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Sammanfattning 

Det blir allt viktigare för butiker att differentiera sig från sina konkurrenter för att locka 

kunder. Genom marknadsföring kommunicerar butiken med kunderna och kan påverka vilken 

bild och uppfattning de får av butiken. En viktig marknadsföringskanal som ofta blir 

bortglömd är butikens egna skyltfönster. Skyltfönstret står för det första intrycket kunden får 

och kan vara avgörande för vilka associationer som förknippas med butiken. 

Syftet med den här rapporten är att undersöka hur en klädbutik utformar sina skyltfönster med 

hjälp av olika knep och metoder. Rapporten fokuserar på hur exponeringen och butikens syfte 

med skyltningen uppfattas av konsumenterna. I undersökningarna genomfördes en intervju 

med en dekoratör för att få kvalitativ fakta om dennes arbete och tankar kring utformningen 

av butikens skyltfönster. Fotografier togs på skyltfönstren för att senare användas vid en 

fokusgruppsintervju där objektiva respondenter fick diskutera sina intryck och uppfattningar 

om skyltfönstrets exponering och syfte. Detta för att senare kunna jämföra de båda resultaten 

och fastställa om butikens syfte med skyltningen nådde ut till kunden. 

Undersökningen visade att det var svårt för butiken att förmedla det budskap de hade avsett 

och att få kunden att uppfatta det på samma sätt. Dekoratören lade ner mycket tid på att 

exponera kläder på ett lockande sätt samt förmedla ett visst tema med hjälp av olika färger, 

perceptionsknep, belysning och rekvisita. Det visade sig att kunderna tolkade budskapet på 

andra sätt och fick därmed ett annat intryck och känsla än vad butiken önskade. 

Perceptionsknep visade sig dock vara ett effektivt sätt att skapa uppmärksamhet. Det 

tydligaste perceptionsknepet i denna undersökning var användandet av en svart skyltdocka 

som skapade konstrast gentemot vad som normalt ses i skyltfönster. Andra faktorer som hade 

stor påverkan på respondenternas uppfattning var användningen av färgen orange som 

fångade deras uppmärksamhet. Belysning i form av spotlights som riktats mot de essentiella 

delarna i exponeringen skapade enligt respondenterna ett exklusivt intryck. 

Det visade sig också att kundens tidigare kunskaper var viktiga för hur denne uppfattade 

fönstret. Till en början var fokusgruppsmedlemmarna omedvetna om vilken butik 

skyltfönstret tillhörde. När de senare fick reda på det och vilket budskap butiken ville 

förmedla blev det mycket lättare för dem att se både budskapet och kopplingen mellan de 

olika exponeringarna. 
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1  Inledning 

Genom olika kommunikationskanaler kan företag förmedla budskap till konsumenter och 

vanliga kommunikationskanaler som butiker använder sig av är t ex annonser, reklam i tv och 

radio och exponering. I denna rapport är butikens skyltfönster som kommunikationskanal i 

fokus för undersökningen. Det undersöks hur konsumenter uppfattar butikens exponering och 

budskap och om det uppfattas på det sätt som butiken strävar efter. Budskapet som exponeras 

i skyltfönstret kan vara utformat på olika sätt beroende på hur butiken vill bli uppfattad av 

kunden och detta kan stärka butikens profil.1 Rapporten berör marknadsföring och 

butikskommunikation men är även inriktad på säljteknik då undersökningen utgår från 

butikens perspektiv och vad de kan använda sig av för metoder för att nå ut till kund. 

Konsumentbeteende utifrån hur kunden uppfattar butikens åtgärder kommer också att 

beskrivas i rapporten. Att känna till hur olika metoder kan användas för att skapa känslor och 

förmedla budskap på olika sätt anser vi är både intressant och användbart inom 

butikchefsyrket men även för andra relevanta yrkesgrupper som marknadsförare och 

dekoratörer. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Marknadsföring är ett växande område som blir allt mer betydelsefullt och avgörande för hur 

företag differentierar sig gentemot konkurrenterna. I dagsläget är det inte tillräckligt att bara 

konkurrera med t ex pris och reklam, utan det finns stora möjligheterna för den individuella 

butiken att sticka ut med hjälp av exponeringar och skapa en helhet i upplevelsen till kunden.2 

I ett ökande konsumtionssamhälle där kunden kan välja mellan allt fler butiker och fler 

alternativ blir det svårare för butiker att synas och locka kunderna till sig. Kundens val av 

butik styrs ofta av tidigare erfarenheter eller information från andra källor. Det första intrycket 

av en butik skapar förväntningar hos denne och baseras ofta på färg och form.3 Med andra ord 

blir marknadskommunikationen allt viktigare för att hjälpa kunden att välja butik.4  

                                                 
1 Andersson, 2010 
2 Baker, Levy, Grewal. 1992 
3 Boström, Hernant, 2010 
4 Baker, Levy, Grewal. 1992 
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Marknadsföring kan ske genom en mängd olika kanaler. En marknadsföringskanal som ofta 

blir bortglömd är just butikens egna skyltfönster.5 Konsumenter har alltid gillat att ”fönster-

shoppa” för att se vad som finns tillgängligt.6 Då skyltfönstret är en envägskommunikation7 

har butiken bara en chans att skapa ett första intryck som påverkar kundens uppfattning av 

butiken. Det är därför viktigt att butiken anpassar skyltningen i fönstret så som de vill bli 

uppfattade. Det är också viktigt för butiken att ha kunskap om hur kunden ser på skyltfönstret 

för att kunna arbeta fram ett koncept som går i linje med hur de vill uppfattas.8  

Det har tidigare gjorts undersökningar om vilken betydelse skyltfönstret har för kunden, vad 

som väcker dennes uppmärksamhet, om det påverkar kunden till att gå in i butiken eller 

lockar till impulsköp.9 Denna rapport inriktar sig på är hur butiken exponerar sig, vilken tanke 

de har med sin skyltning och hur kunden uppfattar skyltfönstret. 

En människa utsätts för cirka 2000 olika reklambudskap varje dag men endast ett hundratal av 

dem uppfattas10. En orsak är vad som i marknadsföring kallas brus11 vilket stör budskapet 

(innehållet i meddelandet12) innan marknadsföraren når slutkunden. Detta leder till att det 

ursprungliga budskapet inte alltid uppfattas på det tänkta sättet eller som Evans m.fl. hävdar 

att det inte alls når fram överhuvudtaget. Detta område är därför värt att undersöka eftersom 

det är av betydelse att förstå huruvida butikens mål och syfte med skyltningen når ut till 

kunderna på önskat sätt, vilka metoder och knep som fungerar i exponeringssammanhang och 

vilka som missuppfattas av kunderna. 

Hjärnan samlar in så mycket som 83 procent av all information via synen13 och av den 

anledningen är det av stort intresse för butiken att på ett effektivt sätt använda sig av 

exponering. Det finns en mängd olika sätt att få uppmärksamhet.14 Perceptionsknep och 

designfaktorer15 är exempel på metoder som genom färg, ljus och form frammanar olika 

associationer och känslor hos respondenten. Vår undersökning bygger på att ta reda på hur 

                                                 
5 Thurow, Nilsson, 2008 
6 Morales mfl, 2005 
7 http://www.sideroad.com 
8 Thurow & Nilsson, 2004 
9 http://his.diva-portal.org/smash/search.jsf 
10 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
11 Ibid 
12 www.ne.se 
13 Nordfält, 2007 
14 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
15 Nordfält, 2007 
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och vilka metoder en butik använder sig av för att nå ut till kunderna och hur dessa metoder 

fungerar. 

1.2 Problemformulering 

Hur arbetar klädbutiken med sin exponering i skyltfönster och hur uppfattar kunden detta? 

• Vilka metoder använder butiken sig av för att exponera skyltfönstret?  

• Vad vill butiken förmedla till sina kunder genom skyltfönstret?  

• Hur tolkar konsumenterna butikens åtgärder? 

• Överensstämmer kundens tolkning av skyltfönstret med butikens syfte med 

exponeringen?  

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur en klädbutik väljer att exponera sitt 

skyltfönster, vilka metoder de använder sig av och även undersöka om det föreligger några 

bakomliggande tankar och budskap som butiken vill förmedla. Vidare är syftet att undersöka 

hur utomstående, objektiva, konsumenter uppfattar butikens skyltfönster och om de uppfångar 

de budskap butiken vill förmedla. 

1.4 Avgränsningar 

I denna rapport kommer vi avgränsa oss till butikens åtgärder och arbete för att nå ut med 

budskap till konsumenten samt konsumentens tankar kring de stimuli och signaler som denne 

ser och uppfattar i ett skyltfönster. En butik använder sig av exponering i hela butiken och 

även en mängd olika marknadsföringsaktiviteter men rapporten inriktar sig endast på den 

marknadsföring som butiken genomför via skyltfönstret. Vidare kommer undersökningen inte 

beröra det reaktioner som kommunikationsåtgärderna framkallar hos kunden i form av 

agerande och köp utan begränsas till kundens tankar och uppfattning om åtgärderna. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer den teorin som är grunden till undersökningen att beskrivas. Teorin 

utgår från marknadsföring, butikskommunikation, säljteknik och konsumentbeteende. 

Först används marknadsföring och reklam genom en kanal som exponerar ett budskap till 

kunden. Även om budskapet finns på plats framför konsumenten så innebär det inte att 

konsumenten uppfattar det. Marknadsförarens främsta uppgift är att utforma budskapet så att 

detta drar till sig uppmärksamheten från målgruppen. Därefter är det upp till konsumenten att 

tolka detta budskap.16  

2.1 Marknadsföringens funktion 

Marknadsföring handlar om kommunikationen mellan butik och kund och att skapa ett 

långsiktigt behov hos kunden, att tillmötesgå deras efterfrågan och plantera behovet. Utan 

marknadsföring kan en produkt inte ta sig ut på marknaden. Kunden måste på något sätt 

uppmärksamma varumärket och produkten. Detta kan ske genom en annons, en vän som har 

tipsat om en viss produkt eller exponering av ett varumärke eller att kunden ser produkten i 

affären.17 Oavsett hur detta sker så går det under begreppet marknadsföring. Människan 

utsätts för marknadsföring dagligen och budskapen är många. Marknadsföring är ett stort 

begrepp och innehåller många steg i strävan mot att bli framgångsrikt. Först ska ett behov hos 

kunder identifieras då butiken måste ta reda på vilka kunderna är som är värda att rikta 

budskapet mot. Beroende på ett antal olika kriterier som t ex demografiska (kön, utbildning 

och civilstånd), sociologiska (livsstil, värdering och personlighet) och beteendefaktorer (hur 

ofta och hur mycket de använder produkten) så delas kunderna in i målgrupper som företaget 

väljer att rikta sig mot. Utifrån denna analys tar företag fram passande budskap för att nå ut 

med varumärke och produkter till vald målgrupp samt en eller flera passande kanaler för att 

på effektivaste sätt bli uppmärksammade av målgruppen och för att få mesta möjliga 

respons.18 I nästa avsnitt beskrivs hur marknadsföring kan kommuniceras för att nå ut till den 

önskade målgruppen 

                                                 
16 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
17 Fasth, 2003 
18 Ibid 
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2.2 Användning av marknadskommunikation 

Syftet med marknadskommunikation är att nå ut med produkten till önskad marknad och styra 

hur varumärken och butiker upplevs. Det är skillnad på den faktiska och den kommunicerade 

produkten. En produkt upplevs på ett visst sätt beroende på hur den kommunicerats till kund. 

Två liknande produkter kan tas emot olika på marknaden och de uppfattas på olika sätt genom 

att marknadsföringen skiljer sig trots att produkterna i sig är likadana.19 

Tre frågor som är grundläggande för marknadskommunikationen är:  

• Vilka vill vi nå?  

• Vad vill vi säga?  

• Hur ska vi säga det?20  

Dessa är en bra utgångspunkt när butiker ska arbeta fram en marknadsföringsåtgärd för att 

begränsa kommunikationen till den kundgrupp som kommer att uppmärksamma åtgärden och 

även utforma det på ett sätt som gör det lätthanterligt för kunden. Det finns ingen mening i att 

lägga ner resurser på att försöka nå ut till kunder som inte kommer att uppmärksamma 

produkten. Som nämnts i tidigare avsnitt så ska målgruppen bestämmas, budskapet ska 

utformas och kommunikationskanalen väljas.21  

Exponering är kommunikationskanalen ut till kund och det utgör grunden i 

marknadskommunikationen. Exponeras inte produkten för kunden så leder det inte heller 

vidare till köp, kunden måste veta att produkten finns. Att en produkt exponeras betyder dock 

inte att kunden uppfattar det.22 I stort sett alla butikslokaler har fönster utåt och de används för 

att exponera varorna som finns inne i butiken. Skyltfönstret som kommunikationskanal är 

därmed butikens ansikte utåt och den första kontakt butiken får med kunden. Det är en 

envägskommunikation som har cirka sju sekunder på sig att fånga kundernas 

uppmärksamhet23 och kan vara avgörande för om kunden går in i butiken eller inte.24 

När butiken kommunicerat sin marknadsföring så måste detta uppmärksammas av 

målgruppen. Hur uppmärksamhet skapas och sker förklaras i nästa avsnitt. 

                                                 
19 Dahlen, Lange, 2009 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 http://www.sideroad.com 
24 Thurow, Nilsson, 2008 
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2.3 Att skapa uppmärksamhet 

Skyltfönstret utformas för att skapa ett intresse och att fånga förbipasserandes 

uppmärksamhet. AIDA-modellen25 består av fyra steg, attention, interest, desire och action. 

Butiker har som mål att kunden ska gå igenom dessa steg då de utsätts för exponeringen. Att 

fånga kundens uppmärksamhet är första steget i modellen och det steg som triggar igång 

processen. Butiken vill differentiera sig och sticka ut gentemot sina butiksgrannar och 

konkurrenter så att kunden riktar sin uppmärksamhet mot dem. Även om kunder utsätts för 

exponering så uppmärksammas det inte alltid då varje enskild person utsätts för tusentals 

stimuli varje dag och sållar omedvetet bort stora delar av dem.26 Vidare så ska skyltfönstret 

inte bara locka kundens uppmärksamhet utan de ska också ta ett steg till och väcka kundens 

intresse så att de granskar fönstret noggrannare. Det tredje steget i modellen handlar om att 

exponering ska väcka ett behov hos kunden och det ska leda till det sista och fjärde steget i 

AIDA-modellen som butiker strävar efter, agerande, att kunden köper något i butiken.27 

Det slutgiltiga målet med marknadsföringsåtgärder är att det ska leda fram till köp och det är 

denna process som ska triggas igång med hjälp av exponeringen i skyltfönstret.28 De tre första 

stegen används i denna undersökning medan modellens sista steg har uteslutits då 

undersökningen begränsas till den process som sker i huvudet på kunden när de utsätts för 

intryck från ett skyltfönster.  

En människa utsätts för cirka 2000 reklaminslag varje dag, men bara ca 100 av dessa 

uppmärksammas.29 Vad som avgör om budskapet uppfattas eller inte beror oftast på vad 

reklamen har för intresse och relevansen för personen i fråga. ”Ser med minnet”30 är ett 

uttryck som brukar användas inom marknadsföring och särskilt vid exponeringar och syftar 

till att påminna kunden om diverse varor. Uttrycket kan också jämföras med alla de tusentals 

olika reklambudskap som exponeras för en människa varje dag, men om denne inte berörs av 

budskapet så lägger denne ingen större tanke vid att uppfatta budskapet.  

                                                 
25 Thurow, Nilsson, 2008 
26 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
27 Dahlqvist, Linde, 2009 
28 Fasth, 2003 
29 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
30 Nordfält, 2007 
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Det kan uppkomma störningsmoment som kallas för reklambrus31 och det uppkommer bland 

annat av att det cirkulerar tusentals reklambudskap runt om kring i olika medier och som gör 

det svårt för en person att uppfatta allt. Det finns två olika sätt att för mottagaren att hantera 

alla budskap; perceptuell vakenhet och perceptuellt försvar. Med perceptuell vakenhet menas 

att personen är öppen för det som ligger inom mottagarens intresse. Perceptuellt försvar 

däremot innebär att personen i fråga istället undviker budskap som inte stämmer överens med 

dennes intressen.32 Som marknadsförare är det viktigt att skapa ett budskap som verkligen 

tränger igenom allt brus och slutligen uppmärksammas av konsumenten men det är också en 

svår utmaning. Det första ett budskap ska göra är att fånga uppmärksamheten hos 

konsumenten33 och därefter behålla dennes uppmärksamhet. För detta använder sig 

marknadsföraren sig av perceptionsknep34 som t ex färg, kontrast, rörelse, nyhet, fel, naturliga 

signaler, motivation och humor, vilka kommer förklaras mer ingående i nästkommande 

avsnitt. 

2.4 Perceptionsknepens påverkan 

Perceptionsknep är enkla knep som automatiskt påverkar och stimulerar personers naturliga 

instinkter och fångar uppmärksamhet.35 Nedan beskrivs några utav dessa sätt som kan hjälpa 

marknadsförare att skapa uppmärksamhet i sin reklam. 

”Just på grund av att det sker automatiskt så är perception ett oerhört kraftfullt hjälpmedel – 

om reklamen sänder rätt signaler så kommer människor automatiskt att uppmärksamma och 

intressera sig för den” 

(Dahlén och Lange, 2009, sid 406) 

Bellizzi (m.fl. 1983) kom genom en undersökning fram till att färg kan fysiskt attrahera 

kunder till ett skyltfönster. Färg kan både fånga uppmärksamheten och behålla den under en 

längre tid samt göra reklamen mer intensiv36, jämfört med vad svartvitt kan göra.37 Färg kan 

förmedla känslor och bidra till olika associationer. Eftersom färger påverkar människor på 

                                                 
31 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Dahlén, Lange, 2009 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
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olika sätt38 så kan det därför vara viktigt att veta vilka olika effekter färger har och hur de 

tolkas. Det sägs att rött uppfattas snabbast av ögat och kan få föremål att verka större än vad 

de egentligen är.39 Rött kan dock också uppfattas som negativ och spänd. Gult skapar ett 

hoppfullt intryck och skapar ljus. Orange förknippas med glädje och livlighet medan grönt är 

en lugnande färg som tolkas som skonsam för miljön. Blå anses vara den mest omtyckta 

färgen som förmedlar lugnande men även kyla. Vitt ger en känsla av renhet, kan ibland 

uppfattas som kallt men också exklusivitet och enkelt. Svart förknippas ofta med sorg och 

anses vara en dyster färg. I exponeringssammanhang rekommenderas det att inte använda mer 

än tre färger då det annars kan ge ett rörigt intryck.40 

Storleken påverkar uppfattningen om att någonting är viktigt, det är inte alltid som själva 

annonsen eller skylten måste vara stor utan det kan likaväl skapa stor uppmärksamhet att 

använda sig av stora bokstäver. Ta exempelvis en tidningsannons; där används stora, feta 

bokstäver i rubriken, för att fånga läsarens ögon, och dennes intresse växer då bokstäverna får 

läsaren att tro att det är någonting viktigt.41 Ett annat knep är att göra tvärtom mot vad folk 

förväntar sig eller för att sticka ut från annan reklam runt omkring, så att det blir kontrast till 

omgivningen. Exempelvis beskrevs tidigare att färg är ett effektivt sätt att fånga 

uppmärksamheten. En svart-vit reklam kan skilja sig från mängden då detta inte är lika 

förekommande och kan på så sätt skapa uppmärksamhet. På samma sätt fungerar också att 

skapa kontrast till de som använder sig av stora bilder i en annons. Om en annons på en 

helsida endast innehåller en liten bild med liten text skapar detta också nyfikenhet på grund av 

att den skiljer sig mot övrig reklam.42 

Att använda sig av t ex starka färger och höga ljud skapar en intensitet i reklamen eller 

annonsen.43 Dock kan de ge en negativ effekt då dessa stimuli kan bli alltför intensiva och 

skapar ett störande moment, där det händer för mycket. Liknande knep är att skapa rörelse, då 

det ger känslan av att det händer något. Rörelse kan snabbt fånga kundens reaktion och 

bibehålla dennes uppmärksamhet. Detta är anledning till att TV-reklam kan vara mer effektivt 

än tidningsannonser.44 Det behöver inte alltid ske i en verklig rörelse utan kan genom bild och 

                                                 
38 Philsgård, 2003 
39 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
40 Philsgård, 2003 
41 Dahlén, Lange, 2009 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
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ljud också skapa illusioner av rörelser vilket skapar intresse.45 Att peka ut riktningar är ett 

liknande knep som skapar nyfikenhet. Pilar är ett exempel på riktningsobjekt.46  

Nyheter används för att skapa ovanliga och oväntade inslag som skiljer sig från de generella 

förväntningarna, åsikterna och beteendena.47 Används ljud och bilder som normalt sett inte 

passar in i sammanhanget leder detta till förvåning och detta skapar på så sätt en överraskning 

som fångar uppmärksamheten.48  

Människor strävar efter att ha harmoni i sin omgivning. När ett fel upptäcks som en 

felstavning eller att någonting saknas försöker människan omedvetet att rätt till felet. Används 

då något som anses fel i sammanhanget i en reklam fångar det personers uppmärksamhet 

under längre tid, eftersom de börjar bearbeta och rätta till reklamen.49  

I motsatts till knepen som kretsar kring nyheter och felsignaler så är även naturliga signaler 

ett perceptionsknep. Naturliga signaler består av ljud och bilder som automatiskt skapar 

reaktioner då detta är en del av vår vardag. T ex: sirener signalerar att någonting har hänt eller 

en ringande telefon som signalerar att någon måste svara. Dessa behöver inte vara 

framträdande men kan ändå väcka uppmärksamhet.50 

Det mest effektiva perceptionsknepet anses vara motivation. Det handlar om att väcka 

människans grundläggande behov, t ex törst och hunger, då detta är behov som alla vill ha 

tillfredsställda. För att det ska ha god effekt gäller det att knyta samman motivationen med 

produkten. Detta bidrar till att produkten och dess märke förstärks av positiva associationer.51  

Humor anses också vara en effektiv metod för att fånga uppmärksamheten. Vad som 

framkommer är att humor är mer använt vid tevereklam än vid annonser. Dessutom har 

produktens egenskaper påverkan på hur bra effekt humorn får i reklamen. Humor används 

ofta vid billiga varor och förbrukningsprodukter och sällan vid riskfyllda och dyra 

produkter.52 

                                                 
45 Dahlén, Lange, 2009. 
46 Ibid 
47 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
48 Dahlén, Lange, 2009 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
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Det finns alltså en mängd olika perceptionsknep som en marknadsförare kan använda sig av.  

Då människan tar in den mesta informationen ifrån ögat53 finns det även andra faktorer som 

kan användas för att fånga personers uppmärksamhet och som också kan skapa olika 

associationer och känslor. Exempel på detta är designfaktorer som beskrivs i nästa avsnitt. 

2.5 Synliga designfaktorer 

Designfaktorer54 är de synliga faktorerna i en butiksmiljö och dessa faktorer, delas in i de fyra 

grupperna: butikslayout, färg, ljus och skyltar.55 Butikslayout handlar om planering av hyllor 

och exponeringen utifrån hur kunden rör sig inne i butiken.56 Då detta sker inne i butiken är 

det ingenting som kommer beskrivas mer i denna rapport. 

Nordfält (2007) menar på att läran om färg kan ses som ett eget språk. 

Färg kan både medvetet och omedvetet påverka människan då det är en informationsrik 

metod. Färg kan medvetet påverka människor utifrån deras favoritfärger. Det kan även 

omedvetet påverka människan okontrollerbara funktioner, som exempelvis puls, och på andra 

sätt väcka olika associationer.57 Ögat attraheras lättast av varma färger58 såsom röd och gul. 

Detta beror på att varma färger associeras med fara59, som framkallar upphetsning och på så 

sätt även uppmärksamhet. Varma färger kan dock upplevas som negativa och skapar en spänd 

stämning. Det kan leda till svettningar, pulsökning och till sämre förmåga att avgöra storlek 

och andra mått.60 Varma färger fungerar alltså bäst för att locka till sig kunder men sämre i 

den mån då kunderna upplever sortimentet och butiken sämre och mindre trovärdigt. Kalla 

färger som grönt och blått uppskattas mer och skapar positiva känslor och en avslappnad 

stämning.61 Bellizzi och Hite gjorde en undersökning om färgernas påverkan vilket 

resulterade i kunskapen om att en blå bakgrund ledde till fler beslut om köp och mer positiv 

inställning till produkten samt att personer gärna strosar runt och spendera mer tid och pengar. 

Liknande antaganden har Babin mfl (2003) kommit fram till då de menar på att blå utgör en 

bättre känsla och lugnande miljö i butikssammanhang.  

                                                 
53 Nordfält, 2007 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Babin, Hardesty, Suter, 2003 
60 Nordfält, 2007 
61 Ibid 
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Ljus kan påverka graden av upprymdhet och hur synligt objekt exponeras.62 Areni och Kim 

(1994) har undersökt om ljusets styrka kan påverka prisuppfattningen och det visade sig att i 

starkt ljus blev fler personer intresserade och undersökte produkterna mer. Däremot ledde 

starkt ljus inte till någon ökad försäljning. Babin m.fl. (2003) menar på att färg, ljus och 

musik tillsammans kan påverka konsumenters uppfattning om butikskonceptet. Exempelvis 

signalerar starkt ljus lågpris.63 Om produkter dessutom exponeras i samband med varma 

färger och modern musik förstärks denna känsla.64 Svag belysning, lugna färger och klassisk 

musik förknippas däremot med prestigebutik och konsumenten förväntar sig högre priser.65 

Att använda skyltar har visat sig vara ett effektivt sätt att kommunicera med kunderna samt att 

skyltar drar till sig uppmärksamhet.66 Användning av skyltar kan kombineras med de 

perceptionsknep som tidigare har nämnts för att förmedla erbjudanden, känslor eller budskap. 

Butiks-TV med rörliga bilder och ljud har genom undersökningar visat att över 50 procent av 

personerna som såg TV:n faktiskt även kom ihåg annonserna som visades.67 Intressant är 

också att butiks-TV:n skapade färre oplanerade köp då kunderna inte uppmärksammade andra 

exponeringar lika väl inne i butiken. 

Det har nu beskrivits olika metoder som på olika sätt påverkar människan och skapar 

uppmärksamhet. Som avslutning i teorikapitlet förklaras under nästa rubrik hur människor 

kan tolka dessa olika knep och metoder. 

2.6 Hur tolkar människor 

För att förstå hur konsumenten tolkar och förstår budskapet beskrivs nedan delar av 

perceptionspsykologi.68 Det har genom flera undersökningar framkommit att konsumenterna 

uppskattar när fler sinnen stimuleras samtidigt i samband med marknadsföring.69 

Evans m.fl. (2006) ger exempel på hur människor uppfattar samma motiv olika. Bland annat 

berodde resultatet på vilken information och kunskap personerna hade innan de påbörjade 

testet. Precis som hur ett och samma motiv kan uppfattas på två olika sätt kan även andra 

                                                 
62 Nordfält, 2007 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Babin, Hardesty, Suter, 2003 
66 Nordfält, 2007 
67 Ibid 
68 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
69 Ibid 
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aspekter påverka uppfattningen. Exempelvis får täta lodräta linjer saker och ting att verka 

längre och smalare, medan tjocka vågräta linjer får dem att verka bredare och tjockare.70 

Färg kan också påverka tolkningen av bland annat positiva och negativa känslor. Vad som 

också bör nämnas är att tolkning av färg kan variera inom olika kulturer.71 Inom den nordiska 

kulturen förknippas exempelvis mörklila med lyx, röd med värme och energi och blå med 

lugn och ro. Svart klädsel förknippas i USA med sorg och begravning, medan det i en 

storstadsmiljö uppfattas som trendigt.72 

 

 

                                                 
70 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
71 Ibid 
72 Ibid 
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3 Metod  

I detta kapitel förklaras mer djupgående hur och varför problemställning utformats. Därefter 

beskrivs hur undersökningen har utformats, hur och varför vi valt att samla in data och även 

en beskrivning av vilka enheter som används till undersökningen och val av litteratur. 

3.1 Utveckling av problemställning 

En fördjupning inom de valda ämnena som rapporten fokuserar på kan ge kunskap som kan 

hjälpa den som t ex arbetar med exponering av skyltfönster i en butik. Syftet är att utveckla 

tidigare rapporter vi läst i ämnet om skyltfönstrets påverkan och välja en ny inriktning. Därav 

inriktas rapporten på de knep som en butik kan använda sig av för att exponera sitt 

skyltfönster, för att bättre förmedla en känsla som attraherar konsumenten. Vidare är det av 

intresse att undersöka och få insikt i hur objektiva konsumenter uppfattar butikens 

exponering. Att känna till hur olika metoder kan användas för att skapa känslor och förmedla 

budskap på olika sätt anser vi är både intressant och användbart inom butikchefsyrket men 

även för andra relevanta yrkesgrupper, t ex marknadsförare.  

Undersökningen fokuserar på vilka metoder butiken väljer att använda sig av för att nå ut till 

sina kunder via skyltfönstret. Rapporten fokuserar även på hur dessa åtgärder tas emot och 

uppfattas av kunden och om det budskap som butiken signalerar genom denna 

kommunikationskanal uppfattas av kunden. Ämnesområden från Butikschefsprogrammets 

kurser som vi kommer att beröra är främst butikskommunikation med fokus på säljteknik och 

konsumentbeteende.  

Problemställningen i undersökningen är beskrivande73 enligt Jacobsen (2002) då den 

fokuserar på hur en verksam butik använder skyltfönstret som kommunikationskanal och 

utnyttjar diverse olika metoder för att förmedla önskat intryck, känsla eller budskap till kund. 

När butikens kunskap och användning av exponeringsmetoder är framtaget kan 

undersökningen fortsätta och fördjupa sig i konsumenternas uppfattningsförmåga. Därefter 

kan en beskrivande jämförelse göras huruvida butikens önskan med skyltningen stämmer 

överens med konsumenternas uppfattning och vilka intryck de får av exponeringen.  

                                                 
73 Jacobsen, 2002 
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3.2 Val av undersökningsutformning 

Valda undersökningsmetoden är en intensiv74 utformning då fokus ligger på en enhet75, en 

klädbutik, och vi fördjupar oss i deras exponering och syfte med skyltfönstren. Med hjälp av 

djupa, ingående frågor får vi god förståelse i deras kunskaper och användning av 

exponeringsåtgärder. En öppen individuell intervju76 kommer att hållas med 

skyltningsansvarig/dekoratör i utvald butik för att på så sätt få fram beskrivande kvalitativ 

information. Med öppen individuell intervju menas att vi (intervjuare) håller ett samtal med 

en dekoratör (intervjuad) där innehållet inte är förutbestämt.77 Därefter genomförs en 

observation av butikens skyltfönster att använda som underlag till nästa del av 

undersökningen. Där undersöks vad konsumenterna anser och har för åsikter om just de 

utvalda skyltfönstren och vald utformning är en fokusgruppsintervju med kvalitativt fokus för 

att få en diskussion om ämnet. 

Med hjälp av framtagna teoretiska marknadsföringsmetoder ska vi se hur butiken använder 

sig av dessa för att nå ut med önskat budskap till kunderna via skyltfönstret. Ändamålet är att 

denna rapport ska ge en inblick i hur olika exponeringsutformningar påverkar och uppfattas 

av konsumenterna. Materialet ska kunna användas som ett verktyg för att upplysa om 

problematiken i att utforma ett skyltfönster som når ut till kunden på önskat sätt. 

3.2.1 Datainsamling 

Intervjun med dekoratören ligger som grund för att utreda vår problemformulering. 

Undersökningen har inte syftet att grunda sig i antal, mängd eller storlek, därför har vi valt att 

samla kvalitativ data.78 Vidare kommer vi att observera den valda butikens skyltfönster och 

fotografera detta för att ha som underlag till fokusgruppsintervjun. Kvalitativ 

undersökningsmetod är att föredra enligt Jacobsen (2002) då syftet med undersökningen är att 

få fram hur respondenterna tolkar och förstår den valda situationen.79 Utifrån intervjun med 

skyltningsansvarig utformades en kundundersökning med syfte att jämföra butikens mål med 

skyltningen med hur respondenterna uppfattar det. Fokusgruppsintervjun kommer att 

genomföras med underlag från den individuella intervjun med dekoratören. Empirisamlingen 

                                                 
74 Jacobsen, 2002 
75 Ibid 
76 Ibid 
77 Ibid 
78 Rienecker, Jörgensen, 2008 
79 Jacobsen, 2002 
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av konsumentbeteendet kommer att bestå av en individualistisk ansats80 då våra antaganden 

bygger på att personer uppfattar olika beroende på individuella preferenser och vi tror att detta 

kommer framgå i slutsatsen. Vi samlade därför en fokusgrupp på sju deltagare för att bringa 

klarhet genom diskussion i hur de uppfattar och tolkar exponeringen. 

3.2.2 Undersökningsenhet 

Vilken butik vi valt kommer inte framgå i rapporten då vi vill skapa en objektiv 

undersökning. Framkommer det vilken den valda butiken är finns det risk att respondenterna i 

fokusgruppsundersökningen automatiskt reagerar på ett visst sätt om de har tidigare 

erfarenheter och åsikter om den butiken.  

Utgångspunkten var att välja en butik som har skyltfönster som vi bedömer är intressant för 

undersökningen och kan ge olika infallsvinklar på den teori vi hittat. Vad som också låg till 

grund för val av enhet är om butiken hade en person som antingen var anställd eller inhyrd för 

att jobba med exponeringen av skyltfönstret. Om denne hade utbildning inom ämnet var 

fördelaktigt för undersökningen då dennes kunskap inom området troligtvis resulterar i mer 

innehållsrika svar. 

Respondenterna till fokusgruppen bestod av ett stickprov av olika personer i åldrarna 20-25. 

Urvalet av dessa grundar sig på den förväntade information81 som dessa skall kunna ge oss. 

De fick i intervjun tillgång till fotografier på butikens skyltfönster och dessa kopplas till de 

frågor vi ställde. Respondenterna fick till en början inte veta vilken butik skyltfönstren 

tillhörde för att de skulle kunna ge objektiva svar. De fick senare i slutet av intervjun veta 

vilken butiken var och svara på följdfrågor om deras syn/åsikt angående skyltningen i fönstret 

då ändrats. 

3.2.3 Kritik till undersökningsmetoden 

Begränsningen med endast en butik i undersökningen ledde till att det inte blev så många av 

de olika teoretiska marknadsföringsåtgärderna som stämde överens med just den butiken. 

Hade flera butiker valts hade säkerligen fler teoretiska modeller passat in samt att svaren från 

fokusgruppsundersökningen hade blivit annorlunda för de olika butiksskyltfönstren. Även när 

det gäller dekoratörens kunskap och medvetenhet om säljteknik och konsumentbeteende 

                                                 
80 Jacobsen, 2002 
81 Ibid 
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skulle kunnat resultera i mer empiriskt material angående dekoratörens medvetenhet om hur 

diverse åtgärder påverkar konsumenterna. 

Vi valde att ta bilder på skyltfönstren som tillhörde den utvalda butiken för att sedan visa för 

fokusgruppsmedlemmarna så att de kunde skapa sig en uppfattning. Vad som kan vara kritiskt 

här är att bilderna inte kan förmedla det exakta ljuset, känslan med mera som kan uppfattas 

direkt på plats. Däremot var det nödvändigt för oss att använda denna metod eftersom vi hade 

fokus i att hålla respondenterna ovetande om vilken butik skyltfönstret tillhörde. Detta i sin 

tur ledde till att vi kunde se skillnader i hur respondenterna uppfattade exponeringen när de 

var ovetande om butiken respektive när de visste vilken butik skyltfönstret tillhörde. 

Respondenterna var alla kvinnor i åldrarna 20-25. Hade ett bredare urval gjorts med 

respondenter hade vi troligtvis fått fler infallsvinklar. Vad som däremot var bra med vårt urval 

av åldrar var att de faktiskt tillhörde den målgrupp som butiken hade som syfte att rikta sig till 

i sin exponering i skyltfönstret. 

3.3 Litteraturval 

Vi har till viss del valt att utgå från kurslitteratur och därifrån letat vidare i böcker och artiklar 

som refererats till samt sett till tidigare undersökningars val av litteratur. 

Deduktiv datainsamling82 är användbar vid kvantitativ analys och betyder att information 

samlas först från teori. I denna undersökning görs en kvalitativ analys men vi har ändå ansett 

deduktiv datainsamling som det mest lämpade tillvägagångssättet i detta fall. Vi har som 

första steg tagit reda på relevant teori och sett till tidigare forskning och deras källor vilket har 

skapat grunden till den senare empiriinsamlingen. Vi har vidare varit öppna för nya 

infallsvinklar genom arbetets gång då det genom empiriundersökningen kan framkomma ny 

information som är relevant för undersökningen. Uppstår detta kommer vidare teoretisk 

fördjupning inom det nyuppkomna ämnet göras, dvs. induktiv datainsamling.83 

                                                 
82 Jacobsen, 2002 
83 Ibid 
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4 Resultat 

I detta kapitel sammanställs den information som framkommit dels genom en intervju som 

genomfördes med en dekoratör i en butik i centrala Göteborg samt svar från den 

fokusgruppsintervju som genomförts. Fokusgruppsintervjun bygger på de svar som framkom 

av den individuella intervjun med dekoratören och de observationer som gjordes av butikens 

skyltfönster. Vi fotograferade skyltfönstren och använde dessa vid fokusgruppsintervjun. De 

två bilderna till vänster tillhör ett och samma fönster medan bilden till höger var vid 

ingången till butiken. Kvinnan vi intervjuade kommer i texten att benämnas som 

”Dekoratören” och butiken kommer vi att benämns kort och gott som ”Butiken”. 

 

4.1 Intervju med en dekoratör 

Vi intervjuade en kvinna som arbetar som dekoratör i en affär som ingår i en större 

butikskedja och är belägen i ett köpcentrum i centrala Göteborg. Hon är utbildad dekoratör på 

eftergymnasial nivå. Frågorna som ställdes till Dekoratören handlade om butikens 



Butikschefsprogrammet  Sofia Enqvist 890104-6626 
B-uppsats i butiksledning  Anna Wäne 880315-4882 
Göteborg vt-11 
 

 18

skyltfönster och hur hon arbetar med exponeringen i dem (se bilaga 2). Butiken har två större 

skyltfönster som inte ligger i anslutning till butiken och ett mindre fönster som är placerad i 

entrén till butiken. 

4.1.1 Butikens marknadsföring och kommunikation 

Butikskedjans främsta marknadsföringsåtgärder kretsar kring den fysiska butiken och dess 

utseende. De lägger inga resurser på reklamer eller annonser i tv eller tidningar utan når ut till 

konsumenter genom exempelvis mun-till-mun marknadsföring eller press som väljer ut dem t 

exvis reportage i mode-/inredningstidningar. Ambitionen från huvudkontoret var för några år 

sen att bli den ledande butiken inom skyltning och exponering och mycket energi och resurser 

lades på dessa delar innan vidden av satsningen blev för stor i kontrast till kedjans storlek. 

Idag är dock fortfarande skyltningen i fönster och exponering i butiken deras främsta och 

enda marknadsföringsåtgärd. 

Målgruppen butiken riktar sin skyltning till är främst yngre tjejer enligt Dekoratören. De anser 

sig redan ha en målgrupp i äldre och medelålders kvinnor och vill därför genom skyltningen 

fånga upp en yngre åldersgrupp och vidga kundkretsen. Syftet med skyltningen är att visa att 

de är roliga och unika och inte som alla andra butiker i sitt sortiment. Butiken har även som 

ambition att visa upp att de kan vara ”fashion” och vill förmedla att de kan konkurrera med 

andra klädkedjor.  

Butikens affärsidé är att ”Butiken ska sälja en unik mix av mode och inredning med 

inspiration från ett asiatiskt land, som tilltalar många”. Detta budskap vill butiken lyfta fram 

i skyltningen.  

Som tidigare nämnts så har butiken två stora skyltfönster som inte är direkt kopplade till 

Butiken utan är placerade en bit ifrån vid en sidoingång till köpcentrumet. Det mindre 

skyltfönstret som Dekoratören benämner som ”kuben” finns vid entrén till butiken. Hon vill 

få skyltningen att sticka ut och experimenterar mycket för att få förbipasserande att 

uppmärksamma just det fönstret. Dekoratören får direktiv från kedjans huvudkontor om vilka 

teman, färger och kläder som ska användas i skyltningen. Hon får ta del av en broschyr som 

innehåller inspirationsbilder och uttryck och får även förslag på hur hon ska tänka när hon 

skyltar om fönstren samt vilka plagg som ska exponeras i butiken. Hon utgår från det 

materialet men blandar in egna idéer och experimenterar utifrån butikens egna förutsättningar. 
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4.1.2 Hur skapar butiken uppmärksamhet 

Butiken gör inga egna undersökningar om skyltfönstren uppmärksammas av konsumenterna 

men Dekoratören kunde märka att kunder kommer in för att fråga om vissa plagg som 

exponerats och det är ju en sorts bekräftelse att arbetet hon gör uppmärksammas. Dekoratören 

ansåg att det viktigaste att tänka på i skyltfönstret var att det ska vara rent och snyggt och att 

kläderna ska vara strukna. Hon menade att även om hon lagt ner mycket tid på en väl 

genomtänkt skyltning så skulle det arbetet falla om kläderna var skrynkliga. Likaså skulle ett 

smutsigt skyltfönstervara negativt för butiken och ta uppmärksamheten från syftet med 

exponeringen. 

Det är främst nyheter i klädväg som exponeras men då de har mycket rekvisita att tillgå i 

butiken som även säljer inredning, kuddar, tyger, porslin etc. kan Dekoratören utnyttja detta 

för att skapa ett fönster som fångar uppmärksamhet. Hon anser även att det är en fördel för 

butiken att de har rekvisita i fönstret utöver kläderna som gör att de sticker ut mer jämfört 

med andra klädbutiker. I skyltfönstret använder de sig även av affischer och bilder i 

bakgrunden som knyter an till skyltningens tema. 

4.1.3 Vilka perceptionsknep använde butiken 

Vid frågan om vilka perceptionsknep Dekoratören använder sig av så svarade hon att det inte 

var något hon medvetet reflekterade över när hon skyltade om. Då vi gav exempel på olika 

perceptionsknep kunde hon konstatera att nyheter och humor var några av perceptionsknepen 

som hon kunde se i sin skyltning, även att hon reflekterade i vilka färger hon använde sig av 

och matchade dessa med varandra. Det hon sa kom från egen erfarenhet och smak och inte 

från att hon lärt sig att så ska det vara. Humorn är något som de har använt sig av några 

gånger i skyltningen för att visa att de är lättsamma och att det ska vara roligt för de 

förbipasserande och skapa en positiv känsla kring butiken (däremot förekom det inte i den 

dåvarande exponeringen). 

4.1.4 Användning av designfaktorer 

Butiken anser att det är inne och ligger i trenden att ha ljus belysning och skulle gärna vilja få 

ljussättningen bättre men detta är en budgetfråga. Dekoratören menar att det ultimata är att ha 

cirka tre spotlights på varje docka som är uppställd i skyltfönstret. Idag har de enbart en 
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spotlight per docka. Trots att det låter som om de har undermålig ljussättning så har de ändå 

en grundläggande, tydlig och ljus belysning i fönstret anser Dekoratören.  

Reaskyltar och kampanjskyltar används vid speciella tillfällen för att väcka kundens intresse 

med erbjudanden och annan information. Vanligtvis används affischer som matchar det 

nuvarande temat i butiken och affischerna är inte till för att förmedla något särskilt budskap 

utan ska snarare förmedla stilen på temat. 

Färgerna styrs av existerande tema men dekoratören anpassar färgerna efter vad hon tycker 

fungerar ihop baserat på egen erfarenhet. I skyltfönstret använder de sig av 1-2 accentfärger, 

vilket är färger som sticker ut, samt två stycken grundfärger. 

4.1.5 Hur ska skyltfönstret tolkas 

Dekoratören sa att hon har som mål att skyltningen ska kännas ny och varierad för kunden 

varje gång de besöker butiken. Någon egentlig tolkning kan inte göras i detta stycke då hon 

inte kan tolka sin egen exponering. 

4.2 Fokusgruppsintervju 

Följande avsnitt innehåller det empiriska materialet som framkom utifrån den 

fokusgruppsintervjun som hölls. Fokusgruppen var upplagd så att respondenterna fick se 

bilder på de utvalda skyltfönstren och svarade på frågor utifrån dessa bilder. Frågorna som 

ställdes finns som bilaga i slutet på arbetet (Bilaga 3) och bygger på den teorin som tidigare 

förklarats samt utifrån vad som framkom vid intervjun med Dekoratören.  

4.2.1 Skyltfönstrets marknadsföring och kommunikation 

Respondenterna fick intrycket av att butiken har en stor och bred målgrupp men som 

framförallt inriktar sig på konsumenter i åldrarna 20-35 år. De var eniga om att butiken inte 

riktar sig till konsumenter under 20 år och menade också att de inte trodde personer under 20 

år tilltalas av denna typ av kläder. De trodde också att butiken riktar sig till personer som 

redan har den stilen som butiken förmedlar. Däremot var det delade meningar om ifall de 

trodde att personer i cirka femtioårsåldern tilltalas av sortimentet. En respondent sa att det 

skulle passa hennes förälder då denne var ung på 70-talet. Flera av respondenterna uppfattade 

skyltfönstret som att det då skulle skapa nostalgi för äldre målgrupp. 
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Att avgöra vilket budskap butiken vill förmedla genom skyltfönstret var svårt för 

respondenterna att svara på men de ansåg att butiken försöker förmedla en livsstil. De ansåg 

att kläderna är lite speciella och annorlunda och att det inte är alla som köper sådana kläder 

vilket ledde till att de trodde att butiken förmedlar den livsstilen till de som redan har den 

stilen och som brukar köpa deras kläder vilket nämnts tidigare.  

Eftersom skyltfönstren varken fångade deltagarnas uppmärksamhet eller var intresseväckande 

så lyckades skyltfönstret inte locka in respondenterna i butiken. De hade gärna sett att det var 

någonting som stack ut mer i skyltfönstret, t ex en dyrare jacka eller något annat mer 

exklusivt som kunde lockat in annan typ av konsumenter i butiken.  

I det större skyltfönstret får de lite tråkig känsla på grund av att alla dockor liknade varandra. 

Alla skyltdockor hade brunt hår och flätor. Att dockorna såg så lika ut gjorde att 

fokusgruppsmedlemmarna uppfattade det som att det hade kunnat vara samma person fast 

uppställd fyra gånger om. Respondenterna tyckte det kändes som om butiken inte hade lagt 

ner särskilt mycket tid på att klä dockorna med inspirerande kläderna. De uppfattade det 

snarare som om dekoratören bara har gjort det för att klä på dockorna med någonting, vilket 

inte skapade ett lockande skyltfönster.  

4.2.2 Vad uppmärksammade respondenterna 

Det som fokusgruppsmedlemmarna generellt brukar reagera på i skyltfönster är kläderna i sig. 

Klädesplagg eller accessoarer som de kan tänka sig och som går i deras stil fångar automatiskt 

deras uppmärksamhet menar det på.  

Vid frågan om de tror att de skulle lägga märke till dessa skyltfönster i ett köpcentrum så 

framkom det att skyltfönstret med den svarta dockan fångar fleras uppmärksamhet då de 

tycker att kläderna sticker ut betydligt mer och framhävs bättre på den svarta dockan jämfört 

med vad kläderna på de vita dockorna. Det första som de lade märke till i skyltfönstret var 

den moderna och våraktiga orangea färgen som fanns i båda fönstren. Något som också drog 

till sig deras uppmärksamhet var de accessoarer som var placerade på ett guldigt podium. Den 

första tanken om skyltfönstren som slog respondenterna var att det kändes mer exklusivt i den 

svarta dockans skyltfönster. I de andra skyltfönstren var det första intrycket ”grått och 

tråkigt”, de trodde inte att de skulle lägga märke till det skyltfönstret om de passerade det i ett 

köpcentrum då det inte fanns någonting som stack ut eller var iögonfallande.  
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Tack vare att det stora skyltfönstret hade flera plagg, flera kombinationer av kläder och fler 

accessoarer så ansåg respondenterna att det kanske ändå ökade chansen att konsumenterna 

hittar någon del av det hela som skulle kunna passa dem. I det lilla fönstret skulle de gärna se 

exempelvis tights eller en kofta kombinerat med klänningen för att se exempel på hur 

kläderna kan kombineras med andra plagg. Då den ena dockan var svart var det svårt för 

respondenterna att lägga märke till exempelvis solglasögonen och de svarta skorna som 

dockan bar. Samtidigt som solglasögonen faktiskt var den produkt som väckte deras minne 

om att det är den rätta årstiden för solglasögon och att det kanske är läge att skaffa nya inför 

våren och sommaren.  

4.2.3 Vilka perceptionsknep påverkade respondenterna 

Att butiken använder sig av en svart docka skapar kontrast i jämförelse med vad som normalt 

brukar visas och respondenterna svarade att kläderna hade antagligen inte gjort sig lika bra på 

en vit docka. Den orangea färgen fångade också deras uppmärksamhet tack vare att den 

färgen i dagsläget tillhör de färgerna som är moderna och trendiga. 

Stegarna som användes som rekvisita var förvirrande och respondenterna förstod inte syftet 

med dem. De tyckte till en början inte att stegarna passade in, men när de senare såg helheten 

med bakgrunden (som de tyckte liknade gräs eller hö) så blev det ett bättre sammanhang för 

dem. 

4.2.4 Vilken påverkan hade designfaktorerna 

De intervjuade ansåg att det var snyggare, starkare och bättre ljussättning i skyltfönstret med 

den svarta dockan och att kläderna kändes exklusivare. De vita dockornas färger uppfattades 

mer som dämpade och inte lika iögonfallande vilket bland annat berodde på att de ansåg att 

dockorna smälte in i bakgrunden med affischen. Affischen tyckte de var ganska tråkig och 

intetsägande även om de såg sambandet mellan stilen på dockorna och affischen. De spontana 

kommentarerna om affischen var: gräs, hö och vass, och de hade gärna sett en roligare 

bakgrundsaffisch. 

Utan att ha bilderna på skyltfönstren framför sig så frågade vi hur många färger de trodde att 

butiken använde sig av i fönstret, så svarade respondenterna att de trodde att de hade använt 

många olika färger då det var lite rörigt och uppfattade det som om det vore olika nyanser av 

färgerna. De var alla överrens om att grönt och orange var de dominerande färgerna. 
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4.2.5 Hur tolkade respondenterna skyltfönstret 

De känslor som respondenterna fick var att detta inte var nutid eller att dekoratören försöker 

spegla 70-tal genom sin exponering. De intervjuade trodde med bakgrund i färgvalen och 

stilen att butiken använder sig utav ett bohem-tema i skyltfönstren. En respondent tyckte att 

det var ”landet-stuk” över det hela med tanke på de orangea färgerna, stegarna och affischen 

som såg ut som höbalar. ”Jag tänker hippie på landet” förklarade hon. 

På frågan om vilken årstid de trodde att skyltfönstret speglade var övervägande svaret höst, 

detta grundande sig på färgerna, samtidigt som det blommiga mönstret och solglasögonen fick 

dem att tro att de tillhörde vårkläder. 

Vid frågan om de blev inspirerade av skyltfönstret så var de eniga om att det inte var särskilt 

inspirerande. De menar att om butiken t ex hade valt ett annat linne i orange färg så hade 

deras intresse blivit större. Detta berodde framförallt på att det är modernt med orange och att 

personen i fråga själv gillade färgen och hade gärna köpt en sådan produkt. En intervjuad 

gillade stilen med hög midja, men tyckte inte att det var några roliga kläder som exponerades 

i skyltfönstret. De menade också att en bättre bakgrund hade kunnat göra skyltfönstret lite 

roligare. 

När vi frågade om vilken butik de trodde att skyltfönstren tillhörde fick vi delade svar. Det 

alternativ som dök upp var bland annat Desigual på grund av att de ansåg att skyltfönstret 

gjorde ett mörkt och annorlunda intryck, färgerna och stilen i sig var avgörande. Indiska, Vero 

Moda och Kappahl kom också upp som förslag. H & M trodde de att det skulle kunna vara på 

grund av att de inte tyckte det var någonting som stack ut från mängden eller att det var något 

särskilt med kläderna. Allmänt så hade de intrycket om att udda kläder ofta är lite dyrare. De 

skulle gissa på att exempelvis toppar skulle kunna kosta mellan 300-500 kronor i butiken. Det 

skiljde sig i hur de uppfattade de båda skyltfönstren då det lilla med den svarta dockan gav 

intryck av att bära dyrare kläder än det stora.  

4.2.6 Med butiken i minnet 

När vi berättade för gruppen vilken butik skyltfönstren tillhörde så såg de direkt butiken och 

dess stil i exponeringen, mycket berodde på deras karakteristiska stil. Däremot så lade de 

också märke till att det saknades vissa varor och rekvisita som normalt är förknippat med 

butiken. Vidare så börjades det diskuteras hur denna butik skiljde sig från hur respondenterna 
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sett andra butiker inom samma kedja exponera sina skyltfönster, vilket var avvikande i både 

färger och varor. 

När vi berättade vilket tema butiken har använt sig av, Urban Nature, höll alla med om att de 

såg kopplingen mellan exponeringen och temat. De gröna färgerna, skorna, tjejernas hår och 

vassen fick dem att se safari i skyltfönstret. De såg också nu bättre koppling mellan de två 

fönstren på grund av den bohemiska känslan, stilen och färgerna. Det större skyltfönstret 

ansågs inte lika genomtänkt men gav ett intryck att kläderna passar till vardagen och dagtid. 

Det lilla fönstret vid entrén gav ett finare och festliga intryck där kläderna skulle passa på 

kvällen, en respondent menade på att ”den svarta dockan ser inte ut som att hon var redo att 

hoppa ut på savannen direkt”. De tycker alltså, efter information om butiken och dess syfte 

och tema, att butiken exponerar samma stil i de båda skyltfönstren fast visar hur stilen kan 

användas vid olika tillfällen, dagtid respektive kvällstid. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras den framtagna teorin med det resultat som framkommit genom våra 

två undersökningar. Avsnittet går ut på att analysera och göra jämförelser mellan 

dekoratörens svar med konsumenternas åsikter samt teorin för att få fram hur dessa stämmer 

överens med varandra. Kapitlet är uppdelat i liknande underrubriker som förekommit i 

teorikapitlet samt resultatkapitlet. 

5.1 Skyltfönstrets marknadsföring och kommunikation 

Det framgår genom undersökningen att Butiken inte gjort några djupdykningar angående om 

den målgrupp de valt att inrikta sig på är mottaglig för deras marknadsföringsåtgärder i 

skyltfönstret. Beslutet att välja en målgrupp och inrikta sig på den ger butiken fokus i sin 

marknadsföring.84 Butikens satsning på att rikta sin exponering mot en yngre målgrupp 

framkom inte till respondenterna i fokusgruppsundersökningen då de ansåg att tjejer under 20 

år förmodligen inte skulle uppmärksamma denna typ av skyltning. Detta är ett av de 

viktigaste stegen i butikens marknadsföring då det inte finns någon mening med att rikta sig 

till en målgrupp som inte kommer att uppmärksamma marknadsföringsåtgärden.85 

Respondenterna var överens om att målgruppen de trodde butiken riktade sig till var främst 

kvinnor mellan 20-35 år men även äldre då de tyckte kläderna i skyltfönstret gav intrycket av 

nostalgi. Butikens sedvanliga målgrupp är kvinnor i medelåldern och det syns alltså i 

skyltfönstret trots att det var menat att rikta sig till en yngre målgrupp. De flesta av 

respondenterna ingick i den målgrupp butiken satsade att rikta sin skyltning mot men de 

trodde inte att de skulle uppmärksamma skyltfönstret i ett köpcentrum och butikens satsning 

kan då ses som inte lyckad. 

Det är nödvändigt att marknadsföraren har kunskap om målgruppens olika egenskaper för att 

utforma ett budskap som tilltalar målgruppen och når fram till dem.86 Enligt Dekoratören vill 

butiken förmedla att de är unika och roliga och att de har en unik mix av mode och inredning 

med inspiration från ett asiatiskt land. Hon arbetade mycket för att få skyltningen att sticka ut 

och skapa uppmärksamhet men respondenterna trodde inte att skyltningen skulle påkalla 

deras uppmärksamhet om de befann sig i ett köpcentrum då det inte stack ut tillräckligt eller 

                                                 
84 Dahlen, Lange, 2009 
85 Ibid 
86 Fasth, 2003 
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fångade deras intresse. Butikens syfte med skyltningen kan anses nå fram till kunden till en 

viss del då respondenterna faktiskt kunde se en del av vad butiken ville förmedla t ex att de 

har lite annorlunda och unika kläder. Respondenterna uppfattade det som att butiken 

förmedlade ett förslag på en livsstil och de trodde även att de som handlar hos Butiken redan 

har den stilen/livsstilen. De ansåg att det stora skyltfönstret var för alldagligt med vita 

skyltdockor som alla såg likadana ut. Som nämnts tidigare är skyltfönstret en 

envägskommunikation87 där butiken bara har en chans på sig att uppmärksamma och locka 

kunderna. En av orsakerna till att respondenterna inte anser att fönstret är tillräckligt 

intresseväckande handlar om individens sätt att sålla bort de exponeringar som inte intresserar 

dem88. Dekoratörens försök i att få skyltningen att sticka ut från mängden räckte inte fram då 

kunderna även bör kunna återkoppla till något i exponeringen som de anser vara intressant89, 

olika preferenser så som kläder i deras stil, färger de tycker om och liknande. Om detta beror 

på att inte alla fokusgruppsmedlemmar överensstämde med butikskedjans målgrupp och därav 

inte tilltalades av exponeringen är svårt att avgöra eller om det snarare handlade om 

produkterna i sig.  

5.2 Vad fångade respondenternas uppmärksamhet 

AIDA-modellen90 som beskrivits tidigare kan användas av butiker för att säkerställa att 

marknadsföringen når fram till konsumenten. Respondenterna var enade om att det som 

framförallt får dem att uppmärksamma en klädbutiks skyltfönster är då kläderna går ihop med 

deras personliga stil. Det betyder att konsumenter använder sig av perceptuell vakenhet91 då 

de automatiskt reagerar och blir intresserade såvida det är produkter som uppskattas av dem.  

Produkter som inte passar ihop med dennes självbild sållas automatiskt bort.92 Då 

respondenterna inte trodde att de skulle uppmärksamma fönstret om de befann sig i ett 

köpcentrum så klarar alltså butiken inte av att nå ut till dessa konsumenter via första steget i 

AIDA-modellen, uppmärksamhet. Att konsumenterna inte skulle lägga märke till Butikens 

skyltfönster kan bero på att de utsätts för tusentals reklambudskap varje dag, särskilt i ett 

köpcentrum som består av hundratals andra butiker och reklamer, vilket skapar 

                                                 
87 Thurow, Nilsson, 2008 
88 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
89 Ibid 
90 Thurow, Nilsson, 2008 
91 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
92 Nordfält, 2007 
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störningsmoment för konsumenten.93 Av alla reklambudskap vet vi att det bara är ett fåtal 

som når fram till konsumenten.94 Det gäller då för Butiken att verkligen vara unik med sin 

exponering. 

Utifrån de bilder respondenterna fick se var det skyltningen med den svarta dockan som fick 

störst uppmärksamhet. Här har butiken lyckats att skapa en kontrast till kläderna som då stack 

ut mer och kändes mer exklusiva jämfört med det andra skyltfönstret. Vidare så 

uppmärksammade de den moderna färgen orange i det fönstret samt att podiet med 

accessoarer gjorde det mer intressant. Dekoratörens mål med ”kuben” nådde fram till 

respondenterna då hon arbetade extra med att få det fönstret att sticka ut och fånga 

förbipasserandes uppmärksamhet. 

Ibland kan butiker behöva påminna kunden om vad den behöver.95 I det här fallet var det 

solglasögonen som väckte påminnelse om att det är rätt årstid för solglasögon och att det är 

läge att skaffa nya inför våren och sommaren. Här har skyltningen fångat kundens 

uppmärksamhet genom att påminna dem.96  

5.3 Vilka perceptionsknep var effektiva 

Perceptionsknep är små knep som leder till att konsumenten automatisk påverkas utan att 

denne vet om vad de påverkas av.97 De perceptionsknep som Dekoratören ansåg sig använda 

var nyheter, humor och färg. Hon klär alltid dockorna i skyltfönstret med de senaste kläderna 

de fått in men det är inte den sortens nyheter som Evans, mfl (2009) syftar på i sin tolkning av 

perceptionsknep, då nyheter anses vara oväntade inslag som skiljer sig från det generella.98 

Humorn har däremot fått ta plats i tidigare skyltningar Dekoratören gjort men det är inte ett 

perceptionsknep som återfinns i den skyltningen vi fokuserar vår undersökning på.  

Respondenterna reagerade på den svarta dockan med ljusa kläder vilket kan förknippas med 

den kontrastteori som tyder på att människor reagerar på det som de inte har förväntat sig eller 

är vana vid att se.99 Den orangea färgen är en varm accentfärg vilka brukar ha lätt för att 

                                                 
93 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
94 Ibid 
95 Nordfält, 2007 
96 Ibid 
97 Dahlén, Lange, 2009 
98 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
99 Dahlén, Lange, 2009 
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skapa uppmärksamhet.100 I dagsläget är dessutom orange en modern färg som väckte 

respondenternas associationer till våren.101 Stegarna påverkade respondenterna i form av att 

de blev fundersamma på vad de gjorde där och vad syftet med dem var. Detta kan därigenom 

ses som perceptionsknepet fel102 då respondenterna uppfattade det som att stegarna inte hade 

nått syfte eller något med temat i skyltningen att göra och ansåg att de inte passade in där. Det 

ledde till att de uppmärksammade fönstret lite extra för att försöka komma fram till vad 

meningen med stegarna var.103 I teorin är det inte vad perceptionsknepet ”fel” beskriver men 

vi anser att i detta fall kan det ses som ett sorts fel då respondenterna inte kunde förstå vad de 

hade för syfte i sammanhanget. Dekoratörens syfte med stegarna var att de skulle passa in i 

temat och inte fånga uppmärksamhet genom att se felplacerade ut. Samtidigt som detta hade 

stark inverkan på respondenterna och var positivt i den mån att det skapade uppmärksamhet 

så kan det i detta fall också anses påkalla för mycket uppmärksamhet och verka som ett 

störningsmoment och ta fokus från syftet med skyltningen.104 

5.4 Vilken påverkan hade designfaktorerna 

Respondenterna märkte tydligt att ljussättningen gjorde skillnad i de olika fönstren, det stora 

fönster hade dovare ljus och belyste ingenting särskilt, i det lilla fönstret var det starkare och 

klarare ljus som riktades på skyltdockan. Beroende på ljusets styrka, vad det belyser och hur 

det genereras kan det påverka människors uppfattning om prisnivån.105 Respondenterna 

tyckte, i kombination med andra faktorer, att spotlights gjorde att kläderna såg mer 

intressanta106 och exklusiva ut i det mindre skyltfönstret. Majoriteten av dem uppfattade 

dessutom det större skyltfönstret som att Butiken hade ett lägre pris på sina varor.107 Om detta 

endast hör samman med ljussättningen är svårt av avgöra men enligt teorin kan starkt ljus 

skapa kopplingar till lågprisbutik vilket är tvärt emot vad respondenterna ansåg.  

Den affisch användes i bakgrunden i det stora skyltfönstret hade som mål att knyta an till det 

utvalda temat ”Urban Nature”. Respondenterna tyckte att dockorna och affischerna smälte in i 

varandra, de var inte tillräckligt olika för att komplettera varandra. Respondenterna upplevde 

                                                 
100 Nordfält, 2007 
101 Philsgård, 2003 
102 Dahlén, Lange, 2009 
103 Ibid 
104 Ibid 
105 Arenie, Kim, 1994 
106 Nordfält, 2007 
107 Ibid 
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att affischen gjorde så att de inte kunde urskilja kläderna på dockorna ordentligt. De såg 

däremot sambandet mellan affischerna och stilen på kläderna och att det utgjorde ett tema. 

Skyltar kan dra till sig uppmärksamhet108 och i det här fallet ansåg respondenterna att 

affischen bara gjorde så att kläderna och dockorna försvann in i bakgrunden. Då målet ur 

Butikens synpunkt inte var att sticka ute eller förmedla något särskilt budskap genom 

affischerna, utan snarare endast reflektera stilen med temat, så stämmer det överens med 

respondenternas uppfattning eftersom de tyckte att det hela ”smälte samman”. 

Färger kan förmedla känslor och människan reagerar ofta omedvetet på olika färger.109 

Respondenterna tyckte det var många olika färger i det stora skyltfönstret som vid närmare 

eftertanke gav ett lite rörigt intryck, dock så uppfattade de att det fanns flera olika nyanser av 

samma färger. De fann två dominerande färger, grönt och orange, vilket stämmer överens 

med dekoratörens mål att ha två grundfärger för att sedan bryta av med två accentfärger. 

Butiken har alltså använt sig i huvudsak en varm respektive en kall färg. Den varma färgen är 

orange som anses lättare fånga konsumenter uppmärksamhet medan den kalla gröna färgen 

skapar en lugn och positivt miljö.110 Under fokusgruppsövningen nämndes de båda färgerna 

regelbundet men övervägande så fick den orangea färgen mer uppmärksamhet av 

respondenterna. Med referens till att orange ansågs vara vårens modefärg blev den därför mer 

intressant för vissa respondenter som gillade färgen och fångade medvetet deras 

uppmärksamhet.111 

5.5 Hur tolkade respondenterna skyltfönstret 

Respondenterna tolkade skyltningen som ett genomgående tema bestående av 70-tal, hippie 

och på landet-känsla. Några respondenter ansåg att vissa delar såg ut som höstkläder i och 

med färgvalet med grönt och orange medan solglasögon och det blommiga mönstret tolkades 

mer åt att skyltfönstret innehöll vårkläder. Som tidigare nämnt så fick en annan respondent 

vårkänslor på grund av att hon kopplade den orangea färgen som en modern och trendig färg 

(vilket vid undersökningstillfället tillhörde årets vårfärger).112 Detta visar att samma färg kan 

skapa olika känslor hos olika personer113, vilket möjligtvis kan bero på personens egen 
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information och kunskap om hur och när denne brukar använda den orangea färgen. 

Antaganden om detta dras med bakgrund av tidigare undersökningar som visat hur olika 

personers information och kunskap påverkat resultaten i olika riktningar.114 Ett annat bevis på 

att information och kunskap påverkar människors förväntningar och uppfattningar framkom i 

undersökning då butikskedjan normalt sätt använder sig av mycket rekvisita i skyltfönstren 

som exempelvis de inredningsartiklar som de har i sitt sortiment. I denna skyltning så hade de 

inte mycket utav den typen av rekvisita vilket gjorde att respondenterna inte så lätt kopplade 

ihop skyltfönstret med vilken butik det tillhörde. Däremot när respondenterna fick reda på 

vilken butik skyltfönstren tillhörde så reagerade de just på att butiken hade väldigt lite 

rekvisita mot vad de vanligtvis kopplar med butiken.  

                                                 
114 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
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6 Slutsats 

Nedan ges en sammanfattning på de slutsatser som har kunnat dras utifrån ovanstående 

undersökning och analys utav de resultat som framkommit.  

De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att det inte är så lätt för butiker att 

förmedla budskap eller känslor endast via exponeringar i ett skyltfönster och att få 

konsumenterna att uppfatta det på önskat sätt. Vi har sett att en dekoratör kan lägger ner 

mycket tid på skyltning och exponering av varor för att skapa ett intressant och lockande 

skyltfönster vilket dessvärre inte säkert uppfattats på samma sätt av konsumenterna. 

Komplikation uppstår på grund av att människor har olika preferenser och tilltalas av olika 

stimuli. Däremot så framkommer det tydligt att när respondenter är medvetna om vilken butik 

skyltfönstret tillhör och vad butikens syfte och tema i skyltfönstren är blir det mycket lättare 

för dem att se kopplingar och likheter.  

Även om en butik inte medvetet använder sig av perceptionsknep så kan det visa sig vara 

effektiva knep. Konsumenter kanske inte förstår den egentliga meningen med butikens 

perceptionsknep, men detta behöver inte betyda någonting negativt. Såvida det leder till att 

konsumenter uppmärksammar och tänker till angående skyltfönstret så har butiken lyckats 

skapa någonting positivt.  

Respondenterna i detta fall uppfattade inte bakgrundsaffischen som intresseväckande eller på 

något sätt stack ut så visar det att Butiken lyckats använda affischen på det sätt som syftet var, 

nämligen att den skulle förmedla stilen på temat. Oavsett om konsumenter och 

butik/dekoratören har likartade syn på butikens åtgärder eller inte så kan butikens syfte eller 

bakomliggande tankarna framkomma. Då respondenterna tyckte att affischen smälte samman 

med övrig rekvisita i fönstret så lyckades alltså butiken nå ut på det sätt som de ville.  

En slutsats är att respondenterna inte kunde förknippa det skyltfönster de såg på bild med 

vilken butik det tillhörde. Anledningen var att skyltfönstret inte såg ut så som de var vana att 

se det, det innehöll inte den typiska rekvisitan och produkterna eller stilen som normalt brukar 

förknippas med butikskedjan. 

Det har alltså visat sig att oavsett om dekoratören är medveten om vad hon gör så använder 

hon sig automatiskt av diverse olika knep och metoder som påverkar konsumenterna. 
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Respondenternas uppfattning om skyltfönstret varierar beroende på enskild respondents 

personliga smak och vi kan utifrån undersökningen se att bland annat färger kan ha en mängd 

olika påverkningar på personer utifrån deras tidigare referenser. 

Vad som var oväntat för oss var att det visade sig vara svårt för respondenterna att tolka 

skyltfönstret även efter en timmas diskussion. Att människor inte tolkar skyltfönstren i 

köpcentrum är inte så konstigt, men vi trodde att det skulle vara lättare för dem att reagera, 

tänka och tolka fönstret när vi satt ner i lugn miljö och diskuterade. 

Att lära av undersökningen är att skapa någonting nytt, oväntat, använda moderna färger eller 

produkter – skapa någonting som sticker ut från andra skyltfönster och ger de känslor som 

tilltalar målgruppen.  
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7 Diskussion och rekommendationer 

I detta kapitel kommer vi själva att tillföra våra personliga åsikter om de resultat som 

framkommit i denna rapport Vi har med tidens gång blivit medvetna om diverse 

rekommendationer som vi skulle vilja föra vidare till andra klädbutiker och marknadsförare.  

För att göra klädbutiker medvetna om hur deras målgrupp och konsumenter uppfattar deras 

skyltfönster rekommenderar vi dem att göra regelbundna marknadsundersökningar. Genom 

undersökningar liknande den som vi utfört kan de då få reda på hur utomstående, objektiva 

personer uppfattar exponeringen. Oavsett om butiken väljer att göra undersökningar på sin 

mest troliga målgrupp eller andra konsumenter så får de fram vad de uppmärksammade, vad 

som väcker deras intresse och vad deras preferenser är. 

Kontrasten mellan bilderna på de två olika skyltfönstren hade en märkbar inverkan på 

respondenterna. För det första så hade det lilla skyltfönstret starkare ljussättning vilket bidrog 

till att fotot blev klarare och bättre medan fotot på det större fönstret blev dovare och inte lika 

skarpt. Vi uppfattade under fokusgruppsdiskussionen att det inverkade på intrycket 

respondenterna fick av de två fönstren. Då våra respondenter uppfattade ena skyltfönstret som 

ganska tråkigt och intetsägande skulle vi rekommendera att de gör någonting extraordinärt 

som sticker ut från mängden. Ett sätt att göra det är att använda sig utav TV-reklam i 

skyltfönstret. Dels är det ett sätt som inte används av särskilt många butiker. Samtidigt som 

denna marknadsföringskanal kan använda sig utav en mängd olika perceptionsknep115 som 

bevisats ha stark påverkan på konsumenters uppfattning samt håller kvar uppmärksamhet.116 

Ett annat alternativ är att använda sig av en bakgrund, exempelvis affischer, som sticker ut 

mer från den övriga omgivningen i skyltfönstret (såvida inte syftet är som i detta fall är att 

skapa en sammanhållning där de olika delarna smälter ihop med varandra).  

Frågor vi ställer oss själva angående underökningen är om resultatet från respondenterna hade 

kunnat bli annorlunda utifall de hade fått se skyltfönstren i verkligheten istället för på bild. 

Nackdelen med bilder är att färger och ljus kanske inte framkommer detsamma som 

verkligheten och dessutom att de fick se två olika skyltfönster vilket ledde till en jämförelse 

mellan de båda vilket inte var det ursprungliga syftet. Detsamma gäller känslor som är svårt 

att få med och förmedla via fotografier. Samtidigt så vet vi att om vi hade befunnit oss på 
                                                 
115 Evans, Jamal, Foxall, 2006 
116 Nordfält, 2007 
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plats utanför skyltfönstret så hade undersökningen inte kunnat bli objektiv då respondenterna 

från början skulle vara medvetna om vilken butik skyltfönstren tillhör och automatiskt koppla 

ihop det med tidigare kunskap och erfarenheter och därmed påverkas att tycka på ett visst sätt. 

Skillnaden i ljussättning kan vara att en hel butik med stora starka lampor i taket och ett 

skyltfönster med välplacerade starka spotlights förmedlar olika budskap beroende på hur de 

placeras och vad de belyser. Ljussättningen var som tidigare nämnt en budgetfråga för 

Butiken. Vad Butiken bör fråga sig själva är om det ändå kanske vore värt att investera i 

bättre ljus i form av fler spotlights. I undersökningen framkom det att respondenterna 

uppskattade ena skyltfönstret pågrund av att ljussättning belyste vissa delar och utstrålade 

exklusivitet. Detta kan i slutändan vara lönsamt för Butiken då fler lockas in i butiken.  

En annan fråga är hur detta stämmer överrens med vad majoriteten av övriga konsumenterna 

tycker, vi kan inte dra för stora slutsatser då vi endast fått sju personers åsikter i denna 

undersökning. Vi kan alltså inte generalisera de resultat som vi har fått fram, utan vad vi vill 

poängtera är att det är av stor vikt för dekoratörer och marknadsförare att vara medvetna om 

de svårigheter som föreligger i att förmedla budskap och hur den slutliga kunden faktiskt 

uppfattar budskapet eller exponeringen. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Individuell reflektion, Sofia Enqvist 

Mina metodkunskaper har utvecklats mycket under denna rapport och jag har fått en ökad 

förståelse för sammansättningen av en undersökning. De förkunskaper jag haft med mig 

sedan tidigare och också tagit del av under denna utbildning gav mig en grund till att skriva 

rapporten. Mycket av mina kunskaper kring formalia och andra regler i en rapport kommer 

från min gymnasiala utbildning. Däremot så har jag under undersökningens gång lärt mig 

mycket och jag har utvecklat mina kunskaper kring metoden att skriva en rapport och 

genomföra en undersökning. Det jag lärt mig under utbildningens tidigare kurser och 

rapportskrivningar har dock inte varit på samma nivå som examensarbete som krävde mer. 

Genom studier, diskussion och samarbete med Anna så har jag lärt mig mycket och skapat en 

förståelse om de viktiga delarna i en rapport och dess sammansättning. 

De förkunskaper som kretsat kring valda ämnet vi behandlar i vår rapport har varit god då 

några av de tidigare kurserna under utbildningen handlat om marknadsföring och exponering. 

Då vi har läst kurser inom detta ämne och fördjupat oss i många av marknadsföringens delar 

så valde vi en fokus vi inte har behandlat tidigare, vi valde att undersöka butikens och 

konsumentens syn på skyltfönstret. Att valet föll på att göra en djupdykning inom ämnet 

berodde på de vetanden vi hade tidigare inom området och jag anser att vår rapport kan anses 

som intressantare då vi som författare har en bra teoretisk insikt inom området 

marknadsföring. Undersökningens tillvägagångssätt i att intervjua en yrkeskunnig inom butik 

och också att hålla en fokusgruppsintervju har varit givande på det sätt att man fått en 

empirisk insikt i den teori och fakta man samlat på sig. Även i tidigare kurser har vi hållit i 

intervjuer och det har verkat som en bra förberedelse inför examensarbetet och jag har lärt 

mig att förbereda en intervju på det sätt så att man kan få ut det mesta utav den. Däremot vad 

fokusgruppsintevjun nytt för oss och trots förberedelserna så finns det saker så här i efterhand 

man sett att man kunnat ändra på, dels i själva intervjufrågorna och även sammansättningen 

av gruppen hade kunnat ge annorlunda utfall i undersökningen. 

Färdigheterna i att söka källor och information har under hela utbildningen finslipats och blev 

under denna rapportskrivning mer effektiv. Kursen i metod har varit till stor hjälp då vi fick 
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information om var och hur man kan gå tillväga för att på bästa sätt få fram de källor som 

passa ens undersökning. I takt med att jag utvecklats inom förståelsen för hur en rapport 

struktureras och binds samman i det olika delar den består av så har insikten om vikten av 

undersökningens röda tråd ökats. Dock har det varit en utmaning att hålla fokuset på 

undersökningens syfte och jag har fått påminna mig själv att gå tillbaka till vår 

problemformulering för att inte sväva utanför det ursprungliga syftet. 

Att samarbeta och skriva rapporten tillsammans har fungerat bra då jag tycker att jag och 

Anna kompletterar varandra som författare. Vi har utnyttjat varandras olika styrkor och också 

tillåtit varandra att få ta tag i de delar man uppskattar mest. Vi har genom hela 

undersökningen först avhandlat vad som ska göras för att sedan dela upp uppgifter mellan oss 

så att vi kunnat arbeta på ett effektivt sätt. När vi samlat fakta har vi delat upp det mellan oss 

och skrivit på olika delarna för att sedan sätta ihop det till en sammanhängande text. Vi har 

haft en ständigt pågående diskussion om rapportens struktur och problemställning för att inte 

tappa fokus i undersökningen. Vidare så har vi ibland haft olika åsikter om saker men ingen 

har varit dominant i besluten utan vi har genomfört undersökningen gemensamt med lika 

mycket inflytande. Vi har för det mesta arbetat på distans och träffats med jämna mellanrum 

för att diskutera vidare. En utmaning med att samarbeta och skriva fler på en rapport har varit 

att skriva, sätta samman och dela på dokument då risken funnits att spara över varandras delar 

av misstag och liknande.  

Individuell reflektion, Anna Wäne 

För mig, som inte hade klart för mig vad jag ville fördjupa mig inom, blev det både oväntat 

och stressigt när vi i mitten av två andra kurser skulle skriva ett par sidor med en förklaring på 

vad vi ville undersöka. Vid den tidpunkten hade vi inte fått någon information om vad arbetet 

skulle innebära, lite tips att tänka på med mera, vilket jag tror hade varit en fördel. 

Då föreläsningar och tenta på metoddelen hölls tidigt i kursen lades mycket tid på det i början. 

Även om det var bra att få insikt i de olika metoddelarna tidigt i arbetet så hade jag nog (såhär 

i efterhand) hellre väntat med föreläsningarna tills vi var vid respektive del i arbetet. 

Metoderna hade kanske blivit lättare att sammankoppla till vår undersökning om vi hade läst 

dem vid respektive tidpunkten. Jag har utvecklat min förståelse hur viktigt sammansättningen 

av ett arbete är, att det finns en röd tråd och vikten av att tillämpa de mest lämpliga metoderna 

för att få ut så mycket som möjligt av undersökningen. Detsamma gäller att välja ut relevant 
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teori och fokusera på problemet och inte komma ifrån den röda tråden. Efter två år på 

Butikschefsprogrammet har vi fått goda kunskaper i att hålla intervjuer, hur man bör 

förbereda både sig själv och den intervjuade för att få ut mesta möjliga, vilket vi fördelaktigt 

kunde tillämpa i detta arbete. Att hålla en fokusgrupp var en ovanligare undersökningsform 

för oss. Så här i efterhand hade vi troligtvis kunnat få ut mer information och fler 

infallsvinklar om vi noggrannare satte ihop en grupp av mer varierade medlemmar.  

Som i många andra arbeten så hade vi en ganska lång startsträcka innan vi kom igång 

ordentligt. Därefter flöt arbetet på bra, mycket av det berodde troligtvis på att vi efter varje 

möte bestämde vad som skulle vara klart tills nästa möte (och hade möten regelbundet även 

om vi gjorde mycket på distans) vilket ledde till att vi alltid hade ny data att arbeta med och 

kom framåt i arbetet. Jag skulle säga att vi har deltagit lika mycket till arbetet och i alla dess 

delar. Under hela tidens gång har vi kompletterat varandra bra, t ex i skrivandet, då den ena 

har varit bra på att snabbt få ner ord på papper medan den andra har varit bra på att redigera 

texten. Vi har kunnat diskutera och dela upp ansvar mellan oss. Båda har varit angelägna och 

engagerade i arbetet och med hög motivation om att få ihop ett bra arbete. 

De flesta delarna i arbetet har fungerat bra men i vissa fall stötte vi på bitar då vi kanske borde 

ha gjort på något annat sätt. Fördelen med detta är att vi tar med oss den lärdomen vidare i 

livet, oavsett om det kommer till användning i fler examensarbeten eller i arbetslivet. Ett 

exempel är att komma igång tidigare. En annan del som vi hade lite problem med var att hitta 

en dekoratör som hade tid och var villig att ställa upp på en intervju. Detta hade vi kunnat lösa 

genom att vara ute i bättre tid. Jag menar inte att vi var sent ute, men med bättre 

framförhållning hade vi kunnat boka tidigare under arbetsgången. 

Att ha inlämningar med jämna mellanrum har varit till stor fördel och sätts som positivt. 

Första inlämningen innefattade även opponering vilket, vid mer tid, jag gärna hade sett till de 

andra inlämningarna också. Öva på att opponera samt att få feedback från utomstående tror 

jag hade varit till en stor hjälp för utvecklingen under hela arbetsgången.  

Vad som har varit en nackdel genom hela arbetet har varit samarbetet med handledaren. 

Tyvärr hade vi endast mailkontakt vilket gjorde det svårart att förklara vad både hon och vi 

menade i vissa situationer. Det tog dessutom ibland ganska lång tid innan vi fick svar. 

Feedbacken vi fick kändes ofta som kritik, inte konstruktiv kritik. T ex fick vi endast reda på 

att någon del inte var tillräckligt bra, av den feedbacken så vet vi att det måste ändras, men på 
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vilket sätt, vad är det som är fel, vad ska vi ändra/tänka på? Handledaren har varit passiv och 

endast hört av sig när vi har haft frågor. Då det är första gången jag skriver ett examensarbete 

hade jag förväntat mig att få mer hjälp, support och guidning i hur vi ska tänka i olika lägen. 

Jag vill även tillägga att det blev bättre konstruktiv kritik framåt slutet av arbetet. Jag tror 

däremot att om vi hade haft mer och annan kontakt än bara mailkontakt hade detta kunnat 

undvikas eftersom det kan vara svårt att förklara sig genom text. Dessutom har kritiken endast 

varit negativ. Hade vi fått positivt kritik någon gång under arbetet hade det troligtvis 

underlättat för att förbättra resterande delar i arbete. 

Om man ser till faktalärandet under kursen så har jag fått djupare kunskaper i det utvalda 

ämnet samt att se hur det fungerar i praktiken. Det som framförallt har varit roligt med vår 

undersökning är att det är någonting som vi annars inte hade fått kunskap om. Det är ett ämne 

som vi under utbildningen fått kunskap om i teorin, men inte vilken verklig påverkan det har 

på konsumenter. Det känns dessutom som att undersökning kan vara till hjälp för både den 

utvalda butiken men också till oss själva inom framtida yrke och andra som arbetar med 

marknadsföring, kanske framförallt Visual merchandise. 

  



Butikschefsprogrammet  Sofia Enqvist 890104-6626 
B-uppsats i butiksledning  Anna Wäne 880315-4882 
Göteborg vt-11 
 

 

Bilaga 2 Frågor till individuella intervjun 

Följande frågor ställdes till dekoratören i den utvalda butiken. Vi vill observera att det under 

intervjuns gång tillkom några frågor som inte redovisas här. 

 

1. Vilken målgrupp inriktar ni er mot? Har ni bra kunskap om målgruppen och anpassar 

ni skyltfönstret efter deras livsstil/ personligheter/ preferenser och annan information 

ni vet om dem? 

- Vilka köper hos er/ vilka vill nu ska köpa hos er?  

2. Inom marknadsföring brukar tre grundläggande frågor användas: Använder ni er utav 

dessa? Vilka är era svar på dessa frågor? 

- Vilka vill vi nå? Vad ska vi säga? Hur ska vi säga det? 

3. Hur stor kunskap har ni om skyltfönstrets påverkan? 

- Har det gjorts några undersökningar? 

- Utbildning? 

- Lägger ni ner mycket tid på skyltfönstret? Varför? 

4. Vad är det viktigaste för er att tänka på vid skyltning? 

- Är det att visa de senaste nyheterna? 

- Är det att få kunden uppmärksam? Hur? 

- Försöker ni förmedla ett visst budskap? Hur? Vad? 

- Förmedla känslor? Vilka känslor och hur gör ni detta? 

5. Hur vill ni att kunden ska uppfatta erat skyltfönster? 

6. Vad anser du att ett skyltfönster bör innehålla och förmedla? 

7. Finns det mycket runt er butik som stör kommunikationen i form av så kallade ”brus”, 

alltså faktorer som stör kommunikationen att nå ut till kunderna? 

8. Har ni några knep för att få kunden att uppmärksamma fönstret och sticka ut bland 

andra butiker? (perceptionsknep): Färg, storlek, kontrast, intensitet, rörelse, riktning, 

nyhet, fel, naturliga signaler, motivation, humor. 

9. Ljussättning? Ljust eller dovare? Hur resonerar ni med ljussättning? 

10. Skyltning? Använder ni skyltar i fönstret för att locka med? Vad vill ni i sådana fall 

förmedla genom skyltarna? 

11. Medvetna om vilka färger som associeras med olika känslor osv? Väljer ni färger efter 

färgens påverkan? 
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Bilaga 3 Frågor till fokusgruppsintervju 

Frågor som ställdes till fokusgruppen. Även här tillkom fler frågor under intervjuns gång. 

1. Kan ni komma på något speciellt som fått er att reagera på ett skyltfönster? 

2. Tror ni att ni skulle uppmärksamma ett sådant skyltfönster i ett köpcentrum? 

3. Vilken blir er första tanke? Ert spontana intryck? Vad är det som har påverkat er till 

denna tanke? 

4. Vad är det första ni lägger märke till i skyltfönstret? Varför just det föremålet/färgen 

mm? 

5. Vilka känslor får ni? 

6. Om man tänker på AIDA modellen… (Awerness, interest, desire, action) Hur väl 

stämmer modellen överrens med hur skyltfönstret är uppbyggt och fångar er 

uppmärksamhet? Exempel: skyltfönstret sticker ut – medvetenhet. Lockande, intressant 

fönster – intresse. Något sticker ut extra och fångar din – önskan om att öga plagget. 

(Action – ej instressant.) 

7. Tror ni de använder sig av ett tema i sin skyltning? Vilket? Vad får dig att tro det? 

8. Vilken årstid passar kläderna till? 

9. Vilka tror ni köper dessa kläder? 

10. Vilka tror ni att butiken har riktat exponeringen till? Vilka vill de nå?  

11. Vad tror ni de vill säga? Eller vilka/vilket budskap tror ni de vill förmedla? 

12. Vilka perceptionsknep ser ni i deras skyltfönster?(utvecklar frågan under intervjun, 

förklara) 

13. Blir ni inspirerade av skyltfönstret? Vill ni köpa någonting av det ni ser? Lyckas dom 

fånga er med strategin att ni som kund ”ser med minnet”, (alltså att ni blir påminda om 

exempel att ni måste köpa nya solglasögon detta år?) 

14. Vilken butik tror ni detta fönster kan tillhöra? 

15. Vilket pris tror ni butiken har?  

I slutet av intervjun berätta vilken butik det är och höras deras åsikter efter att de vet det. 

Kanske kan nämna att det dem ser på bilderna tillhör temat: Urban Nature natur/safari/city. 

Och att det står för långa längder, lager på lager, slapp, mönstermix, småblommigt, gröna 

spetsar. Naturkänsla, urbant, Mexico, safari, enkla former, batik, varm känsla. Så får man 

höra deras reflektioner efter att de vet vad butiken har velat/försökt förmedla?  


