är en god förutsättning för ökad försäljning,89 vi valde även att samexponera för att 

                                                           
87 Gustafsson, 2003 s.153 
88 http://www.smp.se 2008-04-14 
89 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
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konsumenterna skulle se en hel outfit framför sig. Enligt Gustafsson är det viktigt att ha något 

som exempelvis rekvisita eller färg i det egna skyltfönstret som fångar upp mer 

uppmärksamhet.90 För att fånga uppmärksamhet med färg samt att bygga ut skyltningen från 

mitten av fönstret som är en av Gustafssons riktlinjer för att fånga konsumentens blick91, valde vi 

att använda oss utav butikens knallrosa överkropps docka som placerades i mitten av fönstret. 

Denna klädde vi i en mörk marinblå klänning med små vita rosetter på. Varför vi valde en mer 

diskret klänning på dockan var för att det inte skulle bli för mycket blandade färger då dockan 

redan väcker uppmärksamhet. Nästa outfit bestod av ett par rosa jeans samt ett svart linne och ett 

vitt mönstrat linne över. De rosa jeansen valde vi ut efter dockans rosa färg för att fånga upp den 

igen. De två linnen vi valt hängde vi i en galge, som sedan hängdes ihop med byxorna för att 

skapa en hel outfit. Linnena vi valde var det bra pris på till skillnad från det övriga sortimentet i 

butiken, dessa valdes för att locka till impulsköp vilket därefter kan leda till merförsäljning väl 

inne i butiken.92 Den sista outfiten i tjejfönstret försökte vi göra mer diskret genom att välja ett 

par ljusa våriga jeans med ett nedstoppat ljusrosa linne med små svarta rosetter på. Även här 

valde vi att hänga linnet i en galge och nålade fast det i jeansen för att få linnet instoppat. 

Skyltningen kan göras mer levande och intressant och dra till sig uppmärksamhet och 

konsumentens blick med rekvisista,93 därför valde vi att ha vita blommor i vita stora vaser, med 

en rosa detalj på, samt en vit kudde med ett par smycken hängandes i för att även visa butikens 

sortimentet av smycken. Även här vinklades outfiten på vänster samt höger sida, åt var sitt håll 

för att de skulle synas bättre för förbipasserande konsumenter. 94  

                                                           
90 Gustafsson, 2003 s.152-155      
91 Gustafsson, 2003 s.153 
92 Lange & Wahlund, 1997 s.6 
93 Thurow & Nilsson, 2004 s.127-129 
94 Underhill, 2006 s.64 
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Bild 3, tjejfönstret. Foto: Emma Samuelsson 

 

Även i killfönstret är fönstrets bakgrund av grå metall. I detta fönster valde vi färgskalorna grön, 

blå samt beige för att även här följa vårtemat. Grönt är en lugnande färg, medan blått förknippas 

med välstånd.95 Även här byggdes skyltningen ut från mitten som är en av Gustafssons riktlinjer, 

då vi skyltade med en tröja med en stark turkos färg för att fånga uppmärksamhet då 

konsumentens blick oftast hamnar i mitten av fönstret.96 På vänster sida av den starkt färgade 

tröjan valde vi att skylta med en mer stilren outfit som består av ett par beiga jeans som hängdes 

upp på galge samt en blåvit randig tröja som matchades ihop med jeansen. Till denna outfit 

samexponerade vi ett par skor, vilka vi exponerade på tegelstenar för att ytterligare fånga 

                                                           
95 Gustafsson, 2003 s.157 
96 Gustafsson, 2003 s.153 
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uppmärksamhet genom rekvisita.97 Den tredje outfiten bestod av ett par blå jeans som matchades 

ihop med en svart t-shirt med ett grönt tryck, vilket är en mer trendig och ungdomlig outfit. För 

att ge den tredje outfiten ett ännu mer ungdomligt intryck samt dra till sig mer intresse genom 

rekvisita skyltade vi den ihop med en schackrutig skateboard.98 Även i detta skyltfönster 

vinklades samtliga outfits åt förbipasserandes håll.99  

 

 
Bild 4, killfönstret. Foto: Michaela Westerlund 

 

Efter varje skyltning studerade vi fönstren från olika vinklar för att se skyltningen från 

konsumentens synvinkel, vi såg även till att det inte fanns något kvarglömt material i fönstren.100  

                                                           
97 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
98 Gustafsson, 2003 s.152-155 
99 Underhill, 2006 s.64 
100 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
    Gustafsson, 2003 s.153 
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De sista vi gjorde i samtliga skyltfönster innan de var helt klart, var att sätta ut priser på samtliga 

produkter, då det är lag på detta.101 

 

4.4 Konsumentintervjuer 

Här nedan presenteras de konsumentintervjuer som ligger till grund för vår undersökning vilket 

kommer att leda oss till ett svar på vår problemformulering. Intervjuunderlaget består av svar 

från nio killar och 31 tjejer i åldrarna 15 till 35 år. Intervjuerna har ägt rum på vardagar vid 

lunchtid samt eftermiddagar vid fem olika tillfällen. AIDA modellens första tre punkter har legat 

till grund för utformningen av de frågor vi ställt till konsumenterna. Svaren från konsumenterna 

är uppdelade i killarnas svar för sig, och därefter följer tjejernas svar.  

 

I genomsnitt gick 16 konsumeter i butikens målgrupp förbi butikens skyltfönster i timmen, 37,5 

procent av dessa uppmärksammade vår fönsterskyltning väl.  

Uppmärksam
made 37,5% 
Uppmärksam
made ej 62,5%

 
 

Första frågan vi ställde till konsumenterna som vi såg uppmärksammade vår skyltning var: 

Varför uppmärksammade konsumenten skyltningen? Anledningen till varför vi ställde denna 

fråga var för att vi ville veta vad konsumenterna uppmärksammade i skyltningen, om det 

var rekvisitan, någon speciell färg eller ett klädesplagg. 

 

-En utav killarna sa att han tittade på vad butiken hade för stil genom skyltningen, eftersom han 

var ute efter en butik som sålde kläder som skulle passa hans son. Anledningen till att han 
                                                           
101 Karlsson & Kuhlin-Olsson, 2007 s.69-70 
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uppmärksammade skyltningen extra var skateboarden, vilket han tyckte matchade ihop med hans 

sons stil. Även en annan kille menade på att skateboarden även fick hans uppmärksamhet för att 

han ansåg att det var coolt. Denna kille tyckte att skyltningen var tilltalande för att man kunde se 

hur kläderna matchades ihop till en helhet, han menade på att han ofta köper kläder som är 

skyltade. Några av de andra intervjuade killarna blev uppmärksammade på kläderna i skyltningen 

för att de ansåg att de var intressanta och hade en annorlunda stil.  

 

-Av de 31 tjejer vi intervjuade var det några som uppmärksammade skyltfönstren för att de var 

intressanta eller inspirerande medan majoriteten av dem tyckte att skyltningen var tilltalande och 

annorlunda för att de inte har lika produkter som någon annan butik i staden. En utav tjejerna 

uppmärksammade skyltfönstret för att det skiljde sig från mängden och inte såg som alla andras 

skyltningar, mest på grund av att det används rekvisita, vilket gjorde fönstren mer levande och 

tilltalande. En annan tjej uppmärksammade skyltningen på grund av skorna i kedjor, eftersom det 

var annorlunda och fångade hennes intresse snabbt.  

 

Andra frågan som vi ansåg vara intressant för vår undersökning var: Vad får 

konsumenterna för uppfattning av butiken genom skyltningen? Denna fråga var intressant 

för oss eftersom vi vill se om vi lyckades visa butikens koncept genom skyltningen.  

 

-Samtliga killar uppfattade butiken som modern och modemedveten genom skyltningen. Ett par 

ansåg också att butiken var ungdomlig och hade en lite hippare stil.  

 

- Många utav tjejerna ansåg att det var en annorlunda och modern butik med coolt och snyggt 

mode, en butik man vill gå in i. En del av dem uppfattade butiken som ungdomlig, och trodde att 

de endast hade produkter för den yngre generationen. Medan ett par tyckte att butiken såg trevlig 

samt mysig ut. En utav tjejerna menade att man måste vara utåtriktad som person och ha en 

vågad stil för att bära kläderna, samt att man ska ha ett bra självförtroende.  

 

Nästa fråga vill vi ha svar på för att vi vill veta om vi lyckades att fånga den målgrupp 

butiken riktar sig till i vår omskyltning var: Vilka sorts kunder tror konsumenten att butiken 

riktar sig till? 
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-Här svarade samtliga killar att butiken såg ut att rikta sig till ungdomar som är trendmedvetna.  

 

-Samtliga tjejer ansåg att butiken riktade sig till ungdomar mellan 15-25 år. Tre av tjejerna 

menade att butiken riktade sig till personer med en rockig stil. En person menade på att inte vem 

som helst handlar eller kan handla där eftersom butikens kläder och skor är av en viss stil.  

 

Enligt Gustafsson ska tydliga och få budskap visas i skyltningen.102 Budskapet vi ville få 

fram i skyltningen var att den skulle kännas vårig, eftersom skyltningen ägde rum i april 

månad. Därför använde vi oss av våriga kläder och färger samt rekvisita. Eftersom vi hade 

valt att skylta i vårens tecken vill vi veta om budskapet gick fram till konsumenterna vilket 

ledde till frågan: Vilken känsla får konsumenten av skyltningen?  

 

-De flesta killar fick känslan av vår eller sommar medan en fick en kall känsla på grund av den 

grå metallbakgrunden, en utav de äldre killarna sa att han fick en ungdomlig känsla och att han 

inte skulle gå in i butiken eftersom det skyltades med en skateboard.  

 

-Nästan varje tjej fick känslan av att skyltningen var vårig och somrig, det var en tjej som 

antydde att hon fick en fin härlig känsla av skyltningen eftersom den var så vårig. En tjej sa också 

att hon blev glad av skyltningen och att hon kände en ”vill ha” känsla. En tredje tjej menade på 

att hon längtande efter att köpa nya våriga kläder genom skyltningen. Medan ett par inte fick 

någon speciell känsla alls genom fönsterskyltningen.  

 

Rekvisita är något som enligt Gustafsson, kan användas i skyltningen för att fånga 

uppmärksamhet, rekvisita är även något som väcker intresse.103 Att använda rekvisita var 

för oss självklart då vårt syfte var att göra en bra fönsterskyltning, vilken ska väcka 

uppmärksamhet. För att ta reda på vad som var mest lockande i skyltningen ställde vi 

frågan: Vad blev konsumenten mest intresserad av med skyltningen?  

-Cirka hälften utav killarna tyckte att kedjorna och skorna var det som var mest 

uppseendeväckande och snyggast, medan hälften ansåg att skateboarden väckte störst 

                                                           
102 Gustafsson, 2003 s.153 
103 Gustafsson, 2003 s.152-155 
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uppmärksamhet och var mest tilltalande. Bara en av killarna tyckte picknicktemat var tilltalande 

och väckte då hans intresse. Även en utav killarna ansåg att den turkosa tröjan fångade hans 

intresse på grund av den starka färgen. Åtta av nio killar blev intresserade av kläderna i 

skyltningen eftersom de ansåg att det var snygga kläder som matchades bra ihop.  

 

-Det var lite blandade åsikter hos tjejerna om vad som var mest lockande, kläderna var det som 

tilltalade de flesta mest. Vad det gällde rekvisitan tyckte majoriteten av tjejerna att picknick temat 

var uppseendeväckande samt mycket tilltalande, då det skapade ett sammanhang till vardagen. 

Även skateboarden i killfönstret var det flera utav tjejerna som menade på att det var snyggt att 

skylta med då den skapade ett intresse. Även helheten av skyltningen i tjejfönstret och den rosa 

skyltdockan var något som väckte intresse hos några av de allra yngsta tjejerna.  

 

Samtlig rekvisita och färg som var exponerade i mitten av skyltfönstren uppmärksammades av 

konsumenterna. Både picknicktemat, skateboarden samt kedjorna väckte stor uppmärksamhet och 

intresse hos konsumenterna, då de ansåg att det var uppseendeväckande och tilltalande. 

 

Vi frågade samtliga: Vart konsumenten lade märke till skyltningen?  

-De konsumenter som observerades, uppmärksammade skyltningen längst med skyltfönstren, och 

dem lade märke till och uppmärksammade skyltningen när de gick förbi.  

 

Enligt Gustafsson gäller det att inte ha för mycket produkter i skyltfönstret då det skapar 

ett rörigt intryck,104 Eftersom butiker ofta skyltar med mycket produkter i skyltfönstren, 

valde vi ut få produkter så att det blev mycket luft i fönstren. För att se om vi lyckades 

skylta med lagom mycket produkter ställde vi frågan: Tycker konsumenten att det är lagom 

med produkter i skyltfönstret?  

 

-Samtliga killar ansåg att det var lagom mycket produkter och tyckte inte att det behövdes tas 

bort eller läggas till med mer produkter.  

-Även samtliga tjejer tyckte att det var lagom med produkter i skyltfönstren och att konsumenter 

kan ta till sig produkterna lätt. Ett par menade också på att man nu ser kläderna och skorna 
                                                           
104 Gustafsson, 2003 s.152-155 



Emma Samuelsson 850402  Butikschefsprogrammet 
Michaela Westerlund 850902  B-uppsats i butiksledning 
  Lidköping vt-08 
 

 33

tydligt, vilket man inte gjorde innan då man fick ett rörigt intryck med för mycket produkter att 

lägga ögonen på.  

 

Konsumenterna ansåg alltså att det var lagom med produkter i skyltfönstret, och att det var lätt att 

ta till sig produkterna samt att dem nu såg kläderna och skorna tydligt vilket man inte kunnat 

göra tidigare, för att det tidigare varit för mycket intryck att ta till sig. 

 

Eftersom att man inte ska använda och blanda för mycket färger när man exponerar, ville 

vi hålla oss till högst tre- fyra färgskalor för att inte skapa ett rörigt intryck, samt att vi 

ville använda oss utav färger som är i modet för tillfället. Detta ledde oss till frågan: Vad 

tycker konsumenten om färgsättningen i skyltningen?  

 

-Det var endast två stycken av killarna som ansåg att det var bra färgsättning och att det gav en 

trendig uppfattning, medan de övriga ville ha mer färg och de ansåg att kläderna försvinner in i 

den grå metallbakgrunden. En utav killarna tyckte att den turkosa tröjan i mitten av killfönstret 

fångade hans uppmärksamhet på grund av den starka färgen.  

 

-Från tjejerna fick vi mer blandade svar. De flesta tyckte att färgsättningen var bra, med lagom 

mycket färger. En hel del ansåg att färgerna var våriga och somriga samt att de starka färgerna 

stack ut, vilket gjorde att man uppmärksammade skyltningen i de tre fönstren med kläder i. 

Färgerna ansågs även vara trendiga enligt tjejerna och de menade att produkterna syntes väl. Sex 

stycken utav tjejerna ville ha mer färg i skyltningen. En del tjejer tyckte att den rosa dockan var 

en bra färgklick i tjejfönstret, och att färgerna följde årstiderna väl genom att det är färgglada och 

våriga.  

 

Det var cirka en tredjedel som ansåg att det inte var en bra färgsättning då de tyckte att det var för 

lite färg. De som ansåg att färgsättningen var bra tyckte att det var lagom med färger, de menade 

på att om det varit mer färger hade det blivit för mycket intryck att ta till sig på samma gång. De 

tyckte att de starka färgerna stack ut och drog till sig uppmärksamhet.  
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För att veta hur många av konsumenterna ur butikens målgrupp som verkligen handlade i 

butiken, och om dem gjorde det ofta eller mer sällan, fick frågan bli: Är detta en butik 

konsumenten brukar handla i?  

 

-Endast tre utav killarna brukar handla i butiken, och två av dessa gör de ofta. Medan en handlar 

där mer sällan. Resten brukar då inte handla där alls, dels på grund av att de inte bor i staden 

medan vissa inte tyckte att butiken hade deras typ av kläder i sitt sortiment. 

 

-22 stycken utav tjejerna har handlat i butiken vi skyltat om i, en del handlar ofta medan en del 

handlar mer sällan. Anledningen till att de handlar i butiken är att kläderna är snygga och att de 

gillar märkeskläder. De övriga som inte handlar i butiken ansåg sig inte ha råd med märkeskläder 

i denna butik, medan ett par inte tyckte att kläderna passade deras stil.  

 

En av de viktigaste frågorna för oss var att få reda på om vår omskyltning stämde överens 

med hur konsumenter uppfattar butiken så att det rimmar med butikens koncept, vilket är 

det allra viktigaste när man skyltar. Frågan vi ställde till konsumenterna blev då: Känner 

konsumenten att uppfattningen av butiken stämmer överens med den uppfattning man får av 

butikens fönsterskyltning?  

 

-De killar vi ställde frågan till som visste hur butiken såg ut och vilket sortiment de tillhandahöll, 

tyckte att fönsterskyltningen stämde väl överens med hur de uppfattade butikens image, både vad 

det gällde rekvisitan och klädesplaggen vi valt att skylta med.  

 

-De tjejer som har handlat i butiken eller besökt butiken ansåg att fönsterskyltningen speglar 

butikens image. Även rekvisitan tyckte de passa in på butikens koncept. En utav de intervjuade 

menade att skyltningen stämde överens med butikens image nu, men att det inte alltid hade gjort 

detta. 

 

För att se hur många av dessa konsumenter som kände ett begär av att ha någon utav 

produkterna som visades i skyltfönstret, ställdes en avslutande fråga, vilken löd: Känner 

konsumenten att produkten är något för dem, något som de vill ha? 
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-Utav dessa 40 konsumenter som intervjuades var det 31 stycken av dem som kände att de ville 

ha någon av produkterna som skyltades.  

 

En av punkterna i de riktlinjer som följs är att man ska gruppera varorna för att få ett 

sammanhang i skyltningen,105 att samexponera varor kan öka den spontana 

uppmärksamheten från konsumenten.106 Varje produkt vi skyltade satte vi i ett 

sammanhang, vi skyltade då ihop samtliga produkter till en hel outfit. Det ska hjälpa 

konsumenter att handla genom att inspirera och skapa köplust.107  

Några av konsumenterna tyckte att skyltningen var tilltalande just för att kläderna matchades ihop 

till en helhet. En utav dessa ansåg att det var lockande när överdel och underdel samexponerades, 

på grund av att man då kunde se hur olika klädesplagg såg ut ihop, vilket lättare kunde locka till 

köp. Även helheten i tjejfönstret var något som väckte intresse hos en del av tjejerna.  

 

För att skapa uppmärksamhet, viket är det första steget i AIDA modellen,108 kan man 

använda sig av stark färg, intressant rekvisita,109 samexponering och ljussättning,110 eller 

att göra det mer levande med exempelvis blommor.111 I vår skyltning försökte vi att skapa 

uppmärksamhet genom att använda oss av stark färg, intressant och levande rekvisita 

såsom blommor och skateboard. Vi använde oss också utav samexponering i vår skyltning 

för att skapa en helhet.  

Konsumenterna vi tillfrågade uppmärksammade de starka färgerna vi använde i skyltningen, den 

knallrosa skyltdockan, den turkosa tröjan samt den röda skon.  Av rekvisitan uppmärksammade 

de skateboarden och picknicktemat mest, och de tyckte att det var roligt med tema och mysigt att 

det gjorts vårigt. Flera utav konsumenterna menade på att det var bra att se hur kläderna 

matchades tillsammans.  

 
                                                           
105 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
    Gustafsson, 2003 s.153 
106 Underhill 2006 s.28-30 
107 Thurow & Nilsson, 2004 s.126 
108 Dahlén & Lange, 2003 s.95-97 
109 Gustafsson, 2003 s.152-155 
110 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
111 Thurow & Nilsson, 2004 s.127-129 
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Efter att konsumenten har uppmärksammat produkten måste de i andra steget i AIDA-

modellen också bli intresserade av produkten, vilket handlar om att de vill lära sig mer om 

den.112 

De flesta konsumenterna blev mycket intresserade av kläderna samt skorna som var skyltade, de 

tyckte att butiken hade snygga och moderna kläder samt bra varumärken. En del kunde inte 

handla fast de ville eftersom butiken har dyra priser på de flesta produkterna. De som inte blev 

intresserade ansåg sig inte ha den klädstil butiken har i sitt sortiment.  

 

Steget efter, begär, handlar om att konsumenten känner att produkten är något som de 

verkligen vill ha.  

Utav de 40 intervjuade personerna var det 31 stycken som kände att de verkligen ville ha någon 

av de produkterna som skyltades, för att det var snygga kläder och vårfräscht. Konsumenterna 

blev inspirerade till att handla nya vårkläder.  

                                                           
112 Dahlén & Lange, 2003 s.95-97 
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Nedan redovisas de slutsatser som vi kan dra av vår uppsats. I kapitlet redogörs också för den 

diskussion som författarna har fört under arbetets gång. 

 

Den frågeställning som uppsatsen utgår ifrån är; kan en fönsterskyltning skapa uppmärksamhet, 

intresse och begär hos konsumenten om man följer teorins riktlinjer för hur man lyckas med en 

bra skyltning? För att mäta effekten av skyltningen använde vi de tre första stegen i modellen 

AIDA, där vårt mål var att se om uppmärksamhet, intresse och begär skapades.113 Detta kan vi 

konstatera att det gör enligt vår undersökning i denna butik, det går dock inte att generalisera 

resultaten då det kan bero på faktorer som läge, tidpunkt och typ av skyltning och butik. Det 

visade sig att skyltfönstret har stor betydelse för att väcka uppmärksamhet, intresse och begär hos 

konsumenten, då de flesta av konsumenterna som intervjuades fick dessa känslor. Den butik vi 

gjorde vår undersökning i menade att de tidigare inte fått sådan respons på hur skyltningen ser ut 

som nu, det kan bero på att butikspersonalen inte har någon tidigare erfarenhet eller utbildning 

inom butikskommunikation och skyltning samt att de inte haft några som helst riktlinjer att utgå 

ifrån. Det är viktigt att använda skyltfönstret som en marknadsföringsplats då du kan väcka 

uppmärksamhet och fånga upp konsumenters intresse tidigt och då locka in dem i butiken.114 
 

När vi gjorde vår omskyltning utgick vi ifrån Thurow och Nilssons riktlinjer för att lyckas med 

en fönsterskyltning samt Gustafssons riktlinjer.115 Vi kompletterade även dem med annan 

studentlitteratur samt referenslitteratur som vi anser ha varit relevant för undersökningen.  

Vi ansåg att butiken vi gjorde undersökningen i tidigare skyltade med för mycket produkter vilket 

skapade ett rörigt intryck. Vi skyltade därför med få produkter i fönstren för att det ska vara luft 

mellan produkterna så att konsumenterna kan se dem tydligt.116 Vi kan dra slutsatsen att 

konsumenterna inte vill ha för mycket produkter i skyltfönstret, det ska vara lätt att ta till sig 

produkterna och se dem tydligt. Konsumenterna menade på att butiken har haft för mycket 

produkter i skyltfönstret innan. 
                                                           
113 Dahlén & Lange, 2003 s.95-97 
114 Thurow & Nilsson, 2004 s.128 
115 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
      Gustafsson, 2003 s.153 
116 Gustafsson, 2003 s.152-155 
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För att få konsumenters uppmärksamhet snabbt valde vi att använda stark färg och intressant 

rekvisita117 i fönstrets mitt. Vi byggde ut skyltningen från mitten eftersom blicken oftast hamnar 

där i fönstret.118  Vi kan efter vår undersökning dra slutsatsen att det var mitten av fönstrena med 

färg och rekvisita som drog till sig de flesta konsumenters uppmärksamhet. 

 

Ett av våra mål med denna undersökning var att samexponera varorna för att konsumenten skulle 

se en helhet i skyltningen och för att öka den spontana uppmärksamheten.119 Detta var något som 

butiken i fråga inte jobbat mycket med innan. Därför var det extra viktigt för oss att visa en 

helhet, vi fick goda reaktioner på detta från både konsumenter samt butikspersonal. Därför kom 

vi fram till att samexponering, precis som teorin säger, är ett bra sätt för att öka den spontana 

uppmärksamheten.  

 

När det gäller rekvisita är även det något som används för att skapa uppmärksamhet och intresse i 

skyltningen.120 Både vårt picknicktema, skateboarden samt kedjorna med skorna i väckte stor 

uppmärksamhet och konsumenterna ansåg att det var tilltalande och lockande. Rekvisita är något 

vi kom fram till som bör användas för att dra till sig extra uppmärksamhet, då skyltningen kan få 

ett sammanhang till vardagen, med exempelvis en skateboard. Dock var inte blommorna i 

tjejfönstret något som skapade intresse så som picknicktemat, utan blommorna ansågs mest som 

något mer vanligt förekommande.  

 

Eftersom vi ville få fram våren i vår skyltning och att alla fönstren skulle följa samma röda tråd, 

hade vi kläder samt rekvisit vilka skulle skapa vår och sommarkänslor. Detta blev lyckat då 

majoriteten av konsumenterna förknippade fönsterskyltningen med vår och sommar.  

 

Färg har stor påverkan på hur konsumenter uppfattar saker utan att de själva tänker på det. 

Teorins riktlinjer säger att man ska använda högst tre färger i skyltfönstret, vi använde dock fyra 

färgskalor i fönstren då det var svårt att hålla sig inom ramen av tre färger då vi tyckte att det blev 

färglöst med endast tre färger samt att många klädesplagg är mönstrade i blandade färger. Dock 

                                                           
117 Gustafsson, 2003 s.152-155 
118 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
119 Thurow & Nilsson, 2004 s.130 
120 Gustafsson, 2003 s.152-155 
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ansåg flera konsumenter att det kunde ha varit mer färg i skyltningen för att få ett ännu vårigare 

och färgglatt intryck, vilket även butikschefen höll med om. Den slutsats vi kan dra av begreppet 

färg i skyltning är att det i klädbutiker kan användas mer färg än tre skalor i fönsterskyltningen 

för att skapa mer uppmärksamhet, särskilt när det närmar sig vår och sommar. Eftersom 

bakgrunden var av gråmetall, anser vi att färgerna försvinner in i bakgrunden vilket gör 

klädesplaggen mindre uppmärksammade. Hade det dock varit en svart bakgrund menar vi på att 

färgerna hade synts och kommit fram mer. Vi kan även konstatera utefter konsumentintervjuerna, 

att skylta med en stark färg i mitten utav fönstret drar till sig uppmärksamhet och intresse. 

 

Ljussättning är något som är bra att ha i skyltfönstren för att lyfta intrycket av skyltningen,121 

skyltfönstret är en bra reklamplats som folk frivilligt tittar på även när butiken är stängd.122 

Butiken i fråga hade inte någon ljussättning, men vi tycker dock att alla skyltfönster borde ha 

detta då det som sagt lyfter intrycket och för att det är en bra marknadsföring även på kvällen.  

 

Genom vår skyltning och undersökning lyckades vi fånga den befintliga målgruppen ungdomar, 

men dock inte den mognare målgruppen som butikschefen berättade att han ville nå ut till. Vi 

försökte att få fram lite mer mognare och sofistikerade kläder till skyltningen för att nå en äldre 

målgrupp. Men vi använde även rekvisita så som skateboard för att nå ut till den befintliga 

målgruppen. Den stora anledningen till att konsumenterna uppfattade butiken som ungdomlig, 

anser vi var på grund av skateboarden vi skyltade med, samt för att butiken redan har en 

inarbetad image där butiken anses rikta sig till de yngre konsumenterna, vilket är svårt att ändra 

på men butiken kan jobba på detta.  

 

Vår problemformulering löd: Kan en fönsterskyltning skapa uppmärksamhet, intresse och begär 

hos konsumenten om man följer teorins riktlinjer för hur man lyckas med en bra skyltning. Som 

svar på frågan skapas detta enligt vår undersökning i denna butik. Det visade sig att skyltfönstret 

har stor betydelse för att väcka uppmärksamhet, intresse och begär hos konsumenten. 

                                                           
121 Thurow &Nilsson, 2004 s.130 
122 Gustafsson, 2003 s.152 
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BILAGA I 

Frågor till konsument 
 

• Varför uppmärksammade konsumenten skyltningen? 

 

• Vad får konsumenterna för uppfattning av butiken genom skyltningen? 

 

• Vilka sorts kunder tror konsumenten att butiken riktar sig till? 

 

• Vilken känsla får konsumenten av skyltningen? 

 

• Vad blev konsumenten mest intresserad av med skyltningen? 

 

• Vart konsumenten lade märke till skyltningen? 

 

• Tycker konsumenten att det är lagom med produkter i skyltfönstret? 

 

• Vad tycker konsumenten om färgsättningen i skyltningen? 

 

• Är detta en butik konsumenten brukar handla i? 

 

• Känner konsumenten att uppfattningen av butiken stämmer överens med den 

uppfattning man får av butikens fönsterskyltning? 

 

• Känner konsumenten att produkten är något för dem, något som de vill ha? 
 


