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Sammanfattning 

Butikernas exteriöra miljöer, där fokus är på skyltfönstren, dessa har som uppgift att visa 

produkter och att sedan göra så att kunderna blir påverkade och att detta sedan leder till köp. 

Butikerna ska genom skyltfönstrens hjälp visa det sortiment de har på ett lockande sätt för att 

få konsumenterna att uppmärksamma och att stanna upp för att se vad som erbjuds i 

skyltfönstren. Intresse skapas utanför butiken och för att man ska kunna på ett snabbt sätt som 

möjligt locka kunderna in i butiken är en bra fönsterskyltning viktigt för att man ska kunna 

förmedla de koncept man har som butik och för att man ska kunna få en ökad kundströmning. 

Den exteriöra miljön innefattar det som finns utanför butiken där av skyltfönstret som vi valt 

att lägga fokus på i vår undersökning. Skyltfönstret är för många butiker ansiktet utåt och det 

man förmedlar i skyltfönstret ska ge en försmak av vad butiken i sig erbjuder och vilken anda 

butiken har. I många fall så finns det närliggande butiker som också erbjuder likvärdiga 

produkter och som även de kanske satsar på att visa vad de erbjuder med hjälp av 

skyltfönstret. 

 

Uppsatsens undersökning grundar sig på två butikers skyltfönster och ifall fönsterskyltningen 

påverkar kundernas köpbeslut. Vi vill med vår uppsats försöka få fram hur stor påverkan 

skyltfönstren har på en butik. För att vi ska kunna nå de resultat vi vill, kommer vi att göra 

dolda observationer och intervjua de kunder som vi observerat.  

 

Vår uppsats bygger på en kvalitativ undersökningsmetod, då våra intervjufrågor till 

konsumenterna är planerade i förväg. Detta anser vi har varit bra då vi kunnat få fram den 

information som krävts för att vi ska kunna svara på vår problemformulering. 
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1 Inledning 

Vi vill med denna uppsats undersöka hur kundernas köpprocess påverkas av butikens 

skyltning. Uppsatsen kommer att belysa och beskriva viktiga delar som bland annat den 

exteriöra miljön. 

  

1.1 Bakgrund och problemställning 

I dagens samhälle är det stor konkurrens på butiksmarknaden. Därför är det viktigt att en 

butikschef är väl medveten om hur man profilerar sig på marknaden för att få konsumenter att 

välja just sin butik. Det finns olika sätt för butiker att konkurrera på marknaden. Man kan 

bland annat konkurrera med hjälp av de sex konkurrensmedlen, som också kallas 

sexhörningen; läge, sortiment, pris, service, människor och kommunikation. I vår uppsats 

kommer vi att lägga fokus kring kommunikation. Att kommunikation är en viktig aspekt i 

butikssammanhang är något som butiker bör ha klart för sig, att kommunicera med 

marknaden på ett effektivt sätt är mycket viktigt för att skapa en lönsam butik.  

 

Det finns två stycken övergripande kommunikationssätt, dessa är; butikskommunikation och 

marknadskommunikation. I dagens samhälle är det viktigt att butiker kommunicerar med 

marknaden på ett effektivt sätt, både genom marknadskommunikation, där reklam, PR, 

annonsering är viktigt, men också genom butikskommunikation som till exempel 

kommunikation genom skyltfönstret. Marknadskommunikation är således utan tvekan den 

främsta resurs butiken har i kampen om kunderna.1 Marknadskommunikation handlar om att 

ställa sig tre stycken frågor; Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga dem? Hur ska vi säga det? För 

att butiken ska kunna få svar på dessa frågor krävs det att man vet vilken målgrupp butiken 

riktar sig till, vilket budskap man har med marknadskommunikationen och kommunicera i rätt 

kanaler för att få ut rätt budskap till sin målgrupp. Butikskommunikationen handlar om hur 

butiken kommunicerar med konsumenter som befinner sig i eller i närheten av butiken. Det 

finns tre stycken olika miljöer att ta hänsyn till när det gäller butikskommunikation. Dessa 

miljöer är; den exteriöra miljön, den interiöra miljön och den psykosociala miljön. I den 

exteriöra miljön menar man det som finns utanför butiken som till exempel; omgivning, 

parkeringsplatser, grannbutiker, fasad, byggnad, entré och skyltfönster. I den interiöra miljön 

menar man det som finns inne i butiken som till exempel; tak, golv, väggar, inredning, teknisk 

                                                 
1Dahlén & Lange, 2003, s 11 
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utrustning, belysning, färgsättning, exponering och butikslayout. I den psykosociala miljön 

menar man de intryck eller känslor som kunden får av att vara i butiken som till exempel 

trivsel, fräschör, olika ljud, dofter och det personliga bemötandet. Det vi kommer att lägga 

fokus vid i denna uppsats är framför allt den exteriöra miljön. I den exteriöra miljön kommer 

vi att beskriva skyltfönstret i allmänhet och vilken påverkan det har på konsumenterna. 

Skyltfönstret är butikens ansikte utåt, med skyltfönstret vill man förmedla vad det är butiken 

erbjuder och dess image. Det som läsaren kommer få kunskaper om i vår uppsats är om 

skyltfönstret påverkar kunders köpbeslut. 

 

1.2 Problemformulering 

Påverkar fönsterskyltningen kundernas köpbeslut? 

 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med vår uppsats är att beskriva om fönsterskyltningen är något som påverkar 

kundernas köpbeslut. Vi vill få en ökad förståelse för hur en butiks fönsterskyltning påverkar 

kundernas beslut om att besöka butiken. Vi vill också få kunskap kring hur ett skyltfönster 

påverkar kundernas köpprocess, skapar skyltfönstret uppmärksamhet, får det kunderna att visa 

intresse för det som erbjuds i skyltfönstret och till sist, skapar det en önskan om att köpa det 

som erbjuds i skyltfönstret.  

 

De begränsningar vi valt att göra är att hålla oss till två klädbutiker, där vi kommer att 

fokusera kring butikernas skyltfönster. Butikerna ligger centralt i Skövde och Lidköping, de 

riktar sig framförallt till damer i åldrarna 30-70 år, butikerna erbjuder även en mindre mängd 

ungdoms- och herrkläder i olika prisklasser.  

 

1.4 Undersökning 

Den metod som ligger till grund för vår undersökning är intervjuer av ungefär 60 

konsumenter, vi har även tänkt observera konsumenterna för att ta reda på hur dem agerar när 

de har uppmärksammat skyltningen. Genom observationer vill vi få fram om konsumenterna 

lägger märke till butikernas skyltfönster. En modell som vi kommer att använda oss av när vi 

utformar intervjufrågorna är AIDA-modellen. Denna modell handlar om att studera hur 

konsumenter påverkas av reklam som butiker sänder ut till marknaden. Istället för att studera 
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hur konsumenter påverkas av reklam, har vi tänkt undersöka ifall konsumenter påverkas av en 

butiks skyltfönster. Detta med hjälp av AIDA-modellen. De fyra delarna i modellen är;  

 

A-Awareness- Uppmärksamhet 

I- Interest- Intresse 

D-Desire- Begär 

A-Action- Köp 

 

Vi har valt att använda oss av de tre första delarna i modellen; uppmärksamhet, intresse samt 

begär. Vi vill se om konsumenten uppmärksammar skyltfönstret. För att få fram det kommer 

vi genomföra dolda observationer på de konsumenter som stannar till och på något sätt 

uppmärksammar skyltfönstret. Börjar konsumenten sedan visa intresse för det som erbjuds i 

skyltfönstret. Det kommer vi ta reda på genom att ställa intervjufrågor till konsumenterna, 

angående vad det var som skapade uppmärksamheten i skyltfönstret. Om det sedan skapas ett 

begär om att köpa det som erbjuds i skyltfönstret, kommer vi ta reda på genom att även här 

ställa intervjufrågor till konsumenterna.  

 

De observationer vi kommer att göra ska vara dolda för konsumenterna. Vi har tänkt 

observera dem utanför butikerna. Därför kan det vara en fördel att observationerna är dolda, 

för att konsumenterna inte ska bli påverkade av att vi observerar dem. De intervjuer vi 

kommer att göra ska vara av kvalitativ metod, då våra frågor vi ska ställa till konsumenterna 

är planerade i förväg. Intervjuerna kommer att äga rum samtidigt som vi gör våra 

observationer, vi kommer slumpmässigt att välja ut de konsumenter som uppmärksammar 

skyltfönstren för en kortare intervju. Undersökningen kommer att äga rum under två olika 

lördagar för att få fram ett så generaliserbart resultat som möjligt. Varför vi väljer att göra 

undersökningen under två lördagar istället för på en vardag är för att det är mer rörelse i 

städerna under helgerna. Den information som vi sedan får fram kommer vi att sammanställa i 

text och i ett diagram för att göra det lättare för läsaren att ta del utav vårt resultat. 

Informationen ska ligga till grund för våra analyser och slutsatser i denna uppsats.  

 

1.5 Disposition  

Här nedan presenterar vi uppsatsens olika delar. Detta för att ge en klar bild för läsaren om 

vad uppsatsens olika delar handlar om.  
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Kapitel 1: I detta kapitel kommer vi att beskriva den bakgrund som ligger till grund för vår 

problemformulering och det syfte som vi har med uppsatsen. Sedan presenteras den metod 

som vi använt oss utav.  

Kapitel 2: I detta kapitel finns den teoretiska referensramen, där vi förklarar de olika begrepp 

som är relevanta för uppsatsen.  

Kapitel 3: Här beskrivs det tillvägagångssätt som vi använt och den metod som använts för 

att kunna göra den undersökning vi valt.  

Kapitel 4: I detta kapitel kommer vi att presentera den empiri som vi fått fram, alltså den 

sammanställningen av de observationer och de intervjuer vi gjort om skyltfönstrets betydelse 

för konsumenterna.   

Kapitel 5: Här kommer vi att analysera den empiri som vi kommit fram till i kapitel fyra. 

Empirin kommer att jämföras med den teori som finns i kapitel två. 

Kapitel 6: I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser och rekommendationer som vi 

fått fram från undersökningen.  

Kapitel 7: I detta kapitel kommer det att föras en diskussion och även presentera de 

reflektioner vi kommit fram till. 

 

2 Teoretisk referensram  

I denna del av uppsatsen kommer vi nu att ta upp den teori som ligger till grund för den 

undersökning vi har gjort. Tanken med denna del är att ge läsaren en så detaljerad 

beskrivning av det ämne vi valt att undersöka. Vi vill att läsaren ska få förståelse för de 

samband som butiken erbjuder konsumenterna för att få någon sorts av uppmärksamhet. 

 

2.1 Köpprocessen 

Konsumenter fattar många olika köp- och konsumtionsbeslut varje dag. Som till exempel att 

de klär på sig på morgonen, äter mat när man är hungrig, köper dagligvaror när till exempel 

mjölken är slut och väljer transportmedel för att ta sig till jobbet. Det finns många olika beslut 

som måste fattas varje dag. Dessa beslut tas oftast rutinmässigt och med lågt engagemang. 

När det gäller köp finns det vissa beslut som måste genomföras, som när köp ska fullföljas, 

var köp ska ske någonstans, vilken produktkategori som ska väljas samt vilket varumärke som 

ska köpas och hur betalning ska gå till. För att kunna påverka dessa beslut så måste företag 
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satsat på marknadskommunikation. Det är nu köpprocessen kommer in och som vi nu ska 

beskriva mer utförligare.2 

 

Engel, Blackwell och Miniard (1995) har bearbetat en av den mest kända modellen över hur 

konsumenter fattar beslut. Modellen beskriver fem olika steg från det att en konsument inser 

ett konsumtionsbehov, till det att köpet är gjort och utvärderat. Dessa fem steg är:  

• Behovsidentifikation 

• Informationssökning 

• Alternativutvärdering 

• Köp 

• Utvärdering efter köp 

 

Målet för marknadsföraren är att få kunderna att köpa just de produkter som de erbjuder men 

för att de ska göra det måste man gå igenom samtliga steg i köpprocessen.3 

 

Att få en uppfattning av hur konsumenter tänker i varje steg i köpprocessen är viktigt för att 

man butiker ska kunna förstå hur varumärken och produkter ska kommuniceras.4 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figur 1 5 

 

Vi ska här presentera de mest relevanta delarna i modellen som kan kopplas till vår 

undersökning. Dessa delar är informationssökning inför ett köp och alternativutvärdering för 

att sålla bland de tänkbara alternativ som finns. 

                                                 
2Dahlén & Lange, 2003, s 24 
3Dahlén & Lange, 2003,  s 25 
4 Dahlén & Lange, 2003, s 24 
5 Figur 1,Egen ritning, s 5 
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2.1.1 Informationssökning  

Nu börjar konsumenten söka efter alternativ för att tillfredställa de behov som har uppstått 

och identifierats. Den här informationssökningen kan vara minnesbaserad (intern) och 

handlingsbaserad (extern). Med minnesbaserad menar man att konsumenten använder sin 

egen kunskap och erfarenhet för att samla in information för behovet. Med handlingsbaserade 

menas att konsumenten inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att bearbeta 

informationen och identifiera information för att lösa behovet. Man brukar prata om två 

stycken dimensioner dels informationssökningens omfattning och informationssökningens 

rikting. Med omfattning så menar vi hur mycket information är det som vi samlar in för att ta 

oss vidare i köpprocessen och hur många alternativ. Med riktning så menar man vilka 

informationskällor konsumenten använder sig av.6 Man kan säga att skyltfönstret fungerar 

som en inspirationskälla 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  

Det tredje steget i köpprocessen är alternativutvärdering. Med detta så menar man att 

konsumenten överväger mellan olika alternativ och dess möjligheter för att kunna uppfylla de 

behov som redan identifierats.7 Det finns tre stycken olika komponenter i detta steg och dessa 

är:  

1. Vad är det som konsumenter utvärderar? 

2. Hur många alternativ väljer de emellan? 

3. Hur kommer de fram till vilket alternativ som är bäst? Detta steg i köpprocessen är 

avgörande för vilket varumärke som konsumenter väljer och därför är det viktigaste.8 

 

2.2 Butikskommunikation  

En förutsättning för att en butiks profil ska fungera är att konsumenterna känner till den, 

därför är det viktigt att butiken tydligt förmedlar detta till marknaden.9 

                                                 
6Dahlén & Lange, 2003, s 34 
7 Dahlén & Lange, 2003, s 39 
8 Dahlén & Lange, 2003, s 49 
9 Pihlsgård, 2003, s 22 
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Butikskommunikationens uppgift är att stå för den mekaniska försäljningen av butikens 

sortiment. Det handlar om att visa upp butikens produkter och hjälpa konsumenterna att 

handla genom att informera, inspirera och skapa köplust.10 Butikkommunikationen syftar 

främst till att omvandla besökare till kunder, öka butikens försäljning och lönsamhet. För att 

uppnå detta kan butiken till exempel: 

• Förmedla sortimentet på ett tilltalande sätt.  

• Informera om produkternas egenskaper.  

• Ge kunden möjlighet att fatta köpbeslut på egen hand.  

• Inspirera kunderna till merköp. 

• Stödja och följa upp marknadskommunikationen.  

• Göra kundens besök bekvämt, så att hon/han trivs och stannar länge.11 

 

2.2.1 Säljmiljön  

Det som konsumenten möter i en butik, är det som skapar ett intryck och ger en upplevelse. 

Denna helhet består av butikens inredning, ljus- och färgsättning, hur varorna är exponerade 

både inne i butiken och i skyltfönstret, samt det personliga bemötandet av personalen. Det är 

många delar som ingår i det som kallas butikens säljmiljö, och dessa delar tillsammans skapar 

butikens profil.12 Säljmiljön delas in i tre delar, dessa är; den exteriöra miljön, den interiöra 

miljön och den psykosociala miljön. 13 I denna uppsats lägger vi som nämnts tidigare fokus 

kring den exteriöra miljön och skyltfönstret.  

 

2.2.2 Exteriöra miljön 

Den exteriöra miljön består av det som finns utanför butiken. Till exempel entré, fasad, 

byggnad, köpcentrum, stadsmiljö, gågata, torg, parkeringsplatser och så vidare.  

Upplevelsen av en butik kan börja redan flera hundra meter innan man når fram till butikens 

entré. Den känsla konsumenten får bidrar sedan till att konsumenten skapar sig en uppfattning 

om den omgivning som butiken befinner sig i. Den känslan som konsumenten får ska stämma 

överens med det som butiken vill förmedla till konsumenten och det ska även passa ihop med 

butikens helhet. Därför är omgivningen som butiken ligger i mycket viktig. 14  

 
                                                 
10 Thurow & Nilsson, 2004, s 125 
11 Thurow & Nilsson, 2004, s 126 
12 Pihlsgård, 2003, s 120 
13 Pihlsgård, 2003, s 121 
14 Pihlsgård, 2003, s 122 
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Att mötas av en butik som har en välskött och välkomnande entré är något som ger 

konsumenterna ett första intryck och som gör att de bildar sig en uppfattning om butiken 

redan innan de har varit inne i butiken och sett vad som erbjuds. En butik som har en 

annorlunda byggnad gör att butiken sticker ut och gör konsumenterna nyfikna på vad som 

finns inne i butiken. Något annat som också är till stor fördel för en butik är om det finns 

parkeringsplatser nära butiken eller inte, detta beror till stor del på vad butiken erbjuder och 

hur konsumenterna ser på tillgänglighet.15 

 

2.2.3 Skyltfönster 

Skyltfönstret - en viktig reklamplats 

Skyltfönstret är butikens ansikte utåt, det ska förmedla butikens image, ge inspiration, skapa 

ökad kundtillförsel till butiken och tillsammans med exponeringen bidra till den mekaniska 

försäljningen av butikens sortiment. För många butiker är skyltfönstret den främsta 

marknadsföringsplatsen. Därför är det lika viktigt som när man köper en annonsplats att man 

bestämmer sig för mål och budskap för fönsterskyltningen. Räcker det med att fånga 

konsumenters uppmärksamhet? Ska skyltningen få konsumenter att börja prata om butiken? 

Ska skyltningen stärka butikens image? Eller ska skyltningen fungera som försäljningskanal 

och sälja de produkter som visas? Eller ska skyltningen locka in konsumenter till butiken för 

att köpa andra produkter? 16 

 

Ser kunden skyltningen 

Gemensamt för alla butikers fasad och skyltning är att de måste synas. Butiken kan skapa 

uppmärksamhet redan utanför butiken för att tidigt och snabbt nå ut till konsumenterna.17 

Undersökningar har visat att bara 30 % av alla konsumenter som passerar förbi ett 

skyltfönster lägger märke till en fönsterskyltning. Detta kan givetvis variera beroende på 

faktorer som; läge, produkter, tidpunkt och typ av skyltning. Ett sätt för butiken att ta tillvara 

på skyltfönstret är att göra skyltningen mer levande. Detta kan man göra med hjälp av olika 

aktiviteter i skyltfönstret eller arrangera små ”happenings” för att skapa uppmärksamhet hos 

konsumenten. Hur ofta man bör byta fönsterskyltning beror på vad butiken har för typ av 

sortiment, butiksläge och hur skyltfönstren är placerade. En butik med stora kundströmmar 

                                                 
15 Pihlsgård, 2003,s 124-125 
16Thurow & Nilsson, 2004, s 128 
17 Thurow & Nilsson, 2004, s 127 
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bör byta skyltning oftare än en butik med mindre kundströmmar.18 Det finns vissa riktlinjer 

för en lyckad fönsterskyltning, dessa är:  

Planera noga– att butiken gör en skiss över skyltfönstret och skaffar fram de tillbehör som 

kommer att behövas. 

Var noga med förarbetet– viktigt att man städar noga efter förra skyltningen. 

Se till att ha mycket luft i skyltningen– ett vanligt fel är att många har för mycket saker i 

skyltfönstret, det förvirrar och skapar ett oroligt intryck. 

Konsumentens blick hamnar oftast i mitten av fönstret- så skapa intresse där. Gå från 

mitten och bygg ut exponeringen därifrån. 

Gruppera varorna- så att konsumenten får ett sammanhang, en hel bild av skyltningen. 

Ljussätt skyltningen- ljus drar till sig uppmärksamhet och lyfter hela intrycket av 

skyltningen. Att punktbelysa vissa varor eller detaljer är också bra. 

Förstärk temat med färgsättningar- men blanda inte allt för många färger. En bra 

grundregel är att använda högst tre stycken färger. Viktigt att undvika allt för stora kontraster 

i färgvalet och alltför likartade färger.  

När man börjar bli färdig - gå ut och betrakta skyltningen med konsumentens ögon.19 

 

Vad ska skylten förmedla?  

Pris - Att butikerna har en tydlig priskommunikation genom skyltningen är idag en regel för 

nästan alla butiker. Prismärkningen är avgörande för att kunden ska kunna fatta ett köpbeslut 

på egen hand. Kunder idag är bekväma och avstår helst från att fråga någon som kan ge 

besked om priset på varan. Både prismärkning och prisskyltning behöver ett system så att det 

är enkelt för personalen att prismärka och enkelt för kunden att hitta priset.20 

Produktfakta och inspiration - Vissa produkter behöver förklaras mer än andra. Att 

produktens funktion och nytta förklaras kan vara avgörande för hur den kommer att 

sälja/säljer. Som vid den personliga försäljningen ska fakta presenteras så att kundfördelen 

framträder. Priset på en dyrare vara av högre kvalitet kan till exempel motiveras i text. 21 

Övrig information – En servicetjänst kan vara ett viktigt argument när konsumenten tar sitt 

beslut och bör därför skyltas tydligt. Hur lång tid butiken har öppet köp bör också framgå. 

Butiken bör tänka på hur kunden rör sig och var informationen ör mest relevant att placera.22 

                                                 
18 Thurow & Nilsson, 2004, s 128-129 
19 Thurow & Nilsson, 2004, s 130 
20 Thurow & Nilsson, 2004 , s 139 
21 Thurow & Nilsson, 2004, s 140 
22 Thurow & Nilsson, 2004 s 141 
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2.3 Perceptionsknep  

Med perceptionsknep så menar man olika knep för att fånga folks uppmärksamhet och behålla 

deras intresse. Med perception så menar vi människors uppfattningsförmåga av olika slag. 

Perception handlar om att uppfatta och uppmärksamma, hur folk reagerar på olika saker. 

Olika knep för att folk ska uppmärksamma vår reklam.23 Exempel på knep man kan använda 

sig av är färg, rörelse, budskapets placering, storlek, betingad respons, nyhetsvärde, humor 

och delaktighet.24  

 

Färg- Med färger har det visat sig att reklam med mycket färg drar mycket till sig. Färger i 

reklamen gör reklamen mer intensiv vilket betyder att man med färgers hjälp kan 

uppmärksamma folk under en längre tid. På detta sätt ökar vi bearbetningen eftersom de ägnar 

mer tid åt den. Färger kan också påverka stämningen i reklamen. Röda färger till exempel 

kopplar folk till något spännande och förföriskt medans blå färger ofta kopplas till fräckhet 

och lugnande. Gröna färger kopplas till lugn, stillhet och ro.25 

 

Storlek- När det gäller storlek så är det för de första så att folk uppmärksammar stora saker 

mer än små och folk kopplar något stort till något viktigt. Till exempel att använda en stor 

annons, eller att ha en liten annons och använda stora objekt för att skapa uppmärksamhet. 

Man kan också använda olika storlekar för att styra olika delar av en annons. Folk flyttar ofta 

blicken till en annons med stora objekt.26 

 

Kontrast- Med kontrast menar man att man gör saker annorlunda. Människor reagerar 

starkare på sådant som skiljer sig från mängden. Det handlar därför om att man ska använda 

sig av enkla medel för att skapa en kontrast mot omvärlden. Man kan arbeta med de två 

tidigare knepen så som att man istället för att använda sig av färger i reklamen använder sig 

av svartvitt för att sticka ut och göra folk mer uppmärksamma. Man kan på samma sätt 

använda sig av perceptionsknepet storlek där man istället för att använda sig av stora objekt 

använder små för att på detta sätt bli mer uppmärksammade.27  

 

                                                 
23 Dahlén & Lange, 2003, s 324 
24 Evans, Jamal & Foxall, 2008, s 45 
25 Dahlén & Lange, 2003, s 325 
26 Dahlén & Lange, 2003, s 326 
27 Dahlén & Lange, 2003, s 326-327 
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Nyhet- Handlar om att använda sig av ovanliga och oväntade inslag. Till exempel oväntade 

bilder som inte i första hand verkar passa in i sammanhanget. Det handlar också om att förnya 

reklamen under tiden och på det här sättet fånga folks uppmärksamhet.28 

 

2.4 AIDA-modellen 

AIDA – modellen är ett redskap som används för att mäta effekten av reklam, i vår uppsats 

används modellens tre första steg för att mäta effekten/påverkan på konsumenter genom ett 

specifikt skyltfönster.  

 

AIDA:  

Awareness/uppmärksamhet- Konsumenten måste lägga märke till att produkten finns. Den 

första effekten av kommunikationen blir alltså att konsumenten måste uppmärksamma 

produkten och lägga den på minnet, för att de efterföljande stegen ska kunna uppfyllas.  

Interest/intresse- När konsumenten blivit medveten om att produkterna finns, så måste 

han/hon också bli intresserad av produkten. Visa intresse genom att vilja lära sig mer om 

produkten. 

Desire/önskan/begär- Konsumenten känner att produkten är något för han/hon och det 

skapas en önskan om att vilja köpa det som erbjuds.  

Action/köp- Det sista steget i AIDA-modellen är att konsumenten genomför ett köp.29 

AIDA-modellen behandlar produkter som är av det enklare slaget, som kräver lite 

engagemang och som konsumenter inte ägnar speciellt mycket tanke åt. I den här modellen 

krävs inga komplicerade kommunikationseffekter, utan man vill att konsumenten ska bli 

nyfiken på produkten och därmed få ett sug om att införskaffa produkten. I vår uppsats så 

anser vi att en butik som säljer kläder, inte hanterar speciellt komplicerade produkter, folk 

ägnar inte så mycket engagemang när de ska handla kläder som de gör när de handlar till 

exempel en tv.30 

 

3 Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga för att samla in den information som krävs för 

att få svar på vår problemformulering. Vi tar även upp vilka val vi har gjort och varför vi valt 

att göra på detta sätt.  

                                                 
28 Dahlén & Lange, 2003, s 329-330 
29 Dahlén & Lange, 2003, s 95 
30 Dahlén & Lange, 2003, s 96-97 
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3.1 Problemställning 

Påverkar fönsterskyltningen kundernas köpbeslut. För att få svar på om de påverkas eller inte 

valde vi att utgå ifrån några specifika frågor samt observationer för att stärka det empiriska 

underlaget.  

 

3.2 Undersöknings metod 

Vår uppsats bygger på en kvalitativ undersökningsmetod, då våra intervjufrågor till 

konsumenterna är planerade i förväg. Varför vi valt att använda oss av en kvalitativ metod är 

för att vår undersökning fordrar att frågorna är planerade i förväg för att vi ska få fram de 

resultat som krävs för att vi ska kunna svara på vår problemformulering. Det finns tre olika 

metoder inom den kvalitativa undersökningen. Dessa är:  

Öppen individuell intervju - en person som intervjuar och en är uppgiftslämnare. 

Öppen grupp intervju - flera uppgiftslämnare. 

Observation- tittar på vad folk faktiskt gör.  

 

Utav dessa tre metoder har vi valt att använda oss av två av metoderna, öppen individuell 

intervju och observationer av konsumenter. Den öppna individuella intervjun anser vi lämplig 

i vår undersökning då ett fåtal enheter undersöks. Den är användbar när man är intresserad av 

vad varje enskild konsument tycker.31 Den andra metoden vi valt att använda är 

observationer, den är användbar när man är intresserad av att undersöka vad konsumenter gör 

och inte säger vad de gör.32 

 

För att mäta effekten av en butiks skyltfönster har vi använt oss av de tre första stegen i 

AIDA- modellen, där vi kommer att observera om konsumenterna uppmärksammar 

skyltfönstret, ställa intervjufrågor om ifall de visar intresse samt ifall det skapar ett begär.33 

För att se om konsumenter uppmärksammar skyltfönstret ska vi använda oss av observationer, 

men för att vi ska kunna få svar på ifall de visar intresse samt ifall det skapar ett begär ska vi 

ställa frågor till de konsumenter vi observerat. 

 

                                                 
31 Jacobsen, 2002, s 160 
32 Jacobsen, 2002, s 180 
33 Dahlén & Lange, 2003, s 95 



Butikschefsprogrammet  Maria Wersén 881008-5905 
Examensarbete 2010  Sara Kronkvist 870729-5906   
 

13 
 

3.3 Tillvägagångssätt  

Det tillvägagångssätt vi använt oss av i vår undersökning är en öppen individuell intervju och 

observationer av kvalitativ metod. Vi intervjuade cirka 60 kunder under två lördagar. De 

intervjufrågor vi använde oss utav var av kvalitativ metod, då våra frågor var bestämda och 

planerade i förväg. Innan vi gjorde våra intervjuer så var vi väl medvetna om att det kan 

finnas vissa problem med att intervjua kunder vid en butik, då kunderna inte alltid är 100 % 

ärliga eller tar sig den tid som behövs för att vi ska få ett så ärligt och utförligt svar som 

möjligt på frågorna. De konsekvenser som detta kan få för uppsatsens resultat är att uppsatsen 

kan verka vara otillförlitlig, då man som läsare inte kan vara 100 % säker på att alla kunder 

har svarat så som de verkligen tycker. Därför valde vi att även använda oss av observationer 

av de kunder som stannade till vid butikernas skyltfönster, detta för att stärka resultatet av de 

kunder som vi intervjuade då de faktiskt hade lagt märke till skyltfönstret. Vår 

problemformulering är klar eftersom vi vet ganska mycket om ämnet men saknar kunskap om 

vissa delar. Problemformuleringen är beskrivande eftersom vi vill få en översikt ifall 

fönsterskyltningen är något som påverkar kundernas köpbeslut. Den är också intensiv, då den 

går på djupet och försöker visa så många variabler som möjligt i ett eller några få enheter. De 

resultat som sedan framkommer, kommer vi att sammanställa i text och diagram, detta för att 

läsaren ska få en bättre översikt av resultatet. När vi sammanställt resultatet kommer vi att 

analysera och reflektera över de slutsatser vi kommit fram till i undersökningen.  

 

3.4 Litteraturval  

När vi valt litteratur har vi utgått ifrån de två sätten för att söka och att läsa litteratur, dessa är:  

Kedjesökning- med detta menas att man utgår ifrån en bok som refererar till andra böcker. 

Systematisksökning- menas att man söker ämnesord, rubriker och rätt sökord.34 

 

Vi har även använt oss av den litteratur som varit väsentlig i utbildningen, men också av 

annan litteratur. När vi sökte efter annan litteratur använde vi oss av så kallad systematisk 

sökning. Varför vi har valt att använda den litteratur som vi gjort i uppsatsen är för att 

litteraturen ligger till grund för att kunna svara på den problemformulering som vi har ställt.  

 

                                                 
34 Rienecker & Jörgensen, 2004, s 119 
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4 Empiri  

Här nedan kommer vi nu att sammanställa de observationer vi gjort och de kundintervjuer 

som vi genomfört. De kundintervjuer som vi gjort bygger på de observationer av den kund 

som vi sedan ställt intervjufrågor till. Vi kommer också via ett diagram visa våra resultat från 

undersökningen. 

 

Assbecks i Lidköping 

När vi gjorde våra observationer så utgick vi ifrån de kunder som stannade till och 

uppmärksammade skyltfönstren under några sekunder och sedan gick in i butiken. Precis 

innanför entrén fångade vi upp kunderna för en kortare intervju. Den första frågan vi ställde 

till kunderna var varför de uppmärksammade skyltningen. De svar vi fick fram var varierande, 

men den största delen av kunderna svarade att det var exponeringen och färgerna i skylten 

som skapade uppmärksamhet. Det kunde också vara så att kunden var ute efter ett speciellt 

plagg, som till exempel ett par byxor, visades det då ett par byxor i skylten var det de som 

gjorde att kunden blev lockad att gå in i butiken och se vad de hade att erbjuda. Ett annat 

återkommande svar som vi fick av många kunder var att det stannade till vid skyltfönstret då 

de redan innan hade planerat att gå in i butiken och att de redan visste vad butiken hade att 

erbjuda. Det var inte alltid så att kunden uppmärksammade skyltningen utan att de bara 

kollade i skylten och sedan gick in i butiken eftersom det redan var planerat.  

 

Den andra frågan som vi ställde till kunderna handlade om ifall det var något speciellt som 

gjorde att de uppmärksammade skyltfönstret. De svar vi fick fram på denna fråga var att 

majoriteten av de intervjuade svarande att de var ute efter något speciellt plagg och att de på 

så vis uppmärksammade skyltfönstret. Vissa kunder tyckte att det var skyltdockan i sig som 

tilltalade och som gjorde att de gick in i butiken.   

 

Den tredje frågan vi ställde till kunderna var ifall skyltfönstret skapade något intresse av att 

besöka butiken. De svar vi fick fram vid denna fråga var att skyltfönstret ses som butikens 

ansikte utåt, en butik med ett tråkigt skyltfönster som inte väcker något intresse ses inte som 

inbjudande. Men i just denna butik så vet ofta kunderna vad butiken har att erbjuda och på så 

sätt väcker det inte lika stort intresse av att butiken har inbjudande skyltfönster. Vi frågade 

också de som jobbade i butiken ifall det ofta var så att kunderna hade hittat något i 

skyltfönstren och att de sedan gick in och frågade efter det. Personalen svarade att det sällan 
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var så att kunderna kom fram och frågade efter något de hade sett i skylten, utan att det är mer 

så att kunderna vet vad butiken har att erbjuda och att de besöker butiken för att kolla om det 

till exempel har kommit in några nya varor. Det fanns även några kunder som hade lagt märke 

till något plagg i skylten och på så vis gått in i butiken för att kolla om det var något som de 

kunde tänka sig att köpa.  

 

Den fjärde frågan vi ställde till kunderna var ifall kunderna blev intresserade av produkterna i 

skyltfönstret. Det var även här ett återkommande svar bland kunderna där de svarade att de 

inte blev intresserade av det som var i skyltfönstret utan att de besökte butiken eftersom de 

redan visste vad de hade att erbjuda. Många utav de kunder vi intervjuade tyckte att det var 

viktigt att butiken ändrar om i skylten ofta för att det ska kunna väcka något intresse av det 

som finns i skyltfönstren. Det fanns kunder som sa att den skyltdockan har haft samma kläder 

länge, detta får man dock ta med en nypa salt eftersom det kan finnas de som jobbar i 

närheten och nästan dagligen går förbi butiken och kollar i skyltfönstren. 

 

Den femte frågan vi ställde var ifall det skapade någon önskan om att köpa det som erbjöds i 

skyltfönstren. Svaren på denna fråga var att det är svårt att säga om det skapar en önskan om 

att köpa det som skyltfönstren erbjuder, eftersom man som kund gärna vill prova plaggen och 

även se vad varan kostar innan man bestämmer sig för att köpa varan. Av de intervjuer som vi 

fick ett ja ifrån var det kunder som redan varit inne och testat varan tidigare för att man skulle 

kunna tänka sig att köpa det som erbjuds. Men självfallet så fanns det kunder som svarar 

enbart ja och att man givetvis skulle kunna tänka sig att köpa produkten, men att det inte var 

säkert att man sedan gjorde det, eftersom man bör ta reda på mer varan innan man bestämmer 

sig för ett köp.  

 

Den sjätte frågan vi ställde till kunderna var ifall skyltfönstret var den enda anledning till att 

gå in i butiken. Det var ett fåtal kunder som svarade ja på denna fråga och till största del var 

det redan planerat i förväg för de flesta kunder att gå in i butiken, det kunde till exempel vara 

så att man tidigare hängt undan något som man nu valt att köpa. Något som många av de vi 

intervjuade sa var att de känner till de butiker som finns i staden och att de har vissa butiker 

som de går till oftare än andra, eftersom de vet vad butiken har att erbjuda och på så sätt blir 

det att de går in och kollar då och då ifall något nytt har kommit hem.  
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Den sjunde frågan vi ställde var ifall kunden påverkades av skyltfönstret. Av de kunder som 

svarade att de påverkades av skyltfönstret var de personer som inte redan innan bestämt sig 

för vad de skulle köpa. Av de som svarade att de inte påverkas var de personer som redan 

bestämt sig för att besöka butiken och som handlar oftare än de som påverkades.  

 

Den åttonde frågan vi ställde till kunderna var vart de uppmärksammade skyltfönstren. 

Eftersom skyltfönstren inte är så stora i denna butik så var det svårt att uppmärksamma dem 

långt ifrån. Vi frågade butikspersonalen varför de inte hade större skyltfönster och svaret vi 

fick var att när huset byggdes om fanns det vissa kriterier som man var tvungna att gå efter för 

att man inte skulle sticka ut för mycket. Men de kunder som gick förbi butiken såg dem 

tydligt och även över gatan. Men de hade ett skyltfönster längre upp på gatan som alla kunder 

som kom ifrån gågatan lade märke till, men även de som kom ifrån trottoaren. Detta fönster 

var något som de i personalen inte trodde att folk uppmärksammade alls, men det var helt 

tvärtom då det var detta fönster som de flesta svarade att de lade märke till, däremot tyckte 

kunderna att det var svårt att se exakt vad som exponeras i skylten eftersom det ligger lite 

högre upp på byggnaden. 

 

Den sista frågan vi ställe till kunderna var hur de kände för exponeringen i skyltfönstren, så 

som till exempel färger och ljussättning. De flesta som vi intervjuade svarade att skyltfönstren 

var små men att det var bra när man enbart såg en docka i varje skyltfönster, på så sätt tyckte 

kunderna att de fick ett bättre helhetsintryck av vad som exponerats. Färgerna i skyltfönstren 

tyckte kunderna var bra och de tyckte även att ljussättningen på varorna i skylten var bra då 

man tydligt såg vad det var butiken hade att erbjuda. Något som kunderna såg som mindre bra 

var att det sällan exponerar om och att man oftast vet vad som finns i skyltfönstren. 
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Bild 1 & 2, Assbecks i Lidköping. Foto: Sara Kronkvist & Maria Wersén 

 

 

 

Bild 3 & 4, Assbecks i Lidköping. Foto: Sara Kronkvist & Maria Wersén 
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Bild 5, Assbecks i Lidköping. Foto: Sara Kronkvist & Maria Wersén 

 

Assbecks i Skövde 

Vi gick tillväga på samma sätt när vi gjorde våra kundintervjuer på Assbecks i Skövde. Vi 

fångade upp de observerande kunderna innanför entrén som vi sett lagt märke till skyltfönstret 

och utifrån det ställde vi våra intervjufrågor. På första frågan svarade kunderna att många av 

de kunder som passerade skyltfönstren, alltid kollade in skyltningen oavsett om de var ute 

efter något speciellt eller om de bara sökte efter inspiration eller liknande. Många av kunderna 

trodde att man gör detta av rutin när man passerar en butiks skyltfönster. Det var också de 

kunder som var ute efter något speciellt plagg som visades i skyltfönstret, i detta fall var det 

vårjackor som skyltdockorna hade på sig och som gjorde att kunderna blev lockade att besöka 

butiken. Vi fick också en del svar om att de uppmärksammade skyltningen på grund utav att 

de hade skyltat bra, på ett roligt och inspirerande sätt.  

 

Den andra frågan svarade kunderna att i stort sett alla kollar in skyltfönstret när de passerar 

butiken. Det var också skyltningen i sig som lockade kunder att uppmärksamma det som 

skyltades, till exempel intressanta skyltdockor, då var det både kläderna och att de istället för 

att huvuden på sina dockor hade blombuketter som väckte uppmärksamhet.  
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På tredje frågan vi ställde till kunderna var det många kunder som svarade att de redan hade 

tänkt gå in i butiken, men som kollade in skyltningen ändå för att få lite inspiration om vad 

butiken till exempel har att erbjuda för vårnyheter. Det var några kunder som blev 

intresserade av att gå in i butiken när de såg jackorna som skyltdockorna bar, så för dem 

skapade skyltfönstret ett intresse om att besöka butiken då de hade skyltat på ett sätt som 

väckte intresse hos kunderna.  

 

Den fjärde frågan fick vi fram svar om att många av de kunder som valde att besöka butiken, 

blev intresserade av att gå in i butiken på grund av att de hade ett intressant skyltfönster och 

att kunderna blev intresserade av att se vad butiken hade att erbjuda mer än det som visades i 

skylten. Det fanns återigen de kunder som blev intresserade av att gå in i butiken, då jackorna 

i skyltfönstret hade skapat ett intresse hos dem.  

 

På den femte frågan svarade de flesta kunderna att de till viss del kan skapa en önskan om att 

köpa det som erbjuds i skyltfönstret, då man som kund kan bli intresserad och tycka att 

produkten är intressant, men att man gärna vill gå in och pröva produkten innan man kan 

bestämma sig för ett köp. Generellt så tyckte alla kunder att skyltfönstret kan skapa en önskan 

om att köpa det som erbjuds, men att innan man går in och köper produkten vill man gärna 

pröva, känna och ta reda på pris om produkten.  

 

På nästa fråga fick vi fram att det inte var skyltfönstret som var den enda anledningen, utan att 

många av kunderna redan hade planerat i förväg att besöka butiken. Någon kund hade tidigare 

lagt undan ett plagg och skulle komma och köpa detta nu till exempel. Det var däremot några 

få kunder som gick in i butiken på grund av att de sett något intressant i skyltfönstret, i detta 

fall var det ännu en gång vårjackorna som lockade kunderna in i butiken.  

 

Den sjunde frågan var en ganska svår fråga att få fram ett trovärdigt svar på, men många 

kunder var säkra på att man påverkas av en butiks skyltfönster. Ser man något i skylten som 

tilltalar en och väcker ett intresse, vill man gå in i butiken för att ta reda på mer om produkten. 

Här kan man då dra en slutsats utifrån kundernas svar om att skyltfönstret var en faktor till att 

kunden besökte butiken.  
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På åttonde frågan svarade kunderna att de uppmärksammade skyltfönstret antingen när de 

passerade butiken längs trottoaren eller vid parkeringen mitt emot butiken. Det finns inte så 

många fler ställen att uppmärksamma skylten på, men då butiken har ett stort och långt 

skyltfönster blir det att kunderna som passerar skyltfönstren också uppmärksammar det.  

 

På den sista frågan som vi ställde till kunderna var många av de intervjuade överens om att 

butiken hade arbetat bra med sina skylfönster. De hade ljussatt alla skyltdockor så att man 

tydligt såg vad de hade exponerat på dem. De hade också arbetat bra med färgerna, starka och 

synliga färger som gjorde att kunderna lade märke till skyltningen. Någon kund påpekade 

också att de hade med prisskyltar bredvid skyltdockorna, vilket de tyckte var väldigt bra. De 

hade väldigt stora och rymliga skyltfönster, vilket många kunder tyckte var väldigt bra då 

man tydligt såg vad som exponerades. Överlag tyckte alla kunderna att de hade roliga och 

intressanta skyltningar.  

 

Bild 1, Assbecks i Skövde. Foto: Sara Kronkvist & Maria Wersén
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Bild 2, Assbecks i Skövde. Foto: Sara Kronkvist & Maria Wersén  

 

 

 

Bild 3, Assbecks i Skövde. Foto: Sara Kronkvist & Maria Wersén 
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Bild 4, Assbecks i Skövde. Foto: Sara Kronkvist & Maria Wersén 

 

 

Bild 5, Assbecks i Skövde. Foto: Sara Kronkvist & Maria Wersén 
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Figur 2. Presentation av 30 intervjuade i Lidköping och 30 intervjuade i Skövde ” Påverkas du 

som konsument av skyltfönstret?35  

 

5 Analys  

I detta kapitel kommer vi att jämföra den teori som vi har tagit fram i uppsatsen med det 

resultat som framkommit i vår undersökning. Analysen ligger till grund för de slutsatser som 

vi kommer att dra i nästa kapitel. 

5.1 Köpprocessen 

Konsumenter fattar många olika köp- och konsumtionsbeslut varje dag. Som till exempel att 

de klär på sig på morgonen, äter mat när man är hungrig, köper dagligvaror när till exempel 

mjölken är slut och väljer transportmedel för att ta sig till jobbet.36 Av de kunder vi observerat 

och intervjuat har vi fått fram svar som visar att kunder redan innan de besökt butikerna har 

planerat i förväg vad de söker, vilket behov de har. Det finns även de kunder som spontant går 

in i butikerna. Vi har i teorin presenterat de två tyngsta och mest väsentligaste delarna som 

                                                 
35Figur 2,Egen ritning, s 23 
36Dahlén & Lange, 2003, s 24 
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kan kopplas till vår undersökning. Dessa delar är informationssökning inför ett köp och 

alternativutvärdering för att sålla bland de tänkbara alternativ som finns. 

5.1.1 Informationssökning 

Nu börjar konsumenten söka efter alternativ för att tillfredställa de behov som har uppstått 

och identifierats. Den här informationssökningen kan vara minnesbaserad (intern) och 

handlingsbaserad (extern).37 Man kan säga att skyltfönstret fungerar som en inspirationskälla 

när vi talar om informationssökning. Konsumenterna hittar information om olika produkter i 

exponeringsfönstren som väcker ett behov vilket de vill tillfredsställa. I vår undersökning fick 

vi fram att många av de intervjuade kunderna redan innan de besökt butikerna var ute efter 

något speciellt plagg och när de då gick förbi skyltfönstren och såg det plagg de var ute efter 

valde de att besöka butiken för att tillfredställa det behov de skapat. Som till exempel i 

Skövde där många av de svarande var ute efter en vårjacka och eftersom de hade skyltat med 

vårjackor skapade det ett behov av att besöka butiken och prova jackan. Samma gällde i 

Lidköping där några av de svarande var ute efter ett speciellt plagg och visades då plagget i 

skylten skapade det en önskan av att gå in och prova.  

5.1.2 Alternativutvärdering  

Det tredje steget i köpprocessen är alternativutvärdering. Med detta så menar man att 

konsumenten överväger mellan olika alternativ och dess möjligheter för att kunna uppfylla de 

behov som redan identifierats.38 I Lidköping så var det många kunder som redan hade 

planerat att besöka butiken för att de vet vad butiken har att erbjuda och på så sätt kan de vara 

säkra på att deras behov blir uppfyllda. I Skövde fanns det kunder som valde att besöka 

butiken spontant för att se vad de hade att erbjuda och om butikens sortiment kunde uppfylla 

kundens behov.  

 

5.2 Butikskommunikation  

Butikskommunikationens uppgift är att stå för den mekaniska försäljningen av butikens 

sortiment. Det handlar om att visa upp butikens produkter och hjälpa konsumenterna att 

handla genom att informera, inspirera och skapa köplust.39 Båda butikerna jobbar med den 

mekaniska försäljningen, alltså i detta fall skyltfönstret, då de jobbar för att inspirera och 

locka kunder till butikerna. Överlag tyckte de intervjuade kunderna att butikernas skyltfönster 
                                                 
37Dahlén & Lange, 2003, s 34 
38 Dahlén & Lange, 2003, s 39 
39 Thurow & Nilsson, 2004, s 125 
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var lockande och gav inspiration, då de hade exponerat produkterna i skyltfönstren så att det 

väckte ett intresse hos dem.  

 

5.2.1 Säljmiljön och den exteriöra miljön 

Det som konsumenten möter i en butik, är det som skapar ett intryck och ger en upplevelse. 

Denna helhet består av butikens inredning, ljus- och färgsättning, hur varorna är exponerade 

både inne i butiken och i skyltfönstret, samt det personliga bemötandet av personalen.40 

Säljmiljön delas in i tre delar, dessa är; den exteriöra miljön, den interiöra miljön och den 

psykosociala miljön.41 Den exteriöra miljön består av det som finns utanför butiken. Till 

exempel butikens entré, fasad, byggnad, köpcentrum, stadsmiljö, gågata, torg, 

parkeringsplatser och så vidare.42 Enligt de svar som vi fick fram under intervjuerna så tycker 

kunderna att båda butikerna hade intressanta skyltfönster, då ljussättningen och färgerna 

tydligt visar de produkter som exponerats. I Lidköping tyckte kunderna att skyltfönstren var 

lite för små för att man skulle kunna se vad som exponerats i dem. Något som var mindre bra 

var att de sällan exponerade om. I Skövde däremot så tyckte kunderna att skyltfönstren var 

stora, vilket gav en bra helhetsbild av vad som exponerades.  

 

5.2.2 Skyltfönster 

Skyltfönstret är butikens ansikte utåt, det ska förmedla butikens image, ge inspiration, skapa 

ökad kundtillförsel till butiken och tillsammans med exponeringen bidra till den mekaniska 

försäljningen av butikens sortiment.43 Av de kunder vi intervjuat har flertalet sagt att de anser 

att skyltfönster är en viktig del för att butiken ska uppfattas som attraktiv men att många redan 

vet vad butikerna erbjuder och därför redan planerat i förväg att de ska besöka butikerna. Men 

vi kan konstatera att skulle butikerna ha skyltfönster som inte alls är attraktiva skulle 

kunderna lägga märke till detta. Gemensamt för alla butikers fasad och skyltning är att de 

måste synas. Butiken kan skapa uppmärksamhet redan utanför butiken för att tidigt och snabbt 

nå ut till konsumenterna.44 Utifrån de svar som vi fått fram kan vi fastställa att i Skövde där 

skyltfönstren var större och rymligare uppmärksammade fler kunder skyltningen än vad de 

gjorde i Lidköping där skyltfönstren var små och enbart en docka i varje fönster. Det fönster 

                                                 
40 Pihlsgård, 2003, s 120 
41 Pihlsgård, 2003, s 121 
42 Pihlsgård, 2003, s 122 
43Thurow & Nilsson, 2004, s 128 
44 Thurow & Nilsson, 2004, s 127 
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som personalen inte trodde kunder uppmärksammade alls visade sig vara mer 

uppmärksammat än de andra skyltfönstren. 

 

5.3 Perceptionsknep  

Med perceptionsknep så menar vi olika knep för att fånga folks uppmärksamhet och behålla 

deras intresse. Det är viktigt att ett skyltfönster använder perceptionsknep och så många utav 

dem för att fånga kunders uppmärksamhet.45 De skyltfönster vi har studerat har till viss del 

använt perceptionsknep, till exempel att de använt intressanta färger som skapar 

uppmärksamhet, exponerat med nyheter som lockar kunder, skyltdockor som ger ett 

helhetsintryck och kontraster då skyltdockorna hade blombuketter som huvuden.  

5.4 AIDA 
AIDA-modellen är den modell som vår undersökning har varit uppbyggd på. Vi har genom de 

tre första stegen i modellen kommit fram till att ett väl exponerat skyltfönster är mer 

intressant och skapar mer uppmärksamhet än ett skyltfönster där man inte lagt vikt vid 

exponeringen. Det vi kommit fram till i undersökningen är att de flesta kunder 

uppmärksammar skyltfönstret pågrund av intressanta färger och ifall skyltingen erbjuder 

något som tilltalar dem. Skyltfönstren skapade till viss del ett intresse av att gå in i butikerna 

men de flesta kunder hade redan innan bestämt sig för att besöka butikerna. De kunder som 

blev intresserade av något i skyltfönstret skapades det också ett behov hos om att gå in i 

butikerna och ta reda på mer om produkten. Här kan man tydligt se att empirin stämmer 

överens med teorin, då kunder faktiskt gick in i butikerna för att ta reda på mer om något de 

sett i skyltfönstret, till exempel vårjackorna som visades i skyltfönstren i Skövde. Det sista 

steget som vi använde oss utav i undersökningen var om skyltfönstret skapade någon önskan 

om att köpa det som erbjöds. Här var kunderna överens om att skyltfönstret kan skapa en 

önskan om att köpa det som man ser i skyltfönstret, men att innan man bestämmer sig för att 

köpa produkten gärna vill ta reda på mer om produkten till exempel att prova, känna och få 

prisinformation. 46 

 

                                                 
45 Dahlén & Lange, 2003, s 324 
46 Dahlén & Lange, 2003, s 95 
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6 Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel kommer vi att presentera den slutsats som vi har kommit fram till i 

undersökningen. Vi kommer även att ge våra rekommendationer som kan användas av både 

läsare och för dem som det berör. 

 
Syftet med vår uppsats var att beskriva hur en butiks fönsterskyltning påverkar kundernas 

köpbeslut. Vi valde att utforma våra intervjufrågor utifrån AIDA- modellen. Där vi 

framförallt ville ta reda på om de tre första stegen i modellen, uppmärksamhet, intresse och 

önskan, är något som påverkar kunder i sitt beslut om att besöka butiken eller inte när de har 

lagt märke till skyltfönstret.  Utifrån detta kan vi dra en slutsats om att det grundläggande 

knepet för att en butik ska fånga kunders uppmärksamhet och få dem intresserade av att 

besöka butiken ligger i att utforma och exponera sina skyltfönster på ett sätt som skapar 

uppmärksamhet och väcker ett intresse. Av de svar vi fick fram under intervjuerna kan vi här 

dra en slutsats om att ett välexponerat skyltfönster skapar uppmärksamhet hos kunder. Med 

ett välexponerat skyltfönster menar vi att butiken har använt sig utav till exempel färger som 

tilltalar kunden, kontraster i skyltningen, nyheter i skyltningen, olika storlekar och framför 

allt, exponerat på ett sätt som gör att kunden lägger märke till skyltfönstret. 

 

Att ha ett skyltfönster som väcker ett intresse hos kunden och som gör att han/hon går in i 

butiken är en bra början för att man ska kunna fånga upp kunden redan utanför butiken. Av de 

kunder vi intervjuat har vi kommit fram till att i Skövde där skyltfönstren var större har vi sett 

att fler kunder uppmärksammade det som var i skyltfönstren än i Lidköping där skyltfönstren 

var mindre och som enbart visade en docka i varje fönster. Men även många kunder i 

Lidköping tyckte att det var bra när butiken enbart visade en docka i varje fönster för att det 

ansåg att det var lättare att se vad som exponerades. Att ha tillgång till stora och rymliga 

skyltfönster är till en fördel för att man ska kunna exponera på ett sätt som gör att kunden blir 

uppmärksammad och som gör att han/hon går in i butiken för att se vad som erbjuds. Något 

som också är bra med stora och rymliga skyltfönster är att man kan fånga uppmärksamhet 

redan långt innan kunden har gått förbi skyltfönstren. Detta är då nackdelen med de 

skyltfönster som var i Lidköping där man var tvungen att gå ganska nära för att se vad som 

exponerades. 

 

Av svaren vi fick fram under intervjuerna så var alla kunder i sort sett överens om att 

skyltfönstret kan skapa en önskan om att köpa det som erbjuds om produkten har väckt ett 
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intresse hos dem, men att man vill gå in i butiken för att prova, känna och ta reda på mer om 

produkten innan man bestämmer sig för att köpa. Här kan vi dra en slutsats om att 

skyltfönstret kan skapa en önskan om att köpa hos kunden, men innan man bestämmer sig för 

att köpa, vill man ta reda på mer om produkten. Vilket leder till att kunden kommer att besöka 

butiken på grund av något de sett i skyltfönstret. Här ser man ännu en gång att skyltfönstret 

kan påverka kunder i sitt beslut om att besöka butiken.  

                                                                                                                

Avslutningsvis så har vi kommit fram till att kunder anser att skyltfönster är något som 

påverkar deras köpbeslut. Det kan antingen vara i deras beslut om att gå in i butiken för att ta 

reda på mer om något de sett i skyltfönstret, eller att skyltfönstret har väckt ett intresse hos 

kunden som gör att han/hon vill gå in i butiken för att se vad de har att erbjuda mer. En butik 

med ett oattraktiv skyltfönster är inget som gör kunderna mer frestade att gå in utan man bör 

som butik tänka mycket på att exponera på ett sätt som gör att kunden känner samma anda i 

skyltfönstret som när han/hon går in i butiken. Att exponera om ofta och att man tänker på 

färger och ljussättning beroende på vilken tidpunkt det är på året är till en fördel för att man 

ska kunna fånga kunders uppmärksamhet och att sedan leda dem in i butiken. Under vår 

undersökning har vi haft en förståelse för att alla kunder inte alltid svarar som de verkligen 

tycker, utan att de mer allmänt anser att skyltfönster är något som påverkar en kunds 

köpbeslut. Då skyltfönstret kan avgöra om de ska besöka butiken eller inte.  

 

Vi vill först och främst rekommendera alla butiker att arbeta med sina skyltfönster. Ta till 

vara på de fönster som butiken har och utifrån det exponera så att det väcker uppmärksamhet 

hos kunden. Skyltfönstret är butikens ansikte utåt och det bör alla i butikerna vara medvetna 

om, därför är det viktigt att man faktiskt jobbar med och försöker få skyltfönstren så 

intressanta som möjligt, så att de som passerar förbi skyltfönstren faktiskt lägger märke till 

dem. Något som vi också vill rekommendera till de butiker vi varit i vare sig de har stora eller 

små skyltfönster är att man ska tänka på att exponera om ofta för att kunden inte ska känna att 

en produkt har hängt i skylten länge. Detta kanske är mer märkbart i småstäder eftersom 

kundtillströmningen är mindre än i storstäderna, och på detta sätt kanske det är effektivare att 

exponera om oftare än i storstäderna där oftast kunderna lever i en stressigare vardag och 

kanske inte ens kollar i skyltfönstren. Skyltfönstren är en mycket viktig kommunikationskanal 

för alla butiker, då de kan vara avgörande i vissa fall om kunden ska besöka butiken eller inte, 
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så att lägga lite extra omtanke och tid kring skyltfönstren kommer förhoppningsvis resultera i 

mer besökande kunder. 

 

7 Reflektioner och diskussion  

Vi har i detta kapitel tänkt dela upp våra reflektioner runt undersökningen och även tankarna 

kring hur vi har genomfört arbetet. Vi har då valt att först presentera de funderingar och 

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

kring själva ämnet av undersökningen. 

 

Reflektioner som rör själva arbetets gång är framförallt hur svårt det var att välja 

undersökningsmetod för att vi skulle få svar på vår problemformulering. Vi hade många 

funderingar och tankar kring hur undersökningen skulle se ut. Slutligen valde vi en 

undersökningsmetod där vi intervjuade och observerade kunder utanför butiken, vi var båda 

överens om att det var ett bra sätt att ta reda på om kunder faktiskt uppmärksammade 

skyltfönstren när de passerade butiken. Samtidigt som vi visste att vi skulle få fram ett resultat 

ur undersökningen, var vi också medvetna om de problem som finns med denna typ av 

undersökning, då kunder kanske inte alltid svarar helt ärligt eller som de verkligen känner. 

Något som vi också ansåg svårt under arbetets gång, var att välja relevant teori till uppsatsen 

då vi inte riktigt visste hur konsumenterna skulle svara på de intervjufrågor vi hade. Av de 

tillfrågade konsumenterna var det många som hade svårt att tänka ”steget längre”. Till 

exempel vid frågan, påverkas du som konsument av skyltfönstren, vi själva överanalyserade 

och ville veta vad de påverkades av och varför de trodde att de påverkades. Detta hade många 

konsumenter väldigt svårt att analysera kring själva.  

 

Att skyltfönstren faktiskt påverkar konsumenters köpprocess tror vi delvis beror på att när 

man som kund passerar ett skyltfönster och ser något i skyltningen som tilltalar en, blir man 

som kund lockad att gå in i butiken och ta reda på mer om denna produkt. Att skyltfönstren 

spelar en stor roll för butiker har vi verkligen förstått, då många kunder faktiskt stannade till 

och uppmärksammade skyltningen. Skyltfönstren är butikens ansikte utåt och kan vara 

avgörande när man passerar en butik. Väcker skyltfönstret uppmärksamhet, skapar det 

intresse samt eventuellt ett begär kommer butiken få mer spontana kunder än en butik med ett 

mindre lockande skyltfönster, det fick vi påvisat i vår undersökning. 
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Vad kan vi då använda den kunskap vi fått fram av uppsatsen till? Vi anser att alla de 

butikschefer på marknaden idag och blivande butikschefer i framtiden, kan använda detta 

material i vår uppsats för att få en inblick i hur viktigt det är att en butiks skyltfönster väcker 

uppmärksamhet, intresse samt skapar ett begär hos konsumenten. Med andra ord, butiker vill 

vinna de kunder som passerar förbi butiken och ett utmärkt sätt att göra det på, är att ha 

uppmärksamhets- och intresseväckande skyltfönster. 
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Figur 1: 
Egen ritning. 
 
Figur 2: 
Egen ritning. 
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Bilaga 1 
 
• Varför uppmärksammade konsumenten skyltningen? 

 
 

• Vad var det som gjorde att konsumenten uppmärksammade skyltfönstret? 
 
 

• Skapade skyltfönstret något intresse om att gå in i butiken? 
 

 
• Blev konsumenten intresserad av produkterna i skyltfönstret? 

 
 

• Skapar det någon önskan om att köpa det som erbjuds i skyltfönstret? 
 
 

• Var skyltfönstret enda anledning till att gå in i butiken? 
 

 
• Påverkas du som konsument av skyltfönstret? 

 
 

• Vart uppmärksammades skyltfönstret? 
 

 
• Hur känns exponeringen i skyltfönstret? Färger? Ljussättning? 

 


