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Sammanfattning  
 
Skyltfönstret är butikens ansikte utåt och ett sätt för dagens butiker att marknadsföra sig och 

sina produkter. Inom handeln idag finns en uppsjö av olika butiker och företag som alla 

konkurrerar om konsumenternas ekonomiska medel och uppmärksamhet, med hjälp av olika 

produkter och varumärken. Därför blir det extremt viktigt för en butik att de i sitt skyltfönster 

exponerar sina varor på ett kommunicerande och säljande sätt, som uppmärksammas av 

dagens alltmer stressade konsumenter. Ett genomtänkt och väl utformat skyltfönster 

bibehåller även konsumenternas intresse för butikens produkter och leder med största 

sannolikhet även till att konsumenterna tar steget in i butiken för att genomföra sina köp. 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på om butikens skyltfönster används som en 

kommunikationskanal enligt dagens konsumenter. För att utreda den här frågan har 40 

intervjuer med konsumenter av varierande kön och ålder genomförts. Detta för att se om det 

finns några likheter/skillnader i hur olika konsumenter ser på skyltfönstret som 

kommunikationskanal.   

Det finns idag en rad olika kommunikationskanaler som dagens butiker kan använda sig av 

för att marknadsföra sig och sina produkter, för att på det här viset nå ut med sitt budskap sin 

aktuella kundgrupp. En av dessa effektiva kanaler är butikens skyltfönster. Andra exempel på 

mycket användbara kommunikationskanaler är tv och radio där olika reklambudskap kan 

sändas ut, samt direktreklam i form av reklamblad som skickas hem till konsumenterna. 

Butikerna kan också använda sig av olika knep för att dra konsumenternas blickar till just sitt 

specifika skyltfönster och de reklambudskap och produkter som exponeras här. Några av 

dessa knep är bland annat att exponera produkter med starka färger, samt att visa upp stora 

och rörliga reklambudskap.  

Efter att ha genomfört själva konsumentundersökningen kan det konstateras att majoriteten av 

de tillfrågade konsumenterna är överens om vad ett attraktivt, säljande och väl 

kommunicerande skyltfönster bör innehålla. Här nämndes bland annat starka färger och 

produkter som sticker ut och skiljer sig från andra konkurrerande butikers skyltfönster. En 

annan intressant aspekt som uppkom i samband med undersökningen var att skyltfönstret i 

fråga inte genererade en speciellt märkbar ökning av antalet impulsköp. Butikens skyltfönster 

bör enligt de tillfrågade konsumenterna också förmedla en känsla, ge inspiration och väcka en 

köplust hos dem som kunder. 
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1 Inledning 

Skyltfönstret kan liknas vid butikens ansikte utåt och därför är det av största vikt att butiken 

använder sig av denna exponeringsyta på bästa tänkbara sätt. Men tanke på detta är det 

därmed intressant att reda ut hur dagens konsumenter ser på butikens skyltfönster och om 

detta används som en kommunikationskanal eller inte. Det verkar som att det finns olika 

teorier och modeller, samt vissa strategier och användbara säljknep, som dagens butiker bör 

använda sig av för att skapa ett attraktivt skyltfönster. Avsikten med ett skyltfönster kan vara 

att det exempelvis skall väcka en köplust hos kunderna, skapa ett behov av något slag, eller 

inspirera till olika köp. När skyltfönstret har uppmärksammats av kunderna, blir målet för 

butikerna att med hjälp av detta, få sin tilltänkta målgrupp att ta steget in i butiken och där få 

dem att köpa de produkter som exponeras i själva skyltfönstret, samt de produkter som visas 

upp i butiken och ingår i det övriga sortimentet.    

1.1 Bakgrund 

I och med dagens postmoderna och ständigt föränderliga samhälle, har behovet av 

individualitet samt att ge uttryck för sin egen livsstil blivit allt större och större. Butikerna 

applicerar detta genom att försöka vara unika och anpassa sitt produktsortiment efter de 

trender som för närvarande råder på marknaden. Genom att som butik använda sig av 

differentiering1 gentemot sina konkurrenter, kan de på det här sättet rikta sina erbjudanden till 

en specifik kundgrupp med en viss livsstil. Denna exponering av butikens olika produkter och 

varumärken visas i de flesta fall upp i butikens skyltfönster.  

 

Det postmoderna konsumentbeteendet2 innebär att konsumenten ger utryck för sin egen 

livsstil inom vissa förutbestämda ramar, i den umgängeskrets de rör sig. För att kunna 

uttrycka detta gruppbeteende krävs det att konsumenterna gör sina inköp i butiker som har en 

överensstämmelse med de behov och önskemål som de som kunder vill uppfylla. 

 

På grund av den ekonomiska nedgång som för närvarande råder, blir det ännu viktigare för 

dagens butiker att sticka ut och visa upp sig på den stora och konkurrensutsatta marknaden, 

                                                 
1 Mårtensson (2009)  
2 Evans et al (2006) 
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för att kunna konkurrera om konsumenternas just nu begränsade ekonomiska medel. I och 

med den ökade konkurrensen på marknaden idag, är det extra viktigt för en befintlig butik att 

kommunicera med sina kunder på bästa tänkbara sätt, för att locka dem till sig och få dessa att 

handla i just deras butik. Detta gör butikerna på bästa möjliga sätt genom ett attraktivt, 

säljande och kommunicerande skyltfönster.  

1.2 Problemdiskussion 

Genom att använda butikens skyltfönster som en kommunikationskanal, signalerar detta till 

konsumenterna vad butiken erbjuder och hur de erbjuder detta. Det gäller i dagsläget att skapa 

en bra kommunikation mellan butiken som sådan och den kundgrupp som butiken har som 

mål att rikta sig till, för att kunna marknadsföra sig och sina produkter på bästa möjliga sätt. 

Det är idag svårare för mindre fristående butiker utan kedjetillhörighet att göra sig sedda och 

hörda på den stora marknaden. Det gäller därför för dagens butiker att vara unika och att 

kunna erbjuda något som deras konkurrenter inte kan erbjuda, detta för att fånga 

konsumenternas uppmärksamhet.3 Här kan skyltfönstret underlätta, då detta är en 

kommunikationskanal som majoriteten av butikerna har och kan utnyttja och som även är en 

förhållandevis billig kommunikationskanal. Med hjälp av skyltfönstret blir det också lättare 

för butikerna att visa upp de produkter som de har i sitt sortiment. Därför är det intressant att 

utreda hur dagens konsumenter ser på butikernas skyltfönster och hur dessa fungerar. Anser 

konsumenterna att skyltfönstret ska kommunicera, inspirera och locka till köp, skapa ett 

behov eller kanske väcka en köplust hos dem som kunder? Så gott som samtliga butiker 

strävar efter att ha nöjda kunder som handlar ofta, mycket och återkommer regelbundet, 

genom att de då exempelvis lockas in i butikerna med hjälp av skyltfönstren. Frågan som 

ställs är alltså om konsumenterna anser att butikerna på den lokala marknaden använder 

skyltfönstret för att kommunicera med dem som kunder? 

1.3 Problemformulering 

”Upplever dagens konsumenter att butikens skyltfönster används som en 
kommunikationskanal?” 

                                                 
3 Mårtensson (2009) 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bringa klarhet i om dagens konsumenter anser att skyltfönstret 

används som en kommunikationskanal eller inte. Eftersom butikens skyltfönster är dess 

ansikte mot omvärlden, gäller det för butikerna att de får klart för sig vad konsumenterna 

anser om skyltfönstren och vad dessa kommunicerar. Allt för att kunna förbättra sina fönster 

och därmed kunna väcka kundernas köplust, leda in dem i butiken, samt få dessa att inhandla 

de produkter som butiken exponerar i sina skyltfönster och tillhandahåller i sitt övriga 

produktsortiment. 

1.5 Uppsatsens disposition 

I rapportens första (1) kapitel presenteras bakgrunden, problemformuleringen och själva syftet 

med uppsatsen. Det andra (2) kapitlet innefattar den teoretiska referensram som uppsatsen 

bygger på. Kapitel tre (3) tar upp metoden och tillvägagångssättet som har används för 

genomföra uppsatsens undersökning. Fjärde (4) kapitlet innefattar empirin, med andra ord 

konsumentundersökningen och vad denna har genererat. I det femte (5) kapitlet presenteras 

resultatet/analysen av uppsatsens undersökning. Det sjätte (6) och avslutande kapitlet 

behandlar de mest betydande slutsatserna som framkommit, här tas de tydligaste aspekterna 

som kan ses och utläsas i och med själva uppsatsen upp och diskuteras.   
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2 Teori 

I det här kapitlet beskrivs den teoretiska bas och de begrepp som ligger till grund för 

uppsatsens undersökning och som använts när konsumentfrågorna utformades. Kapitlet 

beskriver bland annat begreppet marknadsföring, hur butiken borde kommunicera med sina 

kunder genom olika kommunikationskanaler, samt vikten av att ha en väl fungerande och 

säljande butikskommunikation. I detta teorikapitel redogörs också för hur ett attraktivt och 

intresseväckande skyltfönster bör vara utformat, vilket inkluderar ljus- och färgsättning, olika 

perceptionsknep och andra försäljningsknep. AIDA-modellen och ett kortare stycke om 

varumärke och dess påverkan på oss som konsumenter avslutar detta teorikapitel. 

2.1 Butiksupplevelsen 

Den upplevelse som kunderna får i butiken är viktig för att nå så bra försäljning som möjligt, 

det räcker inte att butiken genom sin marknadsföring talar om hur bra de är om de inte kan 

visa det för kunderna som vistas i butiken.4 Ett säkert sätt att skapa missnöjda kunder är att 

skapa förväntningar som sedan inte infrias. Som butik ska man alltså vara försiktig med att 

”lova” för mycket, då det är den subjektiva upplevelsen hos kunden som avgör om han/hon 

blir nöjd med sitt butiksbesök. Som butikschef och butiksmedarbetare är det därför viktigt att 

se butiken genom kundens ögon och kritiskt granska densamma, ”håller” butiken måttet?  

 

Kanske är det så att marknadsföringen måste förbättras på ett eller annat sätt.5   

2.2 Marknadsföring och marknadsföringsprocessen 

”Grunden till lyckad marknadsföring är kunskap om kundens behov”6 

 

Som företag/butik går det inte att tillgodose alla konsumenter på marknaden, då de ofta har 

många olika behov och önskemål. Därför brukar marknaden delas in i olika grupper, till 

exempel efter geografiska faktorer (länder, städer, regioner), demografiska faktorer (kön, 

inkomst, ålder), sociologiska faktorer (livsstil, social klass) samt beteendefaktorer 

                                                 
4 Carlsson et al (2002) 
5 Carlsson et al (2002) 
6 Fasth (2003), citat sidan 13 
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(användarfrekvens, inköpstillfällen). Denna indelning är något som alla företag/butiker kan 

använda, det gäller bara att hitta den indelning som passar bäst för företaget/butiken i fråga.7 

 

Med marknadsföring menas att med hjälp av kommunikation tillfredsställställa 

konsumenternas olika behov, alltså en dubbelriktad process, ett samspel mellan två parter som 

lever vidare om och om igen.8 Människor har vissa grundläggande behov, något som de är 

villiga att betala för, för att få uppfyllda. En konsument köper en produkt för att antingen lösa 

ett problem eller för att tillfredsställa ett behov. Fysiska behov (hälsa, fortplantning, törst, 

hunger), emotionella behov (kärlek, nöje, humor, makt), intellektuella behov (nyfikenhet, 

utbildning, kontroll) samt själsliga behov (frid, skuldkänsla filosofi) är de behov som på ett 

eller annat sätt bör uppfyllas för att konsumenten skall köpa produkten.9 Då kundernas 

önskemål och behov ofta är väldigt olika, måste kommunikationsformen anpassas, detta är 

ofta inte möjligt på grund av brist på tid eller pengar. Denna typ av kundgruppering kan delas 

in i två delar, behovsgruppering och fingruppering. När behovsgrupperingen är gjord, är 

grupperna allt som oftast fortfarande stora och svåra att hantera. När de så kallade 

grundläggande behoven inte räcker till för att forma en grupp, får man leta efter speciella 

önskemål,10 så kallad fingruppering. Enklast sker fingrupperingen utifrån geografiska eller 

demografiska variabler, såsom kön, ålder, familjestorlek, inkomst, yrke, utbildning eller 

nationalitet.11 

 

Då skillnaderna mellan de olika demografiska faktorerna har minskat och skillnaderna inom 

grupperna har ökat, har detta lett till att den demografiska indelningen ofta kompletteras med 

personlighetsvariabler. Olika motsatspar såsom till exempel utåtriktad eller inåtvänd, spontan 

eller avvaktande, konservativ eller radikal används för att visa på potentiella kundgrupper. 

Kundgruppernas sätt att ta vara på tid delas in i olika livsstilar. Livsstilar används allt mer 

som grund när det gäller fingrupperingen eftersom detta skapar robusta riktlinjer i 

marknadsföringsarbetet.12 Livsstilar återspeglas i personernas intressen, aktiviteter och 

                                                 
7 Fasth (2003) 
8 Fasth (2003) 
9 Fasth (2003) 
10 Fasth (2003) 
11 Fasth (2003) 
12 Fasth (2003) 
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åsikter, en del livsstilar får dessutom namn som till exempel hippies, bohemer och yuppies 

med flera.13 

 

Faith Popcorn har identifierat tio (10) livsstilstrender;14 

1. Att leva, inte köpa livet (gröna vågen) – sänka takten till lägre, men mer givande. 

2. Cocooning – stanna inomhus när det är tufft och skrämmande ute. 

3. Ålderssänkning – göra sig och känna sig yngre än man är. 

4. Egonomi – utveckla en personlighet så att man anses annorlunda. 

5. Fantasifulla äventyr – behov av känslomässig flykt från vardagen. 

6. 99 liv – exempelvis Supermamman. 

7. SOS (Save Our Society) – engagemang i kritiska frågor kring miljö, utveckling och 

etik. 

8. Små njutningar – känslomässiga lyft. 

9. Att hålla sig vid liv – leva längre och bättre. 

10. Den vaksamme kunden – vill att företag skall vara mänskliga. 

 

Då de olika kundgruppernas önskemål och behov skiljer sig åt, kan inte alla önskningar och 

behov uppfyllas på ett effektivt sätt.15 Då görs en prioritering över vilka områden som det bör 

satsas på. Ett av de första stegen till ett framgångsrikt företagande är att ha en god affärsidé. 

Men innan dess måste en marknadskarta skapas, när den är klar är det också klart att 

sammanställa arbetet kring affärsidén. Forma dessutom en slogan som skall vara kort och 

klatschig. En bra och utvecklad produkt är inte tillräckligt för konsumenten, den måste även 

kommuniceras till kundgruppen.16 

 

Vi ska skapa ett budskap som får kunden att lyssna på just oss. Marknadsföring kan liknas vid 

ett krig i liten skala, med vinnare och förlorare. Vi kan även använda oss av säljstödjande 

aktiviteter såsom kuponger, gratisprover, paketpris, demonstrationer med mera. De attraherar 

ofta kunden och främjar till inköp.17 

 
                                                 
13 Kotler (1999) 
14 Popcorn (1992) 
15 Fasth (2003) 
16 Fasth (2003) 
17 Fasth (2003) 
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Att komma fram till vad som behövs utvecklas i erbjudandet, är en viktig komponent i 

marknadsföringsprocessen, men vi måste även säkerställa att den tilltänkta aktiviteten 

genomförs. Varje kampanj har oftast ett mål, som uttrycks i förväntad försäljning eller i 

kommunikationseffekter. Nästa steg är att se vilka aktiviteter som bör genomföras för att nå 

målet. Vilka resurser krävs för att aktiviteten skall genomföras? Utvärdering är väldigt 

viktig.18  

 

Vad blir utfallet av den kommunikation som används och vad är kommunikation egentligen? 

2.3 Kommunikation 

Själva ordet kommunikation kommer från latinets communicare som är uttryck för att något 

ska bli gemensamt (innehåll och ändamål). Med detta menas att vi meddelar oss, men även att 

vi delar med oss av något – innebörder, känslor, upplevelser, handlingar och värderingar.19   

 

”Kommunikation är en ständigt pågående process genom vilken företag informerar och 

påverkar marknaden och individer”20 

 

Kommunikation och språk gör det möjligt för oss att möta andra människor men också att 

möta oss själva. Genom andras reaktioner på oss, kan vi få en ny syn på oss själva. All 

kommunikation skapas i ett fysiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt sammanhang,21 där det 

fysiska rör sådant som plats, tid och yttre händelser, medan det psykologiska handlar om 

tankar, känslor, erfarenheter, förväntningar, behov, stress och fördomar. Det sociala gäller 

identitet, relationer, makt, roller och eventuella konflikter, medan det kulturella utgörs av de 

värderingar, attityder samt den världsbild och det språk som delas av en grupp människor.22 

 

Varför kommunicerar vi människor och vad används kommunikationen till? Dels för att vi 

söker efter orsaker och behov, men även för att vi söker efter avsikter om varför vi samspelar 

med varandra. Kommunikationen används således för att visa upp vad butiken kan och är bra 

på. Det finns vissa behov, dessa är fysiologiska behov (fortplantning, mat och tak över 

                                                 
18 Fasth (2003) 
19 Nilsson och Waldemarson (2007) 
20 Dahlqvist och Linde (2005), citat sidan 17 
21 Nilsson och Waldemarson (2007) 
22 Nilsson och Waldemarson (2007) 
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huvudet), psykologiska behov (identitet, bekräftelse och trygghet), relationsbehov 

(tillhörighet, närhet och status) samt samhälleliga behov (makt, anpassning och 

kunskapsöverföring).23  

 

Kommunikation som funktion menas då vad detta samspel leder till24, vad det blir för 

konsekvenser samt vad vi faktiskt uppnår med kommunikationen, medan syftet och behovet 

är vad vi vill uppnå. Även här finns det några viktiga funktioner, informationsfunktion – 

information om åsikter, känslor eller erfarenheter, handlingsfunktion – följderna av ett visst 

budskap, emotiv funktion – en väckt känsla, fatiska funktionen – en kontaktfunktion, samt en 

poetisk funktion – budskapets förhållande till sig själv.25  

 

För att butikerna ska kunna kommunicera med sina kunder på ett effektivt sätt, kan de 

använda sig av en rad olika kommunikationskanaler. Dessa kanaler är till för att hjälpa 

butikerna att lättare föra fram sitt budskap och göra konsumenterna uppmärksamma på 

butiken i fråga, samt för att upplysa om de olika produkter och aktuella erbjudanden som 

butiken har vid den här aktuella tidpunkten. 

2.3.1 Kommunikationskanaler 
 
För att kommunicera med sina kunder kan butiken i fråga använda sig av en rad olika 

kanaler26, förutom skyltfönstret, för att föra fram sitt budskap till sin aktuella målgrupp. Det 

finns här en rad olika medier som budskapet kan föras vidare genom. Några exempel på dessa 

är TV, radio, internet, dagspress, populärpress, utomhusreklam och direktreklam. Självklart 

finns det i och med dagens skiftande mediemarknad även fler mediekanaler som går att 

använda och dessa förändras ständigt.27  

 

Med hjälp av annonsering i dagspressen blir det möjligt för butikerna att nå ett stort antal 

konsumenter i varierande ålderkategori. De flesta hushåll har som sig bör en eller flera 

tidningar som dagligen dimper ner i brevlådan. På senare tid har dock Internet som 

                                                 
23 Nilsson och Waldemarson (2007) 
24 Nilsson och Waldemarson (2007) 
25 Nilsson och Waldemarson (2007) 
26 Nilsson och Waldemarson (2007) 
27 Dahlqvist och Linde (2009) 
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informationsplattform ökat och intresset för att läsa dagspress och liknande här har tagit fart 

på allvar.28 Populärpressen utgörs av tidningar som vänder sig till konsumenter med speciella 

intressen och yrken. Tidningar som faller under den här kategorin kan till exempel vara 

Veckans Affärer och Dagens Industri. Ett annat effektivt sätt för butikerna att kommunicera 

sina reklambudskap av olika slag, kan ske med hjälp av utomhusreklam. Denna form av 

kommunikationskanal innefattar en rad olika varianter av reklam, med andra ord trafikreklam, 

ljusreklam och affischreklam.29 Detta är en mycket effektiv kanal då majoriteten av dagens 

konsumenter rör sig i trafiken, bland butikerna i stadskärnan och så vidare. Den här typen av 

reklam kan förslagsvis exponeras på baksidan av bussar, i rulltrappor och på andra kreativa 

sätt för att väcka uppmärksamhet om butiken och dess produkter. Direktreklamen är den 

reklam som minst en gång i veckan skickas hem till konsumenternas hushåll, med hopp om 

att reklamen ska generera en ökad kundström till butikerna som skickar de aktuella bladen. 

Butikerna kan genom direktreklamen göra konsumenterna uppmärksammade på olika 

rabatterbjudanden och olika nyheter som är på gång i butiken. En variant av denna reklam är 

adresserad direktreklam som förslagsvis skickas ut till butikens kunder, kanske till och med 

till en speciell målgrupp. Tanken med den adresserade reklamen är att butikerna vill fördjupa 

relationerna med dessa kunder, skapa en större lojalitet och få kunderna här att på sikt också 

göra större inköp i butiken.30  

 

Radioreklam är också ett effektivt sätt att kommunicera med konsumenter, annonsera och 

göra reklam för de produkter butikerna säljer, med förhoppning om att så många människor 

som möjligt ska uppmärksamma erbjudandet som kommuniceras. Via radion når butiker och 

företag cirka 6 miljoner människor runt om i Sverige, vilket motsvarar 2/3 av den totala 

befolkningsmängden.31 I och med att radioreklamen återkommer med jämna mellanrum under 

dagen, ökar detta chansen till att budskapet verkligen når fram till och fastnar i 

konsumenternas minne på ett effektivt sätt. TV-reklam är också ett utomordentligt sätt att 

kommunicera ett visst reklambudskap till sina potentiella kunder. Majoriteten av Sveriges 

befolkning har tillgång till TV och i stort sett samtliga tittar på denna vid något tillfälle under 

dagen. Men med dagens snabba förändringar inom it och media, gör detta att TV-reklamen på 

                                                 
28 Dahlqvist och Linde (2009) 
29 Dahlqvist och Linde (2009) 
30 Dahlqvist och Linde (2009) 
31 Dahlqvist och Linde (2009) 
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sikt kan få mindre utrymme, då det på senare tid har blivit möjligt för konsumenter att titta på 

TV via internet och därmed slippa reklam och dylikt. Hur detta kommer utveckla sig i 

framtiden är svårt att säga, men att det kommer att förändras är det ingen tvekan om.32    

 

Ett annat mycket effektivt sätt för en butik att nå fram till sina kunder är att skapa så kallad 

positiv word-of-mouth.33 Detta gör butiken genom att uppfylla sina kunders behov och 

önskemål, få de lojala och att de sprider ett bra rykte om butiken i fråga vidare till sina 

bekanta och sin vänkrets. Positiv word-of-mouth är bland det mest effektiva sätt som finns för 

en butik att nå en ökad försäljning och lönsamhet. Detta medför också att butiken i fråga i 

många fall kan dra ner på sina reklam- och marknadsföringskostnader, då 

informationsspridningen är så pass effektiv och ger en ökad kundtillströmning.34  

 

Väl inne i butiken är det sedan butikskommunikationen som blir avgörande för hur intresserad 

kunden blir av de exponerade produkterna och om butiken får sälja några varor eller inte.  

2.3.2 Butikskommunikation  

Majoriteten av de beslut som innefattar köp av en ny produkt, fattas av konsumenterna inne i 

själva butiken. Butikskommunikationen som sådan har till uppgift att öka den mekaniska 

försäljningen i butiken.35 Vid exempelvis lönehelger, högtider såsom jul med flera, är 

kundtillströmningen i butiken väldigt hög, vilket medför att butikspersonalen omöjligt hinner 

visa alla varor för varje enskild kund. Försäljningen står då och faller med om produkterna 

uppmärksammas av konsumenterna och på det här sättet säljer sig själva.36 För större butiker 

och köpcentrum med en ständigt hög genomströmning av kunder, är butikskommunikationen 

och hur varorna exponeras a och o för en lyckad försäljning. En butiks butikskommunikation 

är tänkt att dels informera konsumenterna om vilka produkter butiken erbjuder, göra dessa 

inspirerade, men framförallt väcka en köplust hos konsumenterna som gör att de blir 

intresserade och vill köpa butikens produkter.37   

 

                                                 
32 Dahlqvist och Linde (2009) 
33 Dahlqvist och Linde (2009) 
34 Grönroos (2008) 
35 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
36 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
37 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
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Det finns en rad olika sätt för butikerna att gå tillväga på när de vill visa på en attraktiv 

butikskommunikation. Exempel på olika tillvägagångssätt är att: 

 

• Visa butikens sortiment på bästa möjliga sätt och se till att detta tilltalar kunderna. 

• Ge kunderna information om produkterna och deras egenskaper. 

• Hjälpa kunderna att fatta egna beslut. 

• Leda försäljningen till de varor som ger högst lönsamhet för butiken. 

• Locka kunder till merköp. 

• Hjälpa och utvärdera marknadskommunikationen. 

• Göra det bekvämt och trivsamt för kunden så denne stannar en längre tid i butiken. 

• Erbjuda ett helhetsintryck som stämmer överens med butikens koncept och 

varumärke.38  

 

Genom att använda butikskommunikationen på ett effektivt sätt och då med hjälp av bland 

annat skyltfönstret som en kommunikationskanal, kan detta bidra till en ökad försäljning.   

2.4 Skyltfönster 

Butikens skyltfönster kan liknas vid butikens ansikte utåt 39, det är därför viktigt att ha koll på 

hur det ser ut och vad som exponeras där. Likväl som när butiken köper en annonsplats är det 

viktigt att ha mål och budskap med butikens fönsterskyltning.40 En fönsterskyltning som inte 

speglar det som finns i butiken, kan lika gärna kvitta, då kunden inte alls möts av det som de 

förväntar sig när de kommer in i butiken. Räcker det med att skyltfönstret fångar 

uppmärksamhet eller vill vi att skyltfönstret ska vara utmanande och få folk att prata om vår 

butik? Eller kan det vara så att butiken vill att skyltfönstret ska inspirera och locka kunder till 

butiken för att köpa andra varor än de som visas?41 

 

                                                 
38 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
39 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
40 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
41 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
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Butikens skyltfönster har en huvudsaklig uppgift och det är att få konsumenterna att stanna 

upp, titta och ta sig in i butiken. Därför är det av stor vikt som butik att se till att skyltfönstret 

tilltalar först och främst den tilltänkta målgruppen, men även andra nya potentiella kunder.42 

Det är viktigt att hålla skyltfönstret rent och snyggt, inget damm eller annat smuts i hörnen, ett 

bra tips är att bygga skyltfönstret kring ett tema som väl speglas i skylten.43 Se till att variera 

skyltfönstret ofta och använd gärna något oväntat, kanske till exempel en tågbana med ett tåg 

som kör runt med ett speciellt erbjudande. Det ska dessutom vara lätt att ta sig in och ut ur 

skyltfönstret, är det för krångligt kommer det inte att skyltas om så ofta. När skyltfönstret är 

klart, gå ut utanför butiken och titta på det på avstånd, finns det något som inte harmoniserar 

med det andra?44 

 

En annan sak som är viktig är att det finns tillräckligt med utrymme och luft i skyltfönstret. 

Lagom mycket produkter som exponeras i fönstret är också något man som butik bör tänka 

på.45 För mycket produkter som placeras på varandra ger ett förvirrande intryck hos 

konsumenterna. Exponeringen av produkter i mitten av skyltfönstret är det mest optimala. Det 

är nämligen här som kundens blick ofta landar när denne lägger märke till och observerar 

skyltfönstret. Tydliga och klara budskap är viktigt att använda i sin fönsterskyltning. Det får 

heller inte vara för många skyltar och dylikt, då detta kan ge upphov till att vissa produkter 

förbises.46 Texten på skyltarna som visas i skyltfönstret måste också ha en betydande storlek, 

dessa ska ju konsumenterna kunna läsa av på håll. Det är också viktigt att placera rätt skylt på 

rätt plats. I och med konsumenterna rör sig längs med butikens skyltfönster, är det viktigt att 

skylten syns väl. Det är också känt endast 3 av 10 kunder uppmärksammar skyltningen i 

butikens skyltfönster, detta gör att skyltens placering blir ännu viktigare.47  

 

Dagens konsumenter är ständigt på väg någonstans och står sällan stilla på en och samma 

plats, under särskilt lång tid och läser en specifik skylt, läsningen sker oftast i förbifarten. 

Detta har att göra med den ökade bristen på tid som dagens konsumenter upplever att de har.48 

                                                 
42 Carlsson et al (2002) 
43 Ekberg och Lohmander (2004) 
44 Ekberg och Lohmander (2004) 
45 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
46 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
47 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
48 Underhill (2006) 
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Därför blir det ytterst viktigt för butikerna att fånga konsumenternas uppmärksamhet. 

Mängden information som dessa här utsätts för, blir också avgörande för hur väl de tar till sig 

skyltens budskap. Det blir därför i dagsläget extremt viktigt att inte slösa bort möjligheten att 

tala om för sina kunder, vad man som butik vill att de ska uppmärksamma.49 

 

Ett sätt att göra kunderna uppmärksamma på butikens skyltfönster, är att exponera väl belysta 

varor med mycket färg.  

2.4.1 Ljus och färgsättning  

Ljus påverkar det mänskliga beteendet i två dimensioner50, både genom påverkan på graden 

av upprymdhet, men även genom att påverka själva synbarheten. Starkt ljus används ofta som 

en signal för låga priser. Starkt ljus minskar samtidigt känslan av en mysig atmosfär medan en 

alltför dåligt upplyst butik kan förnimma en känsla av tristess.51  

 

Ljus och ljussättning används allt som oftast för att kommunicera en produkt eller ett 

varumärke till konsumenterna.52 Rätt typ av ljus kan leda till rätt stämning, vilket således 

leder till att kunderna attraheras och deras intresse blir fångat. Med hjälp av rätt ljussättning 

kan produkternas färger förändras, till exempel behöver väggarna och golven inte vara belysta 

på likadant vis som produkterna. Olika ljusfärger kan också användas för att lyfta fram vissa 

varugrupper.53  

 

”Om ljus används tillsammans med färg kan detta ytterligare accentuera och förstärka den 

image som ett varumärke har hos kunderna”54 

 

Färg är en av de aspekter som påverkar shoppingmiljön mest.55 Detta dels för att synen är våra 

sinnens mest framträdande, mer än två tredjedelar av kroppens sinnesceller finns i ögonen.56 

Samtidigt som färg påverkar människor relativt obemärkt, vissa dock mer än andra.57 

                                                 
49 Underhill (2006) 
50 Nordfält (2007) 
51 Nordfält (2007) 
52 Hultén et al (2008) 
53 Hultén et al (2008) 
54 Hultén et al (2008), citat sidan 105 
55 Nordfält (2007) 
56 Hultén et al (2008) 
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”Så fort vi ska jämföra något med något annat, som vi ständigt gör, tar vi vår tillflykt till 

synen för att fånga handlingen eller stämningen”58  

 

Våra tankar och känslor aktiveras och stimuleras av olika färger.59 Det sinnesintryck som 

spelar en stor roll i synupplevelsen är just färg, vidare påverkar färg också det centrala 

nervsystemet och vårt cerebrala cortex, vilket betyder att färg kan stimulera och aktivera vår 

minnesbank, våra tankar samt vår upplevelseförmåga. Vilken då i sin tur leder till att 

konsumenterna känner igen varumärket.60  

 

Färg kan också förmedla lika känslor61 som till exempel; 

Röd – anses vara provokativ och utmanande 

Marinblå  – beroende 

Blå – lugn och ro 

Orange – vänlighet 

Grå – professionalism och seriositet 

 

Att exponera varor med mycket färg är bara ett av de många perceptionsknep butikerna kan 

använda sig av för att väcka konsumenternas uppmärksamhet på vad de som butik visar upp i 

sitt skyltfönster. 

2.4.2 Perceptionsknep  

För att en reklam skall få genomslagkraft måste denna på något sätt uppmärksammas av 

konsumenterna. Det gäller även för reklamen att bevara konsumenternas intresse för vad som 

exponeras. Hur vi människor lägger märke till och uppfattar en viss reklam, har att göra med 

vår perceptionsförmåga.62 Detta är en primär funktion som finns i människans hjärna, vilken 

underlättar för oss att per automatik lägga märke till olika saker och intryck som kan vara 

betydelsefulla. Tackvare att vi konsumenter här reagerar utan att fundera över reklamen eller 

                                                                                                                                                         
57 Nordfält (2007) 
58 Hultén et al (2008), citat sidan 98 
59 Hultén et al (2008) 
60 Hultén et al (2008) 
61 Hultén et al (2008) 
62 Dahlén och Lange (2003) 
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tänka efter om det som erbjuds tilltalar oss, kan funktionen perception användas som ett 

mycket effektivt redskap av dagens butiker för att fånga konsumenternas uppmärksamhet och 

bibehålla deras intresse för produktreklamen och butikens produkter.63 För att då göra detta 

finns det en rad olika så kallade perceptionsknep som butiken kan använda sig av. Detta är 

små enkla knep som på olika sätt får reklamen att skilja sig från mängden och de talar ofta till 

konsumenterna på ett enkelt och naturligt sätt.64  

 

Här nedan listas och beskrivs därför de 10 olika perceptionsknep som finns att tillgå.65 

 

Färg – Till att börja med är det ju så att en reklam som innehåller en färg av något slag, 

tenderar att få mer uppmärksamhet från konsumenternas sida än en svartvit reklam.66 

Sannolikheten för att samma reklam också uppmärksammas under en betydligt längre tid är 

betydande. Färgens uppgift i reklamen är också att förmedla någon form av känsla hos 

konsumenten, färgen röd signalerar exempelvis förförelse och spänning, samt att budskapet är 

viktigt. Olika färger signalerar olika saker, grönt förknippas ofta med lugn och stillhet, blått 

står däremot för friskhet och fräschhet. Vilket budskap och känsla som ska förmedlas i 

reklamen, blir ofta avgörande för vilka färger som i slutändan kommer att användas.67  

 

Storlek – Reklam som har betydande storlek får mer uppmärksamhet än reklam och 

reklamannonser av mindre art.68 Storleken hos annonser och föremål är också något vi 

människor anser hänger ihop med en större viktighet. En reklamannons kan även vara liten 

och då visas med hjälp av större bokstäver för att generera en större uppmärksamhet, ett 

exempel på detta är olika löpsedlar från exempelvis kvällstidningar.69  

 

Kontrast  – En effektiv reklam kan också vara en reklam som på något sätt sticker ut från 

mängden och är annorlunda i något avseende.70 Butiken kan här jobba med olika kontraster 

mot sin omgivning, exempelvis utforma en svartvit reklam om majoriteten av den övriga 

                                                 
63 Dahlén och Lange (2003) 
64 Dahlén och Lange (2003) 
65 Dahlén och Lange (2003) 
66 Dahlén och Lange (2003) 
67 Dahlén och Lange (2003) 
68 Dahlén och Lange (2003) 
69 Dahlén och Lange (2003) 
70 Dahlén och Lange (2003) 
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reklamen är i färg, detta för att öka uppmärksamheten av reklamen. Reklamen blir på det här 

viset tvärtemot vad konsumenterna vanligtvis är vana vid att se och uppmärksamma.71  

 

Intensitet – Här handlar det om att göra reklamen mer intensiv, exempelvis med hjälp av 

intensiva färger och höga ljud (musik).72 Detta är något som vi människor reagerar på och tar 

till oss. När det gäller ljud och musik är det såklart viktigt att hålla sig på en respektabel nivå, 

butiken vill ju inte att reklamen ska uppfattas som ett störande inslag.73    

 

Rörelse – Vi människor reagerar starkare på en rörlig bild, än en bild som är stilla.74 Detta gör 

det här knepet ytterst användbart för att bland annat behålla konsumenternas fokus på den 

reklamen som visas. En rörlig bild eller annons får automatiskt mer uppmärksamhet och blir 

på det här sättet mer effektiv, exempel på detta är tv- och radioreklam. Rörelser kan utgöras 

av både ljud och bilder, för att visa reklamen från sin bästa sida.75  

 

Riktning  – Detta knep används också för att fånga konsumenternas uppmärksamhet och 

intresse.76 Vi människor är av naturen nyfikna och har ett behov av att se följa texten i ett 

reklambudskap för att se vart denna tar vägen. Detta kan utnyttjas av butikerna med hjälp av 

skyltar, pilar och andra föremål som visar på en viss riktning. Vår vana att läsa en mening från 

rätt håll, det vill säga från vänster till höger, för att hitta slutet på rätt ställe, är därför något 

butikerna kan ta fasta på och utnyttja i sin reklamutformning av olika reklambudskap.77 

 

Nyhet – Här handlar det istället om att visa på något ovanligt och oväntat.78 Det kan 

exempelvis vara någon bild eller ett ovanligt ljud som egentligen inte hör ihop med det givna 

sammanhang som de exponeras i. Butikerna trycker här på en form av överraskning, för att 

göra konsumenterna uppmärksamma på reklamen i fråga. Ett annat sätt att använda det här 

                                                 
71 Dahlén och Lange (2003) 
72 Dahlén och Lange (2003) 
73 Dahlén och Lange (2003) 
74 Dahlén och Lange (2003) 
75 Dahlén och Lange (2003) 
76 Dahlén och Lange (2003) 
77 Dahlén och Lange (2003) 
78 Dahlén och Lange (2003) 
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knepet på är att använda sig av ett kortare nyhetselement, för att bibehålla konsumenternas 

intresse och nyfikenhet.79   

 

Fel – Vi människor letar efter en överensstämmelse i själva perceptionen, detta är en 

grundläggande egenskap som vi har, på grund av denna blir vi uppmärksamma på eventuella 

fel som finns i själva reklambudskapet.80 Ett annat behov som ligger hos oss är att lägga ihop 

olika stimuli till en fungerande helhet, om något fattas i denna helhet, eller uttrycks på fel sätt, 

försöker vi göra om den så att budskapet blir rätt med våra ögon sett. Detta kan exempelvis 

handla om olika stavfel eller en felaktig textordning. Vad som då händer är att vi själva rättar 

till texten så att den blir riktig och läser sedan annonsen som den borde vara. I och med vi 

som konsumenter att lägger märke till den felaktiga texten, får reklamen också omedvetet mer 

uppmärksamhet från oss.81 

 

Naturliga signaler – Detta knep handlar om att butiken i fråga använder sig av olika typer av 

signaler som vi konsumenter har svårt att bortse ifrån.82 Exempel på sådana här signaler kan 

vara ljud eller bilder som vi lägger märke till, antingen genom arv eller genom något vi lärt 

oss, därför att vi anser att dessa är viktiga inslag i våra liv. Signalerna kan utgöras av hundar 

som skäller, sirener som tjuter, barn som gråter, telefoner som ringer med flera. Dessa 

naturliga signaler kan leda till att reklamen uppmärksammas, utan att vi egentligen har en 

aning om varför vi lade märke till den från första början.83    

 

Motivation  – Detta är det absolut bästa perceptionsknepet, genom att butikens aktuella 

målgrupp blir motiverade och därmed får en vilja att ta till sig reklamen.84 Det handlar här om 

att framkalla någon form av grundläggande behov hos målgruppen. Som människor har vi ett 

behov av att tillfredsställa dessa behov, vilka kan utgöras av sömn, trygghet, hunger och törst. 

Genom att väcka signaler som kan göra att dessa behov tillfredsställs, gör att vi per automatik 

blir uppmärksammande. Det absolut bästa är om motivationen blir anknuten till den produkt 

som exponeras i reklamen. Produktanknytningen som motivationen har gör också att 

                                                 
79 Dahlén och Lange (2003) 
80 Dahlén och Lange (2003) 
81 Dahlén och Lange (2003) 
82 Dahlén och Lange (2003) 
83 Dahlén och Lange (2003) 
84 Dahlén och Lange (2003) 
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kännedomen om varumärket hos produkten blir större. Motivationen blir på det här sättet 

förknippad med produkten i huvudet på konsumenterna, vilket gör att varumärkesattityden 

blir starkare på grund av de många positiva associationerna som motivationen ger.85 

 
Samtliga av dessa perceptionsknep handlar om att få oss som konsumenter att reagera på 

reklamen och få oss att bli intresserade av densamma. Ett annat sätt för att se hur konsumenter 

reagerar på en butiks reklam och skyltning, kan vara att ta hjälp av den så kallade AIDA-

modellen. 

2.4.3 AIDA-modellen  

Denna modell är ett modernt arbetsredskap för att visa på hur konsumenterna genomgår en 

beslutsprocess.86 Genom att skapa ett fängslande skyltfönster, drar butiken till sig 

uppmärksamhet (första steget är därmed taget). Detta i sin tur leder till ett intresse där 

konsumenten önskar veta mera om produkten som upplevs, när detta andra steg är uppnått 

väcks konsumentens begär om att vilja ha produkten (tredje steget), vilket slutligen mynnar ut 

i själva handlingen, alltså köpet av produkten (steg fyra). Modellen kan jämföras med olika 

trappsteg, där föregående beslutsteg måste vara genomfört innan konsumenten kan ta nästa 

steg.87 Attention  – uppmärksamhet, Interest – intresse, Desire – begär och Action – 

beteende. Detta för att mäta effektiviteten av skyltningen;88 

Attention – Hur många potentiella kunder tittar på skyltningen? 

Interest – Hur många stannar upp för att studera den noggrannare? Vad lägger de märke till, 

var stannar de? 

Desire – Hur många av konsumenterna går in i butiken? (Jämfört med hur många som går in i 

butiken utan att titta i skyltfönstret). 

Action – Hur många av dessa handlar slutligen? 

 

Enligt Kotler finns det vissa saker som AIDA – metoden främjar;  

”att fånga kundens uppmärksamhet, skapa intresse, utveckla hans/hennes önskan samt att få 

honom/henne att handla”89  

                                                 
85 Dahlén och Lange (2003) 
86 Dahlqvist och Linde (2005) 
87 Dahlqvist och Linde (2005) 
88 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
89 Kotler (1999), citat sidan 157 



 
  
 Carl-Johan Lindervik och Lisa M. Karlsson 

Grupp 4 Värnamo 
 

 19 

 

Något som kan påverka konsumenters beslut om att köpa en specifik produkt som exponeras, 

kan exempelvis vara ifall denna består av ett starkt igenkänt varumärke, som då gärna också 

sticker ut från den stora mängden produkter.   

2.5 Varumärke 

Ett varumärke är något som påverkar våra attityder, vår identitet, vårt språk och även våra 

innersta känslor. Varumärken ger ständigt upphov till nya trender och skapar på så sätt nya 

behov och önskemål hos konsumenterna.90 Ett varumärke ska uppfattas som unikt, sticka ut 

från konkurrenternas samt tolkas som det enda i sitt slag.91 För att ett varumärke ska kännas 

igen och föredras gentemot konkurrenternas, krävs att det uppfyller kraven inom 

varumärkeskännedom samt varumärkesattityd.92 Med varumärkeskännedom menas att 

målgruppen måste känna igen varumärket, igenkänning, och få konsumenterna att välja det 

framför andra varumärken. Varumärkeskännedom består även av erinran, vilket syftar till att 

få konsumenterna att dra sig till minnes varumärket. Det är därför viktigt att se till att 

varumärket har en plats i konsumenternas medvetande.93 Vad gäller varumärkesattityd så 

syftar den till att målgruppen ska tycka att vår produkt är bättre och föredra den framför 

konkurrenternas.94 

 

Varumärkets identitet har stor påverkan på oss människor och då främst genom symboler, 

logotyper och själva varumärket. Enligt Per Mollerup har varumärken existerat i över 5000 år 

och har framkommit ur behovet av identifikation genom att visa vem som äger det eller vem 

som har tillverkat det.95 Syftet med varumärken är att konsumenterna lätt ska kunna urskilja 

produkten ifrån andras produkter. Oavsett vilken strategi företag använder sig av, så spelar 

logotyper och symboler en väldigt stor roll.96  

                                                 
90 Kopilovic och M´Rad (2005) 
91 Kopilovic och M´Rad (2005) 
92 Dahlén och Lange (2003) 
93 Dahlén och Lange (2003) 
94 Dahlén och Lange (2003) 
95 Holger och Holmberg (2002) 
96 Holger och Holmberg (2002) 
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3 Metod 

I det här kapitlet redovisas hur insamlingen av aktuell data till konsumentundersökningen har 

gått till, samt hur själva undersökningen har genomförts. Kapitlet visar även på vilket 

tillvägagångssätt som har använts för att besvara syftet samt själva problemformuleringen.   

3.1 Övergripande om metod 

Metoden kan liknas vid ett planerat tillvägagångssätt för att nå fram till svaret på 

”problemet”.97 När arbetet fortskridit så långt att det är dags att konkretisera en problemfråga, 

genom att hitta den undersökningsutformning som är lämpligast. Skall undersökningen gå 

mer på djupet, intensiv, eller ska den gå mer på bredden, extensiv98? Vad gäller den 

undersökning som denna rapport kommer att grundas på, kommer den att vara extensiv och gå 

på bredden (genom att innefatta flera undersökningsenheter), då den sammanfattar 40 

intervjuer med konsumenter, där hälften är män och hälften är kvinnor av varierande ålder och 

kön. Genom att använda en utformning som går på bredden, finns det möjlighet till att 

generalisera konsumentsvaren om så önskas. Dessa extensiva uppläggningar kallas ibland 

även för stickprovsundersökningar.99  

 

Samtidigt som undersökningen ska vara extensiv, ska det också tas ställning till om uppsatsen 

ska vara beskrivande, deskriptiv eller om den ska vara förklarande, kausal. Vad gäller denna 

rapport kommer den att innefatta lite av båda delarna, dock mest deskriptiv, då den beskriver 

konsumenternas upplevelser, men även i viss mån förklarande, då i synnerhet utifrån vissa 

teorier och modeller. Det finns ingen av dessa metoder som är bättre än någon annan, det är 

dock så att vissa lämpar sig bättre än andra vid olika problemställningar.100 

3.2 Fördelar och nackdelar med vår metod 

Undersökningen innefattar 40 konsumenter (av olika kön och ålder) som tillfrågas åtta (8) 

frågor, där de ges möjlighet att svara på öppna frågor med mer fria svar, vilket leder till att det 

                                                 
97 Rienecker och Jörgensen (2000) 
98 Jacobsen (2002) 
99 Jacobsen (2002) 
100 Jacobsen (2002) 
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är en kvalitativ metod101 som kommer att användas. En kvalitativ metod avser att den sätter 

väldigt få begränsningar på de svar som de intervjuade kan lämna, metoden lägger mer vikt 

vid olika detaljer, det unika, samt olika nyanser från uppgiftslämnarna. Här är öppenhet ett 

nyckelord, som kan tolkas som att det inte riktigt är klart vad som ska undersökas och då 

används exempelvis öppna frågor och mer fria svar. Den kvalitativa metoden anses också vara 

mer flexibel, då vissa svar kan analyseras i efterhand och kan komma att ändras under resans 

gång.102  

 

Nackdelarna med denna metod är dock att den är relativt resurskrävande, då det handlar om 

intervjuer med 40 konsumenter, detta eftersom detaljerade intervjuer ofta tar lång tid.103 Som 

en tidsbesparande åtgärd, lades fokus på få men väl riktade frågor för att få svar på själva 

problemställningen. Vid limiterade (begränsade) resurser får man allt som oftast hålla tillgodo 

med få respondenter och därmed riskera att tvingas använda sig av en intensiv (många 

variabler) utformning istället. Flexibiliteten med en kvalitativ metod kan också vara ett 

bekymmer, då många har en överhängande känsla av att de aldrig blir klara och att det 

ständigt dyker upp nya upplysningar. Här finns det risker att hamna i en ond cirkel, där 

antingen problemställningen förändras så händelserikt att den inte alls speglar själva 

undersökningen, eller att man inte lyckas slutföra själva undersökningen. Den kvalitativa 

metoden är dessutom lättare att generalisera om det så önskas. Dessutom är det med den 

kvalitativa metoden lättare att få mer tillförlitiga svar, eftersom att det är många konsumenter 

som tillfrågas.104 

3.3 Övergripande angreppssätt 

Undersökningen baseras på öppna individuella intervjuer105 med 40 konsumenter, 20 män och 

20 kvinnor. Konsumenterna är även uppdelade efter ålder < 20 år, mellan 21-40 år, 41-60 år 

samt > 61 år. Detta för att lättare kunna utröna om det finns markanta skillnader mellan de 

olika könen och ålderskategorierna. De tillfrågade kommer således att få svara fritt på åtta (8) 

frågor. 

 

                                                 
101 Jacobsen (2002) 
102 Jacobsen (2002) 
103 Jacobsen (2002) 
104 Jacobsen (2002) 
105 Jacobsen (2002) 
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När det gäller öppna individuella intervjuer måste vissa val göras, ska intervjun ske ansikte 

mot ansikte eller via telefon? De intervjuer som sker ansikte mot ansikte är i regel mer 

kostsamma, både vad gäller tid och pengar, än de som sker via telefon. Intervjuer per telefon 

kan dessutom göra det svårare att skapa en kontakt som man i regel gör vid en mer personlig 

intervju. Dessutom är det omöjligt att läsa av den tillfrågade via telefonen, samtidigt som det 

upplevs som lättare att vara mindre ärlig i telefon. Telefonintervjuer är därför inte lämpliga 

när det gäller undersökningar med flertalet öppna frågor.106 

3.4 Undersökningens upplägg 

Första tanken var att dels använda en öppen gruppintervju (fokusgruppsintervju) med 

butikschefer från åtta (8) olika butiker, samt att ställa ett antal olika frågor med öppna svar, 

till ett tjugotal konsumenter. Detta för att kunna gör en jämförelse mellan konsumenternas och 

butikschefernas åsikter och synpunkter gällande hur dessa såg på skyltfönstret. När detta var 

klart, var det dags att studera butikernas skyltfönster. Vissa skyltfönster var riktigt bra 

utformade medan andra var betydligt sämre, detta då enligt det sätt som teorin anser vara det 

mest optimala. En gemensam nämnare för de tjugotal skyltfönster som undersökts, var att 

endast två (2) av dessa hade priser i skyltfönstret och detta trots att det finns en lag som säger 

att priser måste finnas. Innan studien av skyltfönstren påbörjades, diskuterades om fokus 

skulle ligga på butiker med bra eller mindre bra utformade skyltfönster. Men efter ytterligare 

diskussion ansågs detta vara av mindre betydelse för själva konsumentundersökningen.  

 

Då problemformuleringen inte var tillräckligt avgränsad och ”skarp i kanterna”, var denna 

tvungen att ändras. Detta medförde dock att det upplägg som först var tänkt att användas, inte 

längre var aktuellt. 

 

Istället baseras uppsatsens undersökning på öppna intervjuer med 40 konsumenter, av olika 

kön och ålder, där det till samtliga respondenter ställts åtta (8) frågor.107 Frågorna som ställts 

har varit baserade på den problemställning som ska redas ut och besvaras i uppsatsen. 

Frågorna är dessutom av enklare karaktär och således relativt lätta besvara, dock utan att 

konsumenterna enbart kan svara ja eller nej, det krävs här viss eftertanke hos respondenterna.  

                                                 
106 Jacobsen (2002) 
107 Se bilaga 1 
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Intervjuerna med de 40 konsumenterna ägde rum längs gågatan i citykärnan, detta på grund av 

att det här var mycket folk i omlopp och rörelse och att flertalet intervjuer kunde genomföras 

mer intensivt och på kortare tid.  

3.5 Datainsamling och databearbetning 

Som det sagts ovan genomfördes intervjuerna på gågatan, där det var mycket folk i rörelse. 

Intervjuerna genomfördes under eftermiddagen, på olika veckodagar och vid olika tidpunkter.  

De som var lättast att få ihop var kvinnor över 60 år och kvinnor mellan 21 – 40 år, medan de  

Intervjuer som var svårast att genomföra var med männen i ålderskategorin 41 – 60 år. Själva 

insamlingen av intervjuerna gick förhållandevis snabbt, trots att ett flertal konsumenter 

avböjde och inte ville låta sig intervjuas, då dessa trodde att intervjuerna skulle hamna i någon 

lokal dagstidning i bygden. 

 

När samtliga intervjuer var genomförda, var det dags att sammanfatta dessa. De intervjuade 

delades som nämnts innan upp efter kön och ålder, för att lättare kunna upptäcka olika 

likheter och skillnader i konsumentsvaren. Svaren som framkom från de olika 

ålderskategorierna var ganska snarlika varandra gällande vissa frågor, samtidigt som vår 

uppfattning och olika förutfattade meningar fick omvärderas. Det framkom av 

undersökningen att de intervjuade männen exempelvis hade betydligt bättre koll på det här 

med skyltfönstret än vad vi från början hade trott och de som vi trodde påverkades mest av 

skyltfönstret var kanske de som påverkades minst. 
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4 Empiri 

I detta kapitel redovisas den sammanställda data som har framkommit efter den genomförda 

undersökningen. Resultatet av kundintervjuerna presenteras efter åldersgrupp och kön hos 

våra respondenter, detta för att det ska vara lättare för läsarna att kunna urskilja eventuella 

skillnader mellan svaren från de tillfrågade konsumenterna och vad de anser om butikens 

skyltfönster. Något som också kan vara bra att nämna i det här sammanhanget är att 

majoriteten av de tillfrågade konsumenterna i första hand har syftat på butiker som säljer 

kläder, när de har svarat på hur de ser på butikens skyltfönster. Detta gäller inte alla, en del 

har svarat mer generellt och utgått från butiker i största allmänhet, men detta framgår mer av 

de sammanställda konsumentintervjuerna nedan. 

4.1 Kvinnor  

0-20 år 

Bland kvinnorna i denna åldersgrupp var det främst skyltfönster hos klädaffärer och hur dessa 

kläder exponerades och visades upp i vikigt. Det som gjorde att konsumenterna här 

uppmärksammade en butiks skyltfönster, var om det fanns snygga kläder som de var 

intresserade av. Kvinnorna betonade också att färgkombinationer på kläderna var något som 

spelade stor roll och som de lade extra vikt vid. Det framkom också att uppmärksamheten hos 

dessa konsumenter präglades av om det var några speciella, annorlunda och udda varor som 

exponerades. Kvinnorna tyckte att ett attraktivt skyltfönster bör vara tilltalande och ge ett 

varmt och inbjudande intryck. Fönstret bör också göra så att de som kunder stannar till, blir 

inspirerade och lockas in i butiken. Innehållet i skyltfönstret bör enligt de tillfrågade 

kvinnorna utgöras av och matcha de produkter som säljs inne i butikens övriga sortiment, 

annars är risken stor att kvinnorna blir irriterade och besvikna på butiken i fråga och istället 

vänder denna ryggen. 

 

Som kommunikationskanal anser kvinnorna här att skyltfönstret är väldigt bra. De kan här 

studera fönstret och varorna, för att se om produkterna som exponeras är något för dem, utan 

att behöva gå in i butiken. Inspirationen och intresset för butiken ökar i och med ett tilltalande 

skyltfönster. En av de tillfrågade hävdade att om hon går förbi en affär hon inte sett innan, blir 
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hon mer lockad och attraherad av butiken och att då även att ta steget in i butiken om denna 

har ett attraktivt skyltfönster.  

 

På frågan hur en butik kommunicerar med kvinnorna som kunder om denna saknar 

skyltfönster, hävdade majoriteten av kvinnorna att kommunikationen bör utgöras av skyltar, 

olika former av direktreklam och radioreklam. Det som dock vägde tyngst hos denna 

åldersgrupp, i form att kommunikation av olika slag, var utan tvekan tv-reklamen.  

 

Kvinnorna här ansåg att själva skyltfönstret inte påverkar dem i särskilt stor utsträckning när 

de ska göra sina inköp. Fönstershopping är ju annars något som brukar vara av betydande 

intresse för den här gruppen kvinnor. Trots att skyltfönstret inte påverkade dem i sina senaste 

inköp, var majoriteten av dessa köp gjorda på impuls, vilket är lite motsägelsefullt.  

 

Ett bra och attraktivt skyltfönster bör enligt kvinnorna här innehålla snygga och trendiga 

kläder som de som kunder attraheras av. Kläderna i fönstret bör också vara matchade med rätt 

färger och liknande. Något som också är av stor betydelse för denna målgrupp är att det är 

ordning och reda, snyggt och prydligt, samt att det finns priser på de varor som exponeras i 

butikens skyltfönster. 

 

21-40 år 

Här ansåg kvinnorna att de blir uppmärksammade av ett skyltfönster som sticker ut från 

mängden på något sätt, vilket medför att det är iögonfallande och drar blicken till sig. Det är 

enligt dessa kvinnor också viktigt att skyltfönstret ser snyggt ut och är rent och städat. Något 

som de också ansåg vara viktigt är att det innehåller mycket färger, är stilrent och tilltalade på 

något vis. Kvinnorna ansåg också att skyltfönstret bör förmedla något till de som kunder, 

exempelvis en känsla så att de blir inspirerade av de varor som visas upp och således också 

intresserade av butiken som sådan. Det är också viktigt för dessa kvinnor att fönstret visar upp 

vad butiken står för och vilken attityd butiken vill förmedla, samt att det finns tydliga priser 

på varorna och att de exponerade produkterna också finns inne i själva butiken.  

 

Kvinnorna här ansåg även de att skyltfönstret är en bra kommunikationskanal, detta kan ses 

hela tiden och är ständigt tillgängligt. De framförde också att om första intrycket är bra och 
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attraktivt, lockas de som kunder in i butiken. Skyltfönster ger ju också butiken en chans att 

visa upp sig och de produktnyheter och liknande som är aktuella just nu. 

 

Utan skyltfönster måste butikerna kommunicera med kvinnorna med hjälp av skyltning och 

trottoarpratare, dock kan det vara svårt att lägga märke till butiken utan ett tydligt 

skyltfönster. En attraktiv och tilltalande entré är också något som kan vara ett bra hjälpmedel 

för butiken i sin kommunikation med de som kvinnliga kunder. Word-of-mouth är en 

ytterligare faktor som kan vara av betydande art för butiken och som gör kvinnorna nyfikna 

på butiken som sådan.  

 

Endast en av kvinnorna här ansåg att skyltfönstret spelade en stor roll för henne i hennes 

senaste inköp, de övriga hävdade bestämt att det inte var av stor vikt. Det var samma kvinna 

som sa att hon alltid handlar på impuls när hon rör sig ute i centrumkärnan. 

 

Ett tilldragande, intresseväckande och attraktivt skyltfönster kännetecknas av dessa 

konsumenter av att fönstret är stilrent och välorganiserat, rent och snyggt, har mycket färger, 

förmedlar en känsla av något slag, så kvinnorna blir inspirerade och lockade till butiken, samt 

att fönstret väcker en köplust hos dem som kunder. 

 

41-60 år 

Kvinnorna här framhävde att de uppmärksammar ett skyltfönster om det där exponeras varor 

som de är intresserade av och om det här visas några produkter som utmärker sig på något 

sätt. Skyltfönstret bör även enligt dessa konsumenter förmedla en känsla, väcka ett intresse 

och få dem att vilja ta steget in i butiken. De anser också att det är väldigt viktigt att butiken 

visar de varor i skyltfönstret som de också säljer och som är aktuellt för just den här butiken 

och som butiken i fråga står för. Tydliga priser i fönstret är också viktigt för kvinnorna här.  

 

Kvinnorna mellan 41-60 anser också att skyltfönstret är en bra kommunikationskanal, då detta 

ger butikerna möjlighet att visa upp och marknadsföra sig, samt agera på ett säljande sätt. 

Skyltfönstret kommunicerar ju med de som kunder genom envägskommunikation, därför blir 

det första intrycket som dessa får, a och o för om butiken lyckas väcka en köplust och hålla 

kvar dessas intresse för produkterna som exponeras. 
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På frågan hur en butik kommunicerar med de som kunder om denna saknar skyltfönster, 

svarar samtliga kvinnor att de då med största sannolikhet inte lägger märke till butiken alls, 

utan bara går fort förbi.  

 

Skyltfönstret spelade heller ingen stor roll för kvinnorna här när de gjorde sina senaste köp. 4 

av de 5 kvinnorna sa att de hade planerat sina köp innan de gjorde dessa. Endast 1 av 

kvinnorna gjorde ett rent impulsköp i en specifik butik.  

 

För kvinnorna i åldersgruppen 40-60 år ska ett bra, tilltalande och lockande skyltfönster även 

här sticka ut från mängden och dra till sig deras blickar. Det är också viktigt för kvinnorna att 

det är lagom mycket produkter som exponeras i fönstret, att det är genomtänkt och även 

estetiskt tilltalande. En ytterligare detalj som de anser vara viktig är det finns mycket ljus och 

färger på de exponerade produkterna, samt att priserna framgår på ett tydligt sätt. 

 

> 61 år 

De lite äldre kvinnorna blir uppmärksammade av en butiks skyltfönster genom att butiken här 

visar upp varor som är av intresse för dem och att de fastnar för varorna på ett eller annat sätt. 

Återigen är det viktigt att butiken helst ska vara differentierad från mängden butiker och 

erbjuda något unikt och tilldragande. Kvinnorna här lade också märke till hur butikerna hade 

skyltat i övrigt och hur denna var utformad. Element som mode, kvalitet, nyheter och färg är 

viktigt för kvinnorna i denna åldersgrupp.  

 

Skyltfönstret visar sig även vara en bra kommunikationskanal, då detta är butikens ansikte 

utåt och visar på vilka produkter butiken också säljer i butiken, vilket gör att de som kunder 

uppmärksammar skyltfönstret väldigt ofta.  

 

Kvinnorna här hävdar att en butik som saknar skyltfönster blir tråkig och intetsägande, 

samtidigt som det finns en stor risk att butiken glöms bort. Annars är reklamblad och word-of-

mouth andra exempel på hur en butik utan fönster bör kommunicera med sina kunder.  

 

Skyltfönstret spelade större roll i själva inköpssituationen för 2 av kvinnorna, då de sa att de 

går runt och tittar i olika skyltfönster innan de bestämmer sig för att köpa en viss produkt. De 
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köper dock inte första bästa produkt som de ser. 2 av de 5 tillfrågade kvinnorna genomförde 

sitt senaste inköp på impuls, de övriga 3 hade planerat sina inköp tidigare och visste vart de 

skulle köpa dessa produkter. 

 

För kvinnorna i denna åldersgrupp ska ett bra skyltfönster inspirera, locka till köp, vara rent 

och snyggt och ha välstrukna kläder, Det ska också i skyltfönstret finnas lagom med varor, 

färggranna produkter samt en tydlig prisinformation. 

4.2 Män 

0-20 år 

För männen mellan 0-20 år är den största anledningen till att de uppmärksammar ett 

skyltfönster ifall de ser några produkter eller varor som intresserar just dem. Detta kan vara 

kläder, sportkläder, mobiltelefoner med mera. De nämner också att ett bra skyltfönster ska 

spela på känslor och att de som kunder ska bli lockade att gå in i själva butiken. Olika 

skyltdockor, stora skyltar, tydlig prisinformation, samt produkter som butiken har i sitt övriga 

sortiment är också något som dessa konsumenter anser att ett skyltfönster bör innehålla. 

 

Skyltfönstret anser dessa konsumenter också vara en bra kommunikationskanal, då det är 

butikens ansikte utåt som lockar till sig de som kunder. Samtidigt hävdade männen att ett bra 

skyltfönster ger möjlighet till att titta närmare på varorna som exponeras och om dessa är 

något för dem, utan att de nödvändigtvis måste gå in i butiken.  

 

Av intervjuerna framgick det att utan skyltfönster, blir det svårt för butiken att kommunicera 

med dessa kunder, särskilt svårt blir det om butiken i fråga är nystartad och relativt okänd. 

Kommunikationskanalerna här blir då istället TV-reklam, radioreklam och övriga skyltar 

utanför butiken. Männen nämnde också att ifall det går rykten om butiken och om de 

produkter som denna har, kan detta också vara en reklampelare för butiken som sådan.  

 

Skyltfönstret hade heller ingen avgörande del för de senaste inköpen som männen hade gjort, 

samtliga hade genomfört planerade köp.  
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Ett attraktivt och lockande skyltfönster bör enligt dessa konsumenter spela på känslor, vara 

väl synligt och innehålla produkter som drar blicken till sig. Det bör även se snyggt ut 

runtomkring varorna som exponeras, området här bör inte endast utgöras av en tom vägg eller 

liknande. 

 

21-40 år 

Dessa konsumenter hade mycket åsikter om vad ett attraktivt och tilltalande skyltfönster bör 

innehålla och vad det är som får de som kunder att uppmärksamma detta, trots att merparten 

av dessa inte ansåg sig vara fönstershoppare. Skyltfönstret bör vara estetiskt tilltalande och 

helst innehålla produkter som sticker ut på något sätt. Det kan exempelvis vara stora rea- och 

reklamskyltar, färggranna varor samt ett väl upplyst fönster. Skyltfönstret bör också förmedla 

ett budskap om vad butiken säljer, väcka tankar och köpbehov, samt inspirera. Fönstret bör 

som tidigare konsumenter också varit inne på innehålla de produkter som butiken faktiskt har 

i sitt produktsortiment och säljer i den fysiska butiken. Fönstret får gärna även innehålla 

färggranna och moderiktiga kläder, då gärna jeans.  

 

Skyltfönstret som kommunikationskanal är en effektiv kanal. Det visar upp produkter som 

finns i butiken, lockar in kunder i denna och gör att de som konsumenter får en bild av hur 

butiken är som helhet. Skyltfönstret är dessutom något som människor passerar varje dag och 

butiken ges då möjlighet att visa upp sig och sina produkter på ett kommunicerande och 

säljande sätt.  

 

Utan skyltfönster bör butiken kommunicera med dessa konsumenter med hjälp av skyltar och 

trottoarpratare, direktreklam, radioreklam samt tv-reklam. Även internet och word-of-mouth 

från vänner kan vara en bra källa till kommunikation för butiken i fråga.  

 

Endast en av männen hävdade att skyltfönstret hade varit avgörande för hans senaste inköp. 

De övriga gjorde mestadels planerade inköp, utan någon direkt påverkan av skyltfönstret i 

fråga. 

 

Ett bra skyltfönster bör förmedla en personlig känsla, vara iögonfallande och estetiskt 

tilltalade, bra organiserat och innehålla lagom med varor, enligt denna grupp konsumenter. 
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Fönstret bör också vara av betydande storlek, innehålla mycket färger och vara tillräckligt 

upplyst för att kunna beskådas alla dygnets timmar.      

 

41-60 år 

Något som var utmärkande för denna grupp konsumenter, var att majoriteten endast lade 

märke till skyltfönstret om det innehöll varor som de var speciellt intresserade av. Männen 

sade också att ett attraktivt skyltfönster helst ska sticka ut och skilja sig från mängden. 

Samtidigt uppgav de att fönster bör tillfredsställa de behov och önskemål som de som kunder 

har med sina inköp. Det framkom också att skyltfönster bör locka in de som kunder i butiken, 

detta genom exempelvis extrapriser och nyheter som presenteras på ett tilltalande och säljande 

sätt. Även männen här betonade att det är viktigt att de produkter som exponeras i fönstret 

verkligen finns hemma till försäljning. En tydlig prisinformation och även lite basfakta om 

produkterna är något som uppskattas och efterfrågas av denna grupp konsumenter.  

 

Männen mellan 40-60 ansåg också de att skyltfönstret är en bra kommunikationskanal, då 

detta dels är en form av gratisreklam för butiken, även om en av männen bestämt hävdade att 

han personligen inte tittar speciellt mycket i butikernas skyltfönster. Det ger också möjlighet 

att beskåda produkterna utan att behöva gå in i butiken och riskera att bli påhoppad, samt att 

det lockar till impulsköp.  Eller som en av konsumenterna uttryckte det:  

 

- Skyltfönstret ska riva väggen mellan butiken och kunden.  

 

Butikens skyltfönster är en form av envägskommunikation och därför är det extremt viktigt att 

detta är utformat på ett genomtänkt och välplanerat sätt. 

 

För en butik som saknar skyltfönster, bör butiken i fråga kommunicera med denna 

åldersgrupp via tv-reklam, radioreklam, tidningar, direktreklam och med hjälp av 

trottoarpratare. Via ryktesvägen från släkt och vänner kan också vara exempel på en 

kommunikationskanal som butiken kan få uppmärksamhet genom.  

 

En av männen utryckte sig på följande sätt när han fick frågan om hur butiken ska 

kommunicera med honom om skyltfönster saknas: 
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- Om butiken inte är Systembolaget eller IKEA bör butiken i fråga annonsera på något sätt 

för att jag som kund överhuvudtaget ska kunna uppmärksamma butikens produkter och olika 

aktuella erbjudanden.  

 

Endast två av männen framförde att skyltfönstret spelade en betydande roll i deras senaste 

inköpssituation, de övriga tre hade genomfört olika planerade inköp. När det var fråga om 

planerade köp, betonade männen att de för det mesta vet vart de ska gå för att köpa en viss 

produkt. En av männen berättade dock utförligt att han nyligen hade varit i Paris och där 

genomfört ett mycket dyrt impulsköp i en herrekiperingsaffär, närmare bestämt kläder av 

Hugo Boss för cirka 13000kr! Denna butik hade alltså lyckats extremt bra med sin skyltning, 

genom att mannen endast genom att ha sett skyltfönstret genomfört ett så betydande och stort 

köp.  

 

För att tilltala och locka männen mellan 40-60 till köp, bör skyltfönstret vara estetiskt 

tilltalade och fånga deras intresse. Fönstret ska också vara proffsigt och genomtänkt, inspirera 

till köp, samtidigt som det är viktigt att skyltfönstret innehåller lagom mycket varor, helst med 

lite basfakta om dessa och slutligen också en tydlig prisinformation. 

 

> 61 år 

Även de lite äldre männen över 60 år tycker att ett skyltfönster bör sticka ut från mängden och 

gärna innehålla något oväntat för att uppmärksammas av dessa på bästa sätt. Fönstret bör 

också förmedla en wow-känsla, vilket innebär snygga varor med mycket färger och 

färgkombinationer av olika slag. Dessa varor ska exponeras på ett inbjudande sätt, helst med 

mycket ljus och butiken bör visa på att de vill sälja, samtidigt som en ständig omskyltning 

efterfrågas av dessa konsumenter. Ytterligare något som männen här anser att ett attraktivt 

skyltfönster ska innehålla är bra varor med en hög kvalitet, samt exponera priserna på varorna 

på ett tydligt sätt. Avslutningsvis ska butiken i sitt fönster visa varor som är bra för människor 

och dessa varor ska spegla butiken som sådan och det sortiment som denna har.  

 

Konsumenterna här anser att skyltfönstret är en bra kommunikationskanal, då butiken ges 

möjlighet att visa upp sig, förmedla en känsla, väcka en nyfikenhet och bidra till att de som 
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kunder lockas in i butiken, förutsatt att fönstret är genomtänkt och välplanerat. Utan 

skyltfönster blir det alltså enligt männen tråkigt att gå förbi butiken och uppmärksamheten för 

denna blir i stort sett lika med noll.  

 
Att kommunicera med männen över 60 år, om butiken saknar skyltfönster, gör butiken lättast 

med hjälp av direktreklam och radioreklam, även ryktesvägen kan vara användningsbar för 

butiken i fråga. Generellt sett anser männen här att det är svårt för en butik att kommunicera 

med de som kunder om den saknar skyltfönster, då detta just är butikens ansikte utåt.  

 
Endast en av männen hävdade att skyltfönstret spelade en betydande roll för honom i sin 

senaste inköpssituation. De övriga fyra gjorde uteslutande planerade inköp. En av männen här 

sa dessutom att hans fru handlar det mesta som han behöver, vilket var lite komiskt.      

 

Ett attraktivt och lockande skyltfönster beskrivs enligt männen över 60 år som tilltalande och 

väl synligt på håll, snyggt och välplanerat. Skyltfönstret bör också skyltas om regelbundet, 

exponera lagom mycket varor med mycket färger och tydligt ljus i en bra kombination. 

Varorna som exponeras ska också utgöras av sådana produkter som butiken har i sitt 

sortiment. En av männen betonade också hur viktigt det är med en tydlig prisinformation i 

själva skyltfönstret. 
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5 Resultat/Analys 

I det här kapitlet analyseras de empiriska data som har framkommit efter den genomförda 

konsumentundersökningen och här kopplas empirin också ihop med den teori som 

presenterades i teorikapitlet. Själva analysen utgår ifrån de frågor som har ställts till de 40 

tillfrågade konsumenterna. 

5.1 Fråga 1 

”Vad är det som får dig som kund att uppmärksamma en butiks skyltfönster?” 
 
Kvinnor 

0-20 år 

Bland kvinnorna i denna åldersgrupp var det främst skyltfönster hos klädaffärer och hur dessa 

kläder exponerades och visades upp i skyltfönstret som de betonade särskilt. Det som gjorde 

att dessa konsumenter uppmärksammade en butiks skyltfönster, var om det fanns snygga 

kläder som de var intresserade av. Kvinnorna betonade också att färgkombinationer på 

kläderna108 var något som spelade stor roll och som de lade extra vikt vid. Det framkom också 

att uppmärksamheten hos dessa konsumenter präglades av om det var några speciella, 

annorlunda och udda varor som exponerades i skyltfönstret 

 

21-40 år 

Ett iögonfallande skyltfönster ska sticka ut från mängden och dra blickarna till sig.109 Det 

skall vara unikt och inte likna något annat.  

 

41-60 år 

Den tillfrågade åldersgruppen uppmärksammar oftast ett skyltfönster som exponerar de varor 

som de är intresserade av eller om skyltfönstret utmärker sig på ett eller annat sätt, detta kan 

härledas till teorin som uttrycker att skyltfönstret är en annonsplats110 som ska spegla butikens 

sortiment.  

 

                                                 
108 Dahlén och Lange (2003) 
109 Mårtensson (2009) 
110 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
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-61 år 

De äldre kvinnorna uppmärksammar skyltfönster som innehåller de varor som är av intresse 

för dem och som på något vis fastnar i deras medvetande. Kvinnorna anser att ett skyltfönster 

skall vara lockande och inspirerande, visa olika klädkombinationer, tilltala de som kunder och 

gärna vara välfyllt, dock inte för plottrigt. Färg påverkar alla olika, en del mer och andra 

mindre.111 Vad våra tillfrågade ändå vill se är just färg, det kanske inte behöver vara 

jättemycket men så att de stannar till och observerar skyltfönstret lite extra. Ljus är viktigt 

kvällstid, då skyltfönstret alltid är tillgängligt och är detta upplyst, kan konsumenterna även 

fönstershoppa på nattetid. 

 

Män 

0-20 år 

Det gäller helt enkelt för en butik att tilltala rätt målgrupp och att butiken i fråga får dem som 

kunder att uppmärksamma skyltfönstret och de varor som exponeras här.112 

 

21-40 år 

Estetik, storlek på skyltmaterial och belysning var exempel på inslag som var av betydande art 

för denna åldersgrupp. Storleken på skyltar och liknande är ett av de 10 perceptionsknep113 

som en butik kan använda sig av för att locka till sig kunder och få dessa intresserade av 

själva skyltningen. En större annons eller skylt får ju betydligt mer uppmärksamhet än en 

mindre skylt i ett skyltfönster, således är storleken ett effektivt perceptionsknep som butiken 

har att tillgå. Belysningen i skyltfönstret är också något som den här gruppen män ansåg vara 

av betydelsefull art för att fönstret i fråga ska uppmärksammas till fullo. Här ansåg männen att 

det är viktigt att produkterna som exponeras i skyltfönstret är tillräckligt belysta och att fokus 

ligger på dessa för att de ska tilltalas av varor i fråga. 

 

 

 

 

                                                 
111 Nordfält (2007) 
112 Carlsson et al (2002) 
113 Dahlén och Lange (2003) 
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41-60 år 

Så gott som samtliga av männen i denna ålderskategori ansåg att de endast 

uppmärksammande en butiks skyltfönster om det innehåll produkter som de var intresserade 

av, alltså är denna kundkategori inte speciellt intresserade av fönstershopping överhuvudtaget. 

Ljuset är också något som bör vara väl tilltaget i skyltfönstret och de exponerade produkterna 

bör vara väl belysta, helst under dygnets alla 24 timmar. Rätt ljus på produkten och vid rätt tid 

är A och O.114 

 

- 61 år 

Männen här anser att skyltfönstret bör sticka ut från mängden och att det gärna får innehålla 

något oväntat för att på så sätt uppmärksammas på bästa sätt. Genom att använda sig av 

exempelvis färg och motivation så är det lättare att fånga konsumenternas intresse. Eftersom 

konkurrensen är hård på marknaden idag, vill det till att butikerna är med och slåss om 

marknadsandelarna. Ett bra skyltfönster ska enligt AIDA modellen,115 först och främst 

uppmärksammas (Attention) och leda till ett intresse (Interest) där konsumenten önskar veta 

mer om varorna. Detta leder i sin tur till ett begär (Desire) en önskan om att konsumenten vill 

ha produkten, vilket så småningom leder till själva köpet (Action) av produkten/varan.   

5.2 Fråga 2 
”Vad anser du att ett attraktivt skyltfönster bör förmedla?” 
 
Kvinnor 
0- 20 år 

Kvinnorna tyckte att ett attraktivt skyltfönster bör vara tilltalande och ge ett varmt och 

inbjudande intryck. Carlsson skriver att ett skyltfönster bör bidra till att kunderna gör ett stopp 

vid själva fönstret och genom detta inspireras av de produkter som exponeras och på det här 

sättet blir lockade in i den aktuella butiken.116 Det är också viktigt att skyltfönstret på ett 

tydligt sätt visar på vilka varor som finns till försäljning. 

 

 

 

                                                 
114 Hultén et al (2008) 
115 Dahlqvist & Linde (2005) 
116 Carlsson et al (2002)  
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21-40 år 

Kvinnorna framförde också att skyltfönstret ska förmedla känslor, uttrycka en attityd, 

inspirera, element som då lätt kan kopplas samman med de olika perceptionsknep117 som 

finns att tillgå. Den huvudsakliga uppgiften som ett skyltfönster har är att få konsumenterna 

att stanna till och titta samt att det ska förmedla något.118 Våra tillfrågade kvinnor har 

lokaliserat känslor, helhet, behov, samt nyheter som något de tilltalas av. Kvinnorna hävdade 

att om butiken ligger i en galleria, är det ett krav att det finns ett skyltfönster, annars är det lätt 

att missa butiken och bara passera. Butiker som använder sig av för många varor eller 

ostrukna kläder, är också något som kvinnorna här inte uppskattar med ett skyltfönster. 

 

41-60 år 

Anser att ett bra skyltfönster ska förmedla ett intresse, utmärka sig, vara snyggt, innehålla 

säsongens färger, samt innehålla varor som drar blickarna till sig för att få de som 

konsumenter att gå in i butiken.  Återigen har de olika perceptionsknepen119 en betydande 

roll. 

 

- 61 år 

En butiks skyltfönster ska locka och inspirera kunderna, genom att butiken använder fönstret 

som en del i sin marknadsföring, blir konsumenterna också varse om vad butiken står för. 

Butiken använder skyltfönstret som marknadsförningskanal för att tala om vad de är bra på 

samtidigt som skyltfönstret också speglar butikens helhet.120 

 
Män 
0- 20 år 

Männen i denna åldersgrupp hävdar att skyltfönstret skall förmedla en känsla och få dem att 

uppmärksamma själva skyltningen. Här har butikens skyltfönster chansen att kommunicera 

med sin målgrupp och detta genom att förmedla en känsla och en upplevelse.121 

 

 

                                                 
117 Dahlén & Lange (2003) 
118 Carlsson et al (2002) 
119 Dahlén & Lange (2003) 
120 Carlsson et al (2002) 
121 Nilsson och Waldemarson (2007) 
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21-40 år 

Skyltfönstret bör också förmedla en känsla som bidrar till att inspirera och locka de som 

kunder att köpa de exponerade produkterna. Detta kan sammanfattas under det psykologiska 

sammanhanget som rör sådant som exempelvis tankar, känslor och förväntningar.122 

 

41-60 år 

Det ska sticka ut från mängden, tillfredsställa de behov och önskemål som konsumenterna 

har123, detta gör butiken genom att anpassa skyltfönstret efter den tilltänkta målgruppen. 

Skyltfönstret skall ha till uppgift att vilja locka in kunderna i butiken. Om butiken i fråga var 

av deras intresse, var det viktigt att denna förmedlade något budskap till männen som kunder, 

gärna då baserat på något tema och att skyltfönstret ändras kontinuerligt.124 

 

- 61 år 

Männen över 60 vill att skyltfönstret skall förmedla något oväntat, visa olika skyltningar, det 

skall vara snyggt och synas bra. Ett av de perceptionsknep som kan kopplas samman med 

detta är nyhet för att få konsumenternas uppmärksamhet och få dem att stanna till.125 

5.3 Fråga 3 
”Vad tycker du att ett skyltfönster bör innehålla? 
 
Kvinnor 
0- 20 år 

Innehållet i fönstret bör enligt de tillfrågade kvinnorna utgöras av och matcha de produkter 

som säljs inne i butikens sortiment, annars är risken stor att de som kunder blir irriterade och 

besvikna på butiken i fråga. Ett bra och attraktivt skyltfönster bör enligt kvinnorna här 

innehålla snygga och trendiga kläder som de som kunder attraheras av. Kläderna i fönstret bör 

också vara matchade med rätt färger och liknande. Då synen är människans främsta sinne126 är 

det som konsumenterna ser väldigt viktigt samtidigt som Nordfält skriver; färg påverkar 

shoppingupplevelsen i stor utsträckning127 

                                                 
122 Nilsson och Waldemarson (2007) 
123 Mårtensson (2009) 
124 Ekberg och Lohmander (2004) 
125 Dahlén och Lange (2003) 
126 Hultén et al (2008) 
127 Citat, Nordfält (2007) 
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21-40 år 

De tillfrågade kvinnorna ansåg att skyltfönstret ska innehålla de varor och produkter som 

butiken har i sitt sortiment. Färger är också något som kvinnorna anser vara viktigt, vilket 

också stämmer överens med det vi fått fram i teorin, där det tydligt framgår att färg är en av 

de delar som påverkar shoppingmiljön mest.128 Detta kanske mest på grund av att synen är 

våra sinnens pilot, mer än 2/3 av kroppens sinnesceller finns i ögonen.129 Vad de sedan anser 

att ett attraktivt skyltfönster skall innehålla är färger, inspiration, mode, helhet, kvalité, 

styling, vara tilltalande, väcka en köplust, vara snyggt och rent, samt välplanerat och 

välorganiserat. Detta kan butiken uppnå genom att de bland annat använder sig av de många 

perceptionsknep130 som finns att tillgå. Om man som butik hela tiden ser till att det händer 

något i skyltfönstret 131 har man ett övertag på sina konkurrenter.  

 

41-60 år 

De anser också att skyltfönstren skall innehålla det som butiken har in sitt sortiment och gärna 

de varor som de då har mycket av, men även visa på vad butiken står för, samt de produkter 

som är aktuella just nu. Dessutom var dessa konsumenter relativt överens om hur ett 

skyltfönster bör vara utformat, bland annat ska det vara tydligt, rent, ha tydlig prissättning, dra 

till sig deras blickar, skapa behov, visa lagom med produkter, innehålla mycket färger och 

absolut inte innehålla ovidkommande varor. Det som visas i skyltfönstret skall alltså också 

kunna köpas i den aktuella butiken. Kvinnorna gillar skyltfönster som visar tips och idéer och 

har bra exponeringar.132 De tillfrågade tycker att matbutiker överlag har väldigt tråkiga 

skyltfönster, kvinnorna gillar heller inte skyltfönster som är överskyltade och inte förmedlar 

en inbjudande känsla.  

 

- 61 år 

Alla de tillfrågade kvinnorna var rörande överens om vad ett skyltfönster bör innehålla, 

nämligen butikens produkter. Varorna/Produkterna skall visas upp på ett sådant sätt att det 

skapar ett behov hos kunden och en känsla av att vilja köpa dessa. Som Faith Popcorn skriver 

                                                 
128 Nordfält (2007) 
129 Hultén et al (2008) 
130 Dahlén & Lange (2003) 
131 Ekberg & Lohmander (2003) 
132 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
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”grunden till lyckad marknadsföring är kunskap om kundens behov”.133 Butiken ska sticka ut 

från mängden och erbjuda något som konkurrenterna inte har. . Vad de dock inte vill se är ett 

rörigt skyltfönster med osammanhängande produkter, samt då butiken använder sig av för 

mycket varor, så att själva helheten i skyltfönstret åsidosätts. Dessutom tycker kvinnorna att 

butiker som riktar sig till både barn, män och kvinnor också skall visa på detta i sina 

skyltningar och det gäller även olika stilar som visas upp. 

 
Män 

0- 20 år 

Här hävdade männen att det är bra om skyltfönstret innehåller produkter och varor som talar 

till deras livsstil och intressen, exempelvis olika typer av mobiltelefoner och de senaste 

kläderna, den nyaste sportutrustningen och så vidare. En butiks skyltfönster bör enligt denna 

grupp konsumenter också visa tydliga priser på varorna, även skyltdockor av olika slag ger en 

positiv bild av fönstret och butiken som helhet. Ett bra utformat skyltfönster gör det enkelt att 

beskåda vad det är för produkter butiken har att erbjuda. Skyltfönstret bör enligt dessa 

konsumenter innehålla de varor och produkter som butiken i själva verket har i sitt sortiment 

och dessa ska såklart finnas hemma till försäljning. Tanken med ett väl genomtänkt och 

fungerande skyltfönster är att detta ska visa på och kommunicera till sina kunder vad de som 

butik är bra på.134 De personliga varumärken och produkter som exponeras i fönstret, blir en 

del av butikens identitet och image.135   

 

21-40 år 

Majoriteten av dessa konsumenter hävdade att de inte fönstershoppar speciellt mycket, dock 

hade flera av dessa bestämda åsikter om huruvida ett attraktivt skyltfönster bör vara utformat 

för att dem som kunder ska tilltalas av fönstret på bästa möjliga sätt. Ett skyltfönster bör enligt 

männen här helst också innehålla produkter som sticker ut på något sätt, förslagsvis trendiga 

kläder med mycket färg. Färg är också ett perceptionsknep136 många butiker använder sig av 

för att dra konsumenternas blickar mot sina skyltfönster och de varor som exponeras här. 

Saknas tillräckligt med ljus, ses fönstret som tråkigt, trist och allmänt intetsägande. Något 

                                                 
133 Fasth (2003), citat sidan 13  
134 Nilsson och Waldemarson (2007) 
135 Holger och Holmberg (2002) 
136 Dahlén och Lange (2003) 
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som inte uppskattas av männen mellan 20-40 är att om det är för mycket varor och produkter 

som exponeras i skyltfönstret137, detta ger då ett oseriöst och rörigt intryck, vilket ger ett 

sämre betyg till butiken som helhet.  

 

41-60 år 

De behov och önskemål som dessa konsumenter har i sin inköpssituation, måste 

tillfredsställas av skyltfönstret och de varor som exponeras här. Skyltar som signalerar 

extrapriser och nyheter av olika slag är något som uppmärksammas av dessa konsumenter och 

som mycket väl kan få dem att ta steget in i butiken. Nyheter är också ett perceptionsknep138 

som kan användas av dagens butiker för att få kunderna att uppmärksamma butikens 

skyltfönster. Nyheterna kan utgöras av nya produkter och varor som nyss har kommit ut på 

marknaden, men nyheter kan också vara olika bilder och ljud som exponeras i ett annorlunda 

sammanhang och som på det här sätter ger ökad uppmärksamhet från männen här.  

 

- 61 år 

De tillfrågade männen här är relativt enade om vad som beskriver en bra skyltning. Exempel 

på detta är då rätt ljus, fina exponeringar, prisinformation, att fönstret det ska skyltas om ofta, 

synas på håll, vara tilltalande, innehålla lagom med färger med mera. Detta leder oss också till 

de olika perceptionsknepen139, vilket då indikerar att konsumenterna faktiskt har bra koll på 

hur skyltfönstren ska se ut, även om de är män och över 60 år. 

5.4 Fråga 4 

”Anser du att skyltfönstret är en bra kommunikationskanal? Varför, varför inte?” 
 
Kvinnor 

0- 20 år 

Som kommunikationskanal140 anser kvinnorna här att skyltfönstret är väldigt bra. Som kunder 

kan de studera fönstret och varorna som exponeras här, för att se om produkterna som dessa är 

något för dem, utan att behöva ta steget in i butiken. Inspirationen och intresset för butiken 

ökar i och med ett tilltalande skyltfönster. En av de tillfrågade hävdade att om hon går förbi 

                                                 
137 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
138 Dahlén och Lange (2003) 
139 Dahlén och Lange (2003) 
140 Dahlqvist och Linde (2009) 
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en affär hon inte sett innan, blir hon mer lockad och attraherad av butiken141 och att då även ta 

steget in i butiken. 

 

21-40 år 

De anser också att skyltfönstret är en bra kommunikationskanal142, dels för att det alltid är 

tillgängligt, dels för att det är lockande och visar de senaste produkterna, men också för att 

butiken får en chans att visa upp sig. Skyltfönstret är ju som sagt butikens ansikte utåt.143 

 

41-60 år 

Alla de tillfrågade är eniga om att skyltfönstret är en bra kommunikationsplats, dels för att 

butiken där kan marknadsföra sig, få en chans att visa upp sig och agera på ett säljande sätt. 

Skyltfönstret är en envägskommunikation och det ska påverka konsumenterna att fatta olika 

köpbeslut. Till hjälp här kan butiken använda sig av AIDA modellen144, som är en modell för 

att visa på de olika steg en konsument tar för att ta sig genom en beslutsprocess. Den består av 

fyra steg som kan användas när det gäller att mäta effektiviteten i skyltningen.145 Attention  – 

Hur många tittar på skyltningen och är denna tillräckligt intressant? Interest – Hur många 

stannar upp? Vad lägger de märke till och var stannar de? Utmärker butiken sig ibland 

konkurrenterna? Desire – Hur många av dem som tittat i skyltfönstret går in i butiken? Får 

skyltningen konsumenterna att vilja gå in i butiken? Action – Hur många av kunderna 

handlar? Har skyltfönstret väckt ett behov och en önskan om att de som kunder vill ha 

produkten som exponeras?  

 

-61 år 

Damerna var här överens om att en butiks skyltfönster fungerar utmärkt som en 

kommunikationskanal146. Det är ju som påtalat butikens ansikte mot omvärlden, men kan 

även liknas vid en annonsplats147 som dessutom är ”öppen” 24 timmar om dygnet. 

 

                                                 
141 Carlsson et al (2002) 
142 Dahlqvist och Linde (2009) 
143 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008) 
144 Dahlqvist & Linde (2005) 
145 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008) 
146 Dahlqvist och Linde (2009) 
147 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008) 
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Män 

0- 20 år 

Skyltfönstret är ett exempel på en kommunikationskanal som används av dagens butiker för 

att få ut sitt budskap och kommunicera med sina kunder. Detta är en mycket bra och effektiv 

kanal enligt männen, då det visar upp vad det är för butik och blir på så sätt butikens ansikte 

utåt.148 Ett bra utformat skyltfönster gör det enkelt att beskåda vad det är för produkter 

butiken har att erbjuda. 

 

21-40 år 

Skyltfönstret är en mycket effektiv och användbar kommunikationskanal som butiken kan 

använda sig av för att förmedla sitt budskap och visa upp de produkter butiken har till 

försäljning. Om skyltfönstret innehåller och visar upp något oväntat149 som konsumenterna 

inte hade räknat med att de skulle få se, helt enkelt något som får dem att spärra upp ögonen 

och stanna till vid skyltfönstret och titta en gång till, då har butiken lyckats med sin 

fönsterskyltning. En butik som enligt en av de intervjuade männen brukar skylta med lite 

ovanliga varor och varumärken är butiken Carlings, vilket uppskattades väldigt mycket av 

honom som kund. 

 

41-60 år 

Skyltfönstret är en ytterst användbar och bra kommunikationskanal enligt männen, även om 

en av männen klargjorde att han själv inte går och fönstershoppar speciellt mycket. Detta i 

och med att det blir lättare att se vad butiken i fråga har för produkter, om dessa tilltalar dem 

som kunder, utan att behöva gå in och kanske trängas med en massa andra konsumenter. 

Andra effektiva kommunikationskanaler150 är tv-reklam, radioreklam, trottoarpratare och 

direktreklam. 

 

- 61 år 

Skyltfönstret är ju dessutom en utmärkt marknadsförningsplats151 som med hjälp av 

kommunikation tillfredsställer konsumenternas olika behov.152 Med kommunikation153 menas 

                                                 
148 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
149 Ekberg och Lohmander (2004) 
150 Dahlqvist och Linde (2009) 
151 Fasth (2003) 
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att det förmedlar något till någon annan. Här har männen identifierat bland annat wow-

känslor, kvalitet, exponeringar, olika stilar med mera. Vilket då påvisar att kommunikationen 

faktiskt fungerar. Men de har även identifierat butiker som inte använder kommunikationen 

på rätt sätt, exempel på det var att butiken använde skyltfönstret som en förlängning av 

butiken, det var alldeles för mycket varor i själva skyltningen samt att skyltningen var rent av 

tråkig. Men dock är alla männen rörande överens om att skyltfönstret är en bra 

kommunikationskanal.154 

5.5 Fråga 5 
”Om en butik saknar skyltfönster, hur kommunicerar då denna butik med dig som kund?” 
 
Kvinnor 
0- 20 år 

På frågan hur en butik kommunicerar med de som kunder om butiken saknar skyltfönster, 

ansåg majoriteten av kvinnorna att kommunikationen bör utgöras av skyltar, olika former av 

direktreklam och radioreklam. Det som dock vägde tyngst hos denna åldersgrupp, i form att 

kommunikation av olika slag, var utan tvekan tv-reklamen.155  

 

21-40 år 

Vad gäller butiker utan skyltfönster så tror de tillfrågade kvinnorna att de kan använda sig av 

skyltar, reklam eller trottoarpratare. Men de skulle ändå själva tveka att gå dit, om inte någon 

som de känner varit där innan och har rekommenderat butiken till dem, så kallat positiv word-

of-mouth156 spridning.  Detta kan förmodligen härledas till att de flesta som vi tillfrågat är 

småbarnsföräldrar, med ständig tidsbrist.157 

 

41-60 år 

De tillfrågade anser att det i dessa fall inte är lätt, konsumenterna går nog allt som oftast förbi 

och de tycker att det rent av är dåligt. Eftersom kvinnor gärna fönstershoppar, är det svårt att 

göra det när butiken saknar skyltfönster, det gör det dessutom svårare för butiken att sticka ut 

                                                                                                                                                         
152 Nilsson & Waldemarson (2007) 
153 Dahlqvist & Linde (2005) 
154 Dahlqvist och Linde (2009) 
155 Dahlqvist och Linde (2009) 
156 Grönroos (2008) 
157 Underhill (2006) 
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i mängden och göra sig sedda. Här kan butiken då använda sig av andra 

kommunikationskanaler såsom tv-reklam, radio reklam och reklam i dagspress.158 

 

- 61 år 

De anser också att en butik utan skyltfönster kan få det svårt att bli uppmärksammad, trots att 

butiken kanske använder sig av reklam i olika former. Detta då för att dagens konsumenter 

ständigt har bråttom och ödslar kanske därför inte tid på att läsa skyltar och observera 

gatupratare159, därför anser Paco Underhill att skyltfönstret är extremt betydelsefullt och att 

denna möjlighet inte skall slösas bort. Risken finns att butiken kan bli bortglömd, här tycker 

de tillfrågade att word-of-mouth160 är ett bra sätt för butiken att kommunicera med sina 

kunder, vilket i sin tur leder till att butiken kommer i kontakt med fler kunder. 

 
Män 
0- 20 år 

Utan några skyltfönster vid sin butik blir det svårt för butiken att kommunicera med denna 

målgrupp, de hävdar att det i sådana fall är lätt att de bara går förbi butiken och inte lägger 

märke till den överhuvudtaget. Männen ansåg att ett alternativ för butikerna att använda sig av 

för att marknadsföra sig och sina produkter är med hjälp av andra kommunikationskanaler, 

såsom TV, radio och utomhusreklam.161 Om det är en ny butik som har öppnat i staden och 

det talas vitt och brett om denna och de produkter som säljs här bland deras kompisar och 

vänner, så är så kallad word-of-mouth spridning också ett sätt för butiken att locka till sig de 

som kunder.162  

 

21-40 år 

För att kommunicera med dem som kunder, om butiken saknar skyltfönster, görs detta bäst 

med hjälp av direktreklam, skyltar, radioreklam och TV-reklam, vilka de anser vara exempel 

på väl fungerande kommunikationskanaler. Återigen kommer begreppet word-of-mouth163 

                                                 
158 Dahlqvist och Linde (2009)  
159 Underhill (2006) 
160 Grönroos (2008) 
161 Dahlqvist och Linde (2009) 
162 Grönroos (2008) 
163 Grönroos (2008) 
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upp som något som kan hjälpa butiken att dra kunder till sig och därmed också en generera en 

ökad köpkraft.    

 

41-60 år 

Men det står klart att det blir svårt för en butik att kommunicera med sina kunder utan 

skyltfönster, då detta är butikens ansikte utåt164 och en väldigt viktig annonspelare.  

 

- 61 år 

Om butiken saknar skyltfönster är det inte lätt för butiken att visa upp sig, även om de 

tillfrågade ansåg att de istället kunde använda sig av tidningsreklam, radio- och tv reklam165 

eller med hjälp av skyltar. Risken finns att butiken inte blir uppmärksammad av 

konsumenterna och detta kanske främst på grund av att skyltfönstret saknas.  

5.6 Fråga 6 
”Spelade skyltfönstret någon betydande roll för dig i ditt val av butik när du gjorde ditt 
senaste inköp, i så fall på vilket sätt? 
 
Kvinnor 
0- 20 år 
Kvinnorna här ansåg att själva skyltfönstret inte påverkar dem i särskilt stor utsträckning när 

de ska göra sina inköp. Fönstershopping är ju annars något som är brukar vara av betydande 

intresse för den här målgruppen kvinnor.  

 

21-40 år 

Förmodligen är det så att de handlar där de brukar och då har skyltfönstret inte så stor 

betydelse, även om de tycker att det är trevligt med iögonfallande skyltningar av olika slag.  

 

41-60 år 

Skyltfönstret hade för den här åldersgruppen inte en särskilt betydande roll när de köpte sina 

senaste produkter.  

 

 

                                                 
164 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) 
165 Dahlqvist och Linde (2009) 
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- 61 år 

Kvinnorna anser att skyltfönstret inte har speciellt stor betydelse vad gäller om de ska handla i 

butiken i fråga eller inte. Detta kanske kan härledas till de redan har vissa specifika butiker 

som de går till och genomför sina köp i och att kvinnorna är nöjda med dessa.  

 
Män 
0- 20 år 

Skyltfönstret hade ingen avgörande roll i valet av produkter när de gjorde sitt senaste inköp. 

 

21-40 år 

För denna grupp konsumenter spelade skyltfönstret inte speciellt stor roll i deras senaste 

inköpssituation, då endast en av de fem tillfrågade uppgav detta. 

 

41-60 år 

I denna ålderskategori framförde männen att två av dem ansåg att skyltfönstret hade legat till 

grund för deras senaste inköp. 

 

- 61 år 

Vad gäller männens senaste inköp, svarade majoriteten att skyltfönstret inte hade någon 

speciell betydelse i deras val av produkter, detta kan härledas till att 80 % av de tillfrågade 

gjorde så kallade planerade inköp, de hade alltså bestämt vad de skulle handla redan innan de 

passerade skyltfönstret. Detta kan tänkas ha med fruarna till männen att göra, dessa har ofta 

ett finger med i spelet och har i förväg bestämt vad de vill att männen ska köpa. 

5.7 Fråga 7 
 
”Vad för typ av inköp vad det senaste du gjorde? (planerat köp eller impulsköp?) 
 
Kvinnor 
0- 20 år 

De tillfrågade kvinnorna i denna ålderskategori medgav att merparten av deras inköp var 

impulsköp, vilket förmodligen kan härledas till deras ringa ålder. Detta kan härledas till den 

mängd av olika perceptionsknep som finns att tillgå.166 

                                                 
166 Dahlén och Lange (2003) 
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21-40 år 

Endast en av de tillfrågade kvinnorna uppgav att hennes senaste inköp var ett impulsköp, 

medan resterande fyra kvinnor ofta gjorde planerade inköp. Här hade således inte skyltfönstret 

en så stor betydande roll, utan kanske i stället den positiva spridningen av word-of-mouth.167 

 

41-60 år 

Även om de tillfrågade kvinnorna är inbitna fönstershoppare, svarar majoriteten av dessa att 

deras inköp ofta är planerade. Detta kanske då på grund av att de gått på staden på lunchen 

och bestämt vad de ska köpa, för att sedan återvända till butiken efter arbetet och genomföra 

själva köpen. 4 av de 5 tillfrågade kvinnorna hade planerat sina inköp i förväg, detta i sin tur 

kan eventuellt ledas till varumärket som har skapat sig en plats i konsumentens 

medvetande.168 

 
- 61 år 
Bland de tillfrågade kvinnorna hade två av fem impulshandlat sitt senaste inköp, medan de 

andra tre kvinnorna hade planerat köpet i förväg. Här kan reklam, antingen på tv eller via 

radion169 ha haft betydelse för konsumenterna. 

 
Män 
0- 20 år 
Samtliga tillfrågade män hävdade att deras senaste inköp hade varit planerat. 

 

21-40 år 

De tillfrågade handlade mestadels planerade inköp. 

 

41-60 år 

Männen i denna ålderskategori svarade att det mestadels handlade om planerade inköp, vilka 

bland annat utgjordes produkter som deras fruar hade bestämt att männen skulle köpa. Då 

kanske främst på grund av ett reklamblad som kommit hem i brevlådan.170  

 

 
                                                 
167 Grönroos (2008) 
168 Dahlén och Lange (2003) 
169 Dahlqvist och Linde (2009) 
170 Dahlqvist och Linde (2009) 
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- 61 år 

Fyra av de fem tillfrågade männen gjorde inköp som var planerade. Detta kan kanske ha att 

göra med att kommunikationen från butikens sida kan ha varit bristande, det är faktiskt så att 

kommunikation ska användas genom att butiken visar upp vad de kan eller är bra på.171 

Kommunikationen är också en process som hela tiden pågår där olika butiker och företag ger 

information till den aktuella marknaden och de individer som finns här och påverkar dessa på 

olika sätt.172 

5.8  Fråga 8 
Avslutningsvis, tre ord som beskriver ett bra skyltfönster. 
 
Kvinnor 
- 20 år  

Innehålla snygga och trendiga kläder med mycket färg, vara snyggt och prydligt, ordning och 

reda. 

 

21-40 år 

Vara stilrent och välorganiserat, förmedla en känsla, inspirerande och väcka en köplust. 

 

41-60 år 

Sticka ut från mängden, särskilja sig, innehålla lagom mycket produkter, vara estetiskt 

tilltalande, exponera mycket ljus och tydliga priser. 

 

- 61 år 

Locka till köp, innehålla välstrukna kläder och en begränsad mängd exponerade produkter, 

Samt ha en tydlig prissättning. 

 
Män 
- 20 år 

Spela på känslor, vara väl synligt, samt att det även ska vara snyggt runt de exponerade 

varorna. 

 

                                                 
171 Nilsson och Waldemarson (2007) 
172 Dahlqvist och Linde (2005) 
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21-40 år 

Iögonfallande fönster som är estetiskt tilltalande, välorganiserat, innehålla färggranna och 

tillräckligt upplysta produkter.  

 

41-60 år 

Fånga ens intresse, vara proffsigt och genomtänkt, samt innehålla lite basfakta om 

produkterna som exponeras.  

 

- 61 år 

Fönstret ska vara synligt på avstånd, skyltas om regelbundet, samt visa produkter som finns i 

butikens övriga sortiment.  

 

Det som majoriteten av konsumenterna har fångat upp är bland annat de olika 

perceptionsknep som finns att tillgå173, som exempelvis färg, nyhet, kontrast och storlek. 

                                                 
173 Dahlén och Lange (2003) 
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5.9 Sammanfattande konsumentsvar från de intervjuad e kvinnorna 
 

Frågor Kvinnor 
0-20 år 

Kvinnor 
21-40 år 

Kvinnor 
41-60 år 

Kvinnor 
>61 år 

Vad är det som får dig 
som kund att 
uppmärksamma en butiks 
skyltfönster? 

Snygga 
kläder, om 
man har 
intresse för 
produkterna, 
starka färger. 

Unikt fönster 
som skiljer sig 
från mängden 
och sticker ut på 
något sätt. 

Om det finns ett 
intresse för de 
exponerade 
produkterna och 
om fönstret speglar 
butikens sortiment. 

Produkter som 
fastnar i 
medvetandet, 
lockande och 
inspirerande 
skyltning, samt 
mycket färg och 
ljus. 

Vad anser du att ett 
attraktivt skyltfönster bör 
förmedla? 

Tilltalande 
produkter och 
inbjudande 
skyltning. 

Känslor och 
attityd. 

Utmärka sig från 
mängden, 
produkter med 
starka färger. 

Lockande och 
inspirerande 
skyltning. 

Vad tycker du att ett 
skyltfönster bör 
innehålla? 

Matchande 
kläder, visa 
butikens 
övriga 
sortiment. 

Starka färger, 
inspirerande, 
moderiktig, 
välplanerad och 
välorganiserad 
skyltning. 

Visa butikens 
sortiment, aktuella 
varor och tydliga 
exponeringar. 

Visa butikens 
produkter och 
skapa behov. 

Anser du att skyltfönstret 
är en bra 
kommunikationskanal? 
Varför? /Varför inte? 

Ja, möjlighet 
att studera 
varorna som 
exponeras. 

Ja, det är alltid 
tillgängligt. 

Ja, ett bra sätt att 
marknadsföra sig 
och sin butik på. 

Ja, det är 
butikens ansikte 
utåt. 

Om en butik saknar 
skyltfönster, hur 
kommunicerar då denna 
butik med dig som kund? 

Med hjälp av 
tv-reklam. 

Med hjälp av 
word-of- mouth. 

Med övriga 
kommunikations 
kanaler, reklam i 
tv, radio och 
dagspress. 

Reklam i olika 
former. 

Spelade skyltfönstret 
någon betydande roll för 
dig i ditt val av butik när 
du gjorde ditt senaste 
inköp, i så fall på vilket 
sätt? 

Nej, det 
påverkade 
inte speciellt 
mycket. 

Nej, jag handlar 
där jag brukar 
handla. 

Nej, det hade 
ingen särskild 
betydande roll. 

Nej, jag handlar 
i de butiker som 
jag alltid har 
handlat i. 

Vad för typ av inköp var 
det senaste som du 
gjorde? (Planerat köp? / 
Impulsköp?) 

Merparten var 
impulsköp. 

4 planerade köp, 
1 impulsköp. 

4 planerade köp, 1 
impulsköp. 

3 planerade 
köp, 2 
impulsköp. 

Avslutningsvis, tre ord 
som beskriver ett bra 
skyltfönster? 

Snygga och 
trendiga 
kläder med 
mycket färg, 
samt ordning 
och reda. 

Stilrent, 
inspirerande och 
väcker en 
köplust. 

Särskilja sig från 
mängden, vara 
estetiskt tilltalande 
och innehålla 
tydliga priser. 

Lockande, 
innehålla 
tydliga och bra 
exponeringar, 
samt en tydlig 
prissättning. 
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5.10   Sammanfattande konsumentsvar från de intervj uade männen 
 
 

Frågor Män 
0-20 år 

Män 
21-40 år 

Män 
41-60 år 

Män 
>61 år 

Vad är det som får dig som 
kund att uppmärksamma en 
butiks skyltfönster? 

Att fönstret 
tilltalar rätt 
målgrupp. 

Estetiken, 
storleken på 
fönstret och 
belysningen. 

Produkter 
som är av 
intresse och 
en bra 
belysning. 

Om det sticker 
ut från 
mängden och 
innehåller 
oväntade inslag. 

Vad anser du att ett attraktivt 
skyltfönster bör förmedla? 

En känsla och 
att man 
uppmärksammar 
butikens 
produkter. 

En känsla av 
något slag. 

Tillfredsställa 
mina behov 
och bidra till 
att jag lockas 
in i butiken. 

Oväntade 
inslag, vara 
snyggt och 
synas bra på 
långt håll. 

Vad tycker du att ett skyltfönster 
bör innehålla? 

Produkter för 
min livsstil och 
mina intressen. 

Produkter 
som sticker 
ut och har 
tillräckligt 
med ljus. 

Tydliga 
skyltar och 
nyheter av 
olika slag. 

Rätt ljus och 
bra 
prisinformation. 

Anser du att skyltfönstret är en 
bra kommunikationskanal? 
Varför? /Varför inte? 

Ja, det är 
butikens ansikte 
utåt. 

Ja, det 
förmedlar ett 
budskap. 

Ja, det gör 
det möjligt 
att se vad 
butiken har 
att erbjuda. 

Ja, en sorts 
kommunikation 
som hjälper till 
att tillfredsställa 
konsumenternas 
behov. 

Om en butik saknar skyltfönster, 
hur kommunicerar då denna 
butik med dig som kund? 

Genom tv 
reklam, 
radioreklam och 
positiv word of 
mouth. 

Genom 
direktreklam 
och skyltar. 

Genom 
reklam i 
dagspress. 

Genom reklam i 
dagspress, radio 
reklam och 
skyltar. 

Spelade skyltfönstret någon 
betydande roll för dig i ditt val 
av butik när du gjorde ditt 
senaste inköp, i så fall på vilket 
sätt? 

Nej, det 
påverkade inte 
speciellt 
mycket. 

Nej, det 
påverkade 
endast i liten 
grad. 

Här råder 
delade 
meningar. 

Nej, 80 % (4 av 
5) hade bestämt 
innan vad de 
skulle köpa. 

Vad för typ av inköp var det 
senaste som du gjorde? 
(Planerat köp? / impulsköp?) 

Samtliga gjorde 
planerade inköp. 

4 planerade 
inköp, 1 
impulsköp. 

Samtliga 
gjorde 
planerade 
inköp. 

4 planerade 
inköp, 1 
impulsköp. 

Avslutningsvis, tre ord som 
beskriver ett bra skyltfönster?  

Förmedla 
känslor, visa 
snygga kläder 
och synas bra på 
håll. 

Iögonfallande 
skyltning, 
mycket 
färger och ett 
väl upplyst 
fönster. 

Fånga ens 
intresse och 
visa på en 
genomtänkt 
och proffsigt 
skyltning. 

Fönstret ska 
synas bra på 
håll, visa 
butikens 
produkter och 
skyltas om 
regelbundet. 
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel beskrivs de övergripande och mest intressanta slutsatser som denna 

uppsats har genererat och här besvaras också uppsatsens syfte och problemformulering.  

 
Problemformuleringen som denna uppsats är baserad på har varit följande: 
 

”Upplever dagens konsumenter att butikens skyltfönster används som en 
kommunikationskanal?” 

 
Syftet med denna rapport har alltså varit att besvara den ovanstående problemformuleringen. 

Efter att ha undersökt om konsumenterna anser att skyltfönstret används som en 

kommunikationskanal eller inte, har vi kommit fram till en rad olika slutsatser. Både männen 

och kvinnorna som vi har intervjuat är förhållandevis överens om vad ett attraktivt och 

säljande skyltfönster ska innehålla, för att på bästa möjliga sätt kommunicera med dem som 

kunder. De tillfrågade konsumenterna nämnde olika perceptionsknep som exempel på en 

viktig del i butikernas skyltfönster. Här framkom dels starka färger, som påverkade och var av 

stor betydelse. Konsumenterna tog också upp kontraster, då de ansåg att skyltfönstret helst ska 

skilja sig från konkurrenternas butiker, detta för att dra till sig deras blickar och göra dem 

uppmärksamma på skyltfönstret och få dem att bibehålla sitt intresse. Dessa kontraster kunde 

exempelvis utgöras av trendiga och udda varumärken.  

 

För att kommunicera ett säljande intryck ska skyltfönstret också förmedla en känsla, 

exempelvis värme eller inspiration. En begränsad mängd med varor i fönstret var också något 

som männen och kvinnorna ansåg vara viktigt i ett skyltfönster, tillsammans med en tydlig 

prisinformation, vilket ska gälla både extrapriser och säsongens nyheter. Butikernas fönster 

bör också vara av betydande storlek så att dessa syns på avstånd, samtidigt som produkterna 

som exponeras skall vara väl belysta och gå att beskåda under dygnets samtliga 24 timmar. 

Renlighet och prydlighet var också något som samtliga konsumenter ansåg vara en 

självklarhet i själva fönstret och bland produkterna och varorna som exponerades. En annan 

sak som majoriteten av de intervjuade konsumenterna hävdade är viktigt i skyltfönstret är att 

produkterna som exponeras här skall finnas i butikens övriga sortiment, samt att dessa varor 

skall spegla butiken som helhet och visa vad butiken står för.  
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Något som både männen och kvinnorna hade gemensam åsikt om var det faktum att 

skyltfönster uppmärksammades mest om det innehöll produkter som de själva var intresserade 

av. Detta var gemensamt hos samtliga åldersgrupper. 

 

Däremot påverkade inte skyltfönstret de intervjuade konsumenterna i den mån vi trott från 

början. En tanke vi hade när vi började skriva på vår uppsats var att skyltfönstret skulle 

generera fler impulsköp än det faktiskt gjorde, framförallt hos kvinnorna. Efter att ha 

genomfört konsumentundersökningen stod det nu klart att endast 7 av de 20 tillfrågade 

kvinnorna hävdade att deras senaste inköp var ett impulsköp och endast 4 av de 20 männen sa 

samma sak. Detta innebär alltså att så lite som 27,5% av de senaste köpen som våra 40 

konsumenter gjorde var så kallade impulsköp, således var 72,5% planerade inköp! Detta blev 

en ny upptäckt för oss i vår undersökning. De planerade inköpen tror vi kan härledas till det 

försämrade ekonomiska läge som just nu råder, människor tänker helt enkelt efter innan de 

köper en viss produkt och utvärderar om de behöver den eller inte. Den åldersgrupp där det 

förekom flest impulsköp var inte helt oväntat bland kvinnor upp till 20 år. Detta var däremot 

inget som kom som en chock för oss, utan det var ganska väntat. Den yngre generationen 

konsumenter lägger oftast mer vikt vid produkter och dyrare varumärken, vilket således leder 

till fler impulsköp. 

 

Bland de intervjuade männen är det överlag så att de tittar mindre i skyltfönstret än vad 

kvinnorna gör, både vad gäller utformningen av detta och även på de produkter som 

exponeras här, även om skillnaderna inte är speciellt stora. Undersökningen visar också på 

skillnader mellan kvinnorna i de olika ålderskategorierna. De yngre kvinnorna riktar oftare 

blicken på de produkter som exponeras i fönstret, medan de äldre kvinnorna oftare lägger 

märke till hur skyltfönstret i sig är utformat.  

 

En annan gemensam nämnare är att majoriteten av de tillfrågade anser att de flesta butikerna 

på den lokala marknaden är relativt medvetna om hur ett skyltfönster ska vara utformat för att 

detta ska kommunicera på ett bra och säljande sätt med dem som kunder.  

 

Skyltfönstret gör det möjligt för de som konsumenter att betrakta de exponerade varorna 

dygnet runt, för att se om dessa produkter tilltalar deras intressen, utan att då behöva gå in i 
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butiken och riskera att bli ”påhoppade” av närgången butikspersonal. I och med att butikens 

skyltfönster är dess ansikte utåt, ger detta en unik möjlighet för butiken i fråga att visa upp 

sig, bilden konsumenterna får av fönstret är också den bild som de får av butiken som helhet. 

På grund av att skyltfönstret kommunicerar med hjälp av envägskommunikation, anser 

konsumenterna att första intrycket blir avgörande för om de kommer att tilltalas av de 

exponerade produkterna eller inte. 

 

För att avslutningsvis knyta an till vår problemformulering, kan vi härmed slå fast att 

skyltfönstret används som en kommunikationskanal. Detta i och med att samtliga av våra 

tillfrågade anser att skyltfönstret väcker uppmärksamhet, behåller deras intresse genom att 

förmedla en känsla av något slag, skapar behov och slutligen väcker en köplust hos dessa 

konsumenter som får dem att ta steget in i butiken och där genomföra sina olika köp. Således 

har vi fått svar på frågan om skyltfönstret som kommunikationskanal, skyltfönstret 

kommunicerar med sin målgrupp och påverkar dessa på lite olika sätt. För det är ju så att även 

om det inte alltid är de produkter, varor och varumärken som exponeras i dagens skyltfönster 

som säljer mest i butiken, så bidrar själva fönstret i de flesta fall till att dagens kunder tar 

steget in i butiken. Således är butikerna ett steg närmare sitt mål, att få möjlighet att visa upp 

sina produkter och övertyga kunderna om att just dessa är de bästa som finns på marknaden.  



 
  
 Carl-Johan Lindervik och Lisa M. Karlsson 

Grupp 4 Värnamo 
 

 55 

Referenslista 

 

Carlsson Karl Erik, Rebane Ann och Woggart Ivan (2002) Praktisk marknadsföring B, Liber 

Ekonomi 

Dahlén Micael och Lange Fredrik (2003) Optimal marknadskommunikation, Liber AB 

Dahlqvist Ulf och Linde Magnus (2005) Reklameffekter, Liber AB 

Dahlqvist Ulf och Linde Magnus (2009) Reklameffekter, Liber AB 

Ekberg Stefan och Lohmander Thomas (2004) 1000 tips om att sälja mer i din butik, 

Redaktionen 

Evans Martin, Ahmad Jamal och Gordon Foxall (2006) Konsumentbeteende, Liber 

Fasth Jonas (2003) Lilla boken om marknadsföring, Konsultförlaget 

Grönroos Christian (2008) Service management och marknadsföring, Liber AB 

Holger Lena och Holmberg Ingalill (Redaktörer) (2002) Identitet om varumärken, tecken och 

symboler. Raster Förlag 

Hultén Bertil, Broweus Niklas och Van Dijk Markus (2008) Sinnesmarknadsföring, Liber AB 

Kopilovic Stipan och M’Rad Sonya (Redaktörer) (2005) Brand new life, Prinfo, Team Offset 

& Media 

Kotler Philip (1999) Kotlers Marknadsföring, Liber AB 

Mårtensson Rita (2009) Marknadskommunikation - kunden, varumärket, lönsamheten, 

Studentlitteratur AB 

Nilsson Björn och Waldemarson Anna-Karin (2007) Kommunikation – samspel mellan 

människor, Studentlitteratur 

Nordfält Jens (2007) Marknadsföring i butik, Liber AB 

Popcorn Faith (1992) The Popcorn Report, Harper Business 

Schmidt Thurow Helena och Sköld Nilsson Ann (2004,2008) ButiksBoken, Liber AB 

Underhill Paco (2006) Why we buy – shopping som vetenskap, Forma publishing group 



 
  
 Carl-Johan Lindervik och Lisa M. Karlsson 

Grupp 4 Värnamo 
 

 56 

Bilaga 1 

 
Frågor till konsumenterna 

 

1. Vad är det som får dig som kund att uppmärksamma en butiks skyltfönster? 

 

2. Vad anser du att ett attraktivt skyltfönster bör förmedla? 

 

3. Vad tycker du att ett skyltfönster bör innehålla? 

 

4. Anser du att skyltfönstret är en bra kommunikationskanal? Varför? / Varför inte? 

  

5. Om en butik saknar skyltfönster, hur kommunicerar då denna butik med dig som kund? 

 

6. Spelade skyltfönstret någon betydande roll för dig i ditt val av butik när du gjorde ditt senaste 

inköp, isåfall på vilket sätt? 

 

7. Vad för typ av inköp var det senaste du gjorde? (Planerat köp? / Impulsköp?) 

 

8. Avslutningsvis, 3 ord som beskriver ett bra skyltfönster? 


