
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyltfönster  
Hur uppfattar kvinnor skyltfönster? 

 

 
The window display 
How do women perceive window 

displays? 

 

 

 

 

 
 
 
 

Examensarbete inom huvudområdet 
Företagsekonomi Butikschefsprogrammet (BCP) 
B- nivå, 15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2011 

 
Karin Lindström 860528 
 
Handledare: Maria Wedin 
Examinator: Joachim Samuelsson 

 



Butikschefsprogrammet   Grupp 9 Varberg 

Examensarbetet VT 2011  Karin Lindström 860528 

   

i 

 

Sammanfattning 

Inledning: Denna uppsats i företagsekonomi behandlar skyltfönster ur konsumenters 

synvinkel. Den tidigare forskningen är inte baserad på svensk marknad och övrig litteratur i 

ämnet riktar sig till detaljister med råd och tips. Undersökningen i denna uppsats lyfter fram 

kvinnliga konsumenters åsikter och jämför med tidigare forskning och annan litteratur för att 

observera skillnader eller avsaknaden av dessa.  

Teoretisk referensram: Marknadsföring och butikskommunikation är hur detaljister når ut 

till konsumenterna. Butiker bör använda skyltfönster som en del av deras exponering då det är 

en billig och effektiv reklamplats. Med marknadsföring kan butiker påverka konsumenters 

köpprocess. Köpprocessen illustrerar konsumenters beteende vid köp och skyltfönster kan 

väcka behov, ge information och alternativ till konsumenter. Skyltfönster är ett säljverktyg 

och butikens ansikte utåt till kunder. Till nya konsumenter är skyltfönstret en del av första 

intrycket av butiken. Dessutom påverkar hur varor exponeras och de teman som väljs hur 

konsumenter uppfattar butiken. Färger och ljussättning kan användas för uppmärksamhet och 

estetiskt tilltalande exponeringar. Skyltdockor gör så att konsumenter kan visualisera sig i 

kläderna och presenterar olika klädeskombinationer för en sambandsexponering. Skyltfönster 

kan ge olika sorters information om butiken och sortimentet som konsumenter kan uppfatta 

antingen genom direkt observering (exempel: reklam, senaste modet) eller genom att antyda 

om informationen (exempel: plaggens passform, butikens image). Konsumenters självbild 

spelar stor roll i vilka butiker de väljer. Image spelar här en nyckelroll och detaljister bör 

hantera image strategiskt enligt den målgrupp de vill vända sig till. Priset på varorna är 

viktigast vid klädesköp och det är lagstiftat i Sverige att det skall finnas tydlig prissättning på 

exponerade varor i skyltfönster. Pris kan också vara en kvalitets- och serviceindikator. 

Detaljister kan påverka konsumenter genom att använda sig av promotionåtgärder och 

konsumenter tenderar att vilja göra fynd. Varumärken är det känslomässiga mervärde som 

erbjuds konsumenter och påverkar uppfattningar och attityder.  

Metod: Undersökningen som bestod av kvalitativa undersökningsmetoden enskilda intervjuer 

med (10) kvinnliga konsumenter i olika åldrar genom förstrukturerade frågor i naturlig miljö. 

Empiri: Respondenterna känner att de kan påverkas av skyltfönster till köp, impulsköp och 

använder sig av skyltfönster för att hålla sig informerade om mode och trender. 

Respondenterna ansåg att ett skyltfönster behöver vara inspirerande, kreativt, fräscht och 
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färgglatt för att locka till besök. De ansåg även att ett dåligt skyltfönster kan avskräcka från 

besök och särskilt om det är en tidigare okänd butik.  

Analys: En stor del av teorin kan bekräftas av analysen mellan teori och empiri. 

Respondenterna ger intrycket att pris och image är viktigare än färg, information eller 

varumärken. Dessutom lyfter respondenterna fram negativa aspekter av skyltfönster, 

varumärken och skyltdockor som delvis saknas i teorin.  

Slutsats: Kvinnliga konsumenter upplever att de påverkas av skyltfönster på flera olika sätt. 

Ett skyltfönster kan locka till besök och köp. Skyltfönster kan inspirera, ge information om 

trender, pris, sortiment och erbjudanden. Dessutom kan ett dåligt eller missvisande 

skyltfönster påverka konsumenter negativt. Image och självbild är viktigt för konsumenter. 

Rekommendationer: Detaljisten måste utforma sitt skyltfönster efter den valda målgruppen. 

Det första intrycket får inte uppfattas fel annars förlorar butiken lönsamhet. Detaljister borde 

sätta pris på exponerade varor. Forskning om skyltdockors existensberättigande krävs och 

även forskning på den skandinaviska marknaden rekommenderas. 

Nyckelord: Skyltfönster, kvinnliga konsumenter, klädeshandel 
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1. Inledning 

I det här inledande kapitlet presenteras bakgrunden till problemformulering och dess syfte, 

som ligger till grund för denna uppsats undersökning. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Alla företag strävar efter lönsamhet. Det främsta sättet att få att få ökad lönsamhet är att öka 

intäkterna. Genom att marknadsföra sig så kan butiker få en ökad försäljning vilket ökar 

intäkterna. För butiker är den absolut väsentligaste marknadsföringskanalen butiken i sig. En 

välfungerande butikskommunikation kan bidra till en bättre lönsamhet och bättre 

kundtillströmning. Butikens butikskommunikation, den kommunikation som konsumenter 

påträffar i anslutning till eller i butiken, har av den orsaken blivit ett viktigt 

marknadsföringsverktyg i kampen om konsumenternas köpbeslut. Butiker vill med sin 

butikskommunikation och marknadsföring få konsumenter att lockas till butiken, välja att 

handla i butiken och detta i syfte att öka sin försäljningsvolym.
1
 

En bortglömd del av butikskommunikationen är butikens skyltfönster. Som butikens ansikte 

utåt utgör de en viktig del i butikers kommunikationsstrategi och är en del av det som ger ett 

första intryck av butiken.
2
 Men idag krävs det mer än bara ett vanligt skyltfönster för att få 

konsumenters uppmärksamhet och intresse, då konkurrensen på marknaden är stark, det krävs 

att butiker skapar ett attraktivt skyltfönster. Ett skyltfönster som attraherar och påverkar 

konsumenters beteende och känslor, så att konsumenten tar steget in i butiken och inspireras 

till ett köp. 

Skyltfönstret skall presentera ett särskilt urval av butikens produkter på ett optimalt och 

attraktivt sätt, som vidare skall vägleda konsumenter i deras inköp. Vägleda genom att 

informera, inspirera och påminna om ett behov eller önskan och på så vis skapa köplust.
3
 

Forskning visar att det framförallt är kvinnor med genomsnittlig expertis och någorlunda 

kunskap om produkten som främst använder skyltfönstret och kan påverkas av det till köp.
 4

 

För att nå konsumenten krävs att teorierna som används stämmer på marknaden de befinner 

sig på. Målet med den här uppsatsens undersökning är att försöka fördjupa sig på om så är 

fallet.  

                                                 
1
 Hernant & Boström (2010) 

2
 Sen, Block & Chandran (2002) 

3
 Thurow & Nilsson (2008)  

4
 Sen, Block & Chandran (2002), s. 272ff 
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1.2 Problemformulering 

Hur uppfattar kvinnliga konsumenter att skyltfönster påverkar dem till besök och köp? 

1.3 Uppsatsens syfte 

Majoriteten av forskningen om skyltfönster som författaren tagit del av är genomförd på delar 

av den amerikanska marknaden och hur den förhåller sig till den svenska marknaden är 

tämligen osäkert. En hypotes är att kulturella skillnader också innebär skillnader på hur 

konsumenter påverkas. Större delen av litteraturen om skyltfönstret behandlar skyltfönstret ur 

detaljistens synvinkel och ger förslag på vad denne skall tänka på. Hur varor skall placeras, 

utformningen av erbjudanden och psykologiska knep för att öka försäljning är några exempel 

på vad man hittar i litteraturen.  

Denna uppsats vill behandla ämnet genom kvinnliga konsumenters syn på skyltfönster samt ta 

upp relevant teori för de bakomliggande processerna från informationshämtning till köpbeslut 

hos konsumenter. Valet att fokusera på kvinnliga konsumenter är att de som tidigare nämnt 

generellt använder sig av skyltfönster i större utsträckning och följaktligen ger mer empirisk 

data att bearbeta.  

Syftet med denna uppsats är att ge en djupare förståelse i de många sfärer som skyltfönster 

befinner sig i, att ge kunskap till såväl detaljister som konsumenter att förstå vad som 

påverkar kvinnliga konsumenter att besöka butiker baserat på butikens skyltfönster. Det ses 

som synnerligen lämpligt att få reda på om den befintliga teorin är lämplig för kvinnliga 

konsumenter på den svenska marknaden.   
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2. Teoretisk referensram 

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

uppsatsens undersökning och som följaktligen speglar undersökningens frågeställningar. De 

teorier och undersökningar som presenteras kring skyltfönster ger en helhetsbild över ämnet. 

I de fall då teorierna når liknande slutsatser så har författaren valt att ha kvar det i texten för 

att belysa de punkter som tidigare forskning kommit fram till.  

2.1 Marknadsföring och butikskommunikation 

Inledningsvis presenteras skyltfönstret ur perspektivet marknadsföring för att ge en 

bakgrundsbild. Marknadsföring innefattar alla metoder detaljister använder för att 

kommunicera med och påverka sin omvärld. Här ges en kort sammanfattning av 

marknadsföring och butikskommunikation som begrepp.  

Marknadsföring är begreppet för mängden åtgärder företag använder sig av för att nå ut till 

potentiella kunder och till de nuvarande kunderna.
5
 Detta i syfte att öka sin 

försäljningsvolym.
6
 Butiken kommunicerar med sin målgrupp genom flera olika kanaler, för 

att föra fram sitt budskap till sin bestämda målgrupp. Butikens kommunikation består av två 

olika typer av kommunikation; marknadskommunikation och butikskommunikation.
7
 Det 

budskap och löften som butiken ger i sin kommunikation måste stämma överens med butikens 

hela koncept och åtgärderna skall harmonisera med varandra, så att kunden känner igen sig. 
8
  

För butiken är kanske den viktigaste marknadsföringskanalen butiken i sig, då majoriteten av 

de beslut som innefattar ett inköp sker i butiken. Det är i anslutning till eller i närheten av 

butiken som butiken har som störst möjlighet att påverka konsumenters dagliga köp- och 

konsumtionsbeslut och detta genom sin butikskommunikation. Butikskommunikationen har 

till uppgift att öka den mekaniska försäljningen av butikens sortiment.
9
  

Skyltfönstret är den billigaste och samtidigt den mest effektiva reklamen som butikerna kan 

använda sig av i sitt dagliga arbete men är i många butiker en bortglömd 

marknadsföringsplats.
10

 Användandet av skyltfönstret bör vara med i marknads- och 

                                                 
5
 Philsgård (2005), s. 28 

6
 Hernant & Boström (2010) 

7
 Hernant & Boström (2010) 

8
 Thurow & Nilsson (2008), s. 118 

9
 Thurow & Nilsson (2008), s. 126 

10
 Ekberg & Lohmander (2004), s. 24-29 
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aktivitetsplanen för företaget och som vid köp av annonsplats är det viktigt att butiken har ett 

bestämt och tydligt budskap med sin exponering.
11

 En lyckad användning av skyltfönstret 

tilltalar målgruppen,
12

 berättar om butikens image och lockar därigenom till besök.
13

  

2.2 Köpprocessen 

 

Med hjälp av marknadsföring kan butiken påverka konsumentens köpprocess. Därför 

presenteras köpprocessen för att illustrera hur konsumenter agerar och resonerar inför ett 

köp. Genom förståelse över hur denna process fungerar får man insikt när i processen 

skyltfönstret kan påverka konsumenter till köp och hur.  

Modellen som skildrar konsumenters beslutsfattande vid ett inköp och som är mest känd, är 

utarbetad av Engel, Blackwell och Miniard (1995). Modellen kallas för köpprocessen och 

består av fem steg som beskriver vad som händer från det att konsumenten identifierat och 

aktiverat ett konsumtionsbehov till det att köpet är gjort och utvärderat. Modellen ger även en 

förståelse över konsumentens beteende vid ett inköp.
 14

 

 

Figur 1 Köpprocessen av Engel, Blackwell och Miniard (1995)   KÄLLA: Dahlén & Lange (2009), s.25 

Efter det att konsumenter har identifierat och aktiverat ett behov så börjar de söka information 

för att se hur de skulle kunna uppfylla sina behov.
15

 Konsumenters informationssökning kan 

följaktligen göras internt och externt.
16

  Den interna minnesbaserade sökningen är oftast 

tillräcklig vid rutinmässiga och lågt engagerade köp, såsom produkter som kunden tidigare 

köpt och blivit nöjd med.
 17

 Extern informationssökning används då minnet inte ger tillräckligt 

med information, för att fatta ett köpbeslut.
18

 Konsumenter kan erhålla information om 

butiken redan genom skyltfönstret i den exteriöra miljön. Skyltfönstret kan förse konsumenter 

med information om butikens pris, stil, kvalité, utbud av varumärke, produkter och 

erbjudanden. Skyltfönstret kan på det sättet fungera både som en informations- och 

                                                 
11

 Thurow & Nilsson (2008), s. 129-130 
12

 Ekberg & Lohmander (2004), s. 24-29 
13

 Pihlsgård (2005), s. 55 
14

 Dahlén & Lange (2009), s.39 
15

 Hernant & Boström (2010), s.  110 
16

 Hernant & Boström (2010), s. 110 
17

 Hernant & Boström  (2010) 
18

 Dahlén & Lange (2009), s. 34 
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Informations-

sökning 

 

Alternativ-

utvärdering 

 

Köp Utvärdering 

efter köp 
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inspirationskälla i konsumenters informationssökning. Forskning antyder även att 

sannolikheten för att konsumenter använder skyltfönstret för att skaffa och samla information 

är mycket stor.
19

 Alternativutvärdering är det tredje steget i konsumenters köpprocess då 

konsumenter överväger olika alternativ och möjligheten de har att uppfylla konsumentens 

behov. I praktiken sker informationssökning och alternativutvärdering ofta simultant och 

växelvis: konsumenter skiftar mellan att införskaffa ny information och bearbeta och 

utvärdera innehållet i informationen.
 20

 När det kommer till informationen i skyltfönstrets så 

sållar konsumenten bort andra butiker som alternativ för att tillfredsställa det aktuella behovet.  

Skyltfönstret och dess produkter kan alltså påminna, informera och inspirera konsumenterna 

om ett behov och få konsumenten att agera därefter, något som för butikens del helst skall 

resultera i ett köp. Konsumenter kan utföra olika typer av köp: totalt planerade köp, vilket 

innebär att konsumenten har bestämt både vilken produktkategori och vilket varumärke som 

skall köpas. Oplanerade köp, så kallade impulsköp, innebär att konsumenten först i butiken 

fattar ett köpbeslut. Konsumenten blir vid impulsköp påmind om att det finns ett behov och 

tillfredsställer det genom köp. De oplanerade köpen kan vara emotionellt betingade 

exempelvis känslomässiga sug efter produkten. Impulsköp kan beskrivas som spontana, 

intensiva, kraftfulla, tvångsmässiga, spännande och stimulerande köp, där konsumenten inte 

tar hänsyn till konsekvenserna av köpet.
21

  

  

                                                 
19

 Sen, Block & Chandran (2002), s. 272ff 
20

 Sen, Block & Chandran (2002), s. 272ff 
21

 Dahlén & Lange (2009), s. 69 
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2.3 Skyltfönstret 

Tyngden i teoridelen ligger på skyltfönstret, hur tidigare litteratur och forskning 

rekommenderar att man använder skyltfönster baserat på studier som gjorts på utländska 

marknadssegment. Detta för att ge undersökningen något att jämföra mot. I den delen av 

teoriavsnittet finns det förslag för hur detaljisten kan använda sig av färg, ljussättning, 

skyltdockor, image, pris, erbjudanden och varumärken.  

Författaren tar även upp vilken typ av information konsumenter hämtar från skyltfönster, 

vilka konsumenter som hämtar informationen och hur detaljisten kan påverka olika 

målgrupper genom att presentera informationen på olika sätt.  

Konsumentens första intryck av butiken får de redan utanför butiken via dörren, skyltarna och 

skyltfönstret. Därför är det också viktigt att det är städat och välskött framför skyltfönstret och 

utanför butiken.
22

 Den exteriöra miljön skall väcka kundernas lust att komma in i butiken.
23

 

Skyltfönstrets uppgift är att förmedla butikens koncept och skall skapa ökad 

kundtillströmning
24

 genom att få den förbipasserade att stanna upp, uppmärksamma 

exponeringen och sedan bli intresserade av att besöka butiken. Att få uppmärksamheten är 

viktigt eftersom skyltfönstret konkurrerar med andra skyltfönster om kundernas tid när de är 

på väg hem eller till en annan butik.
 25

   

Butikens skyltfönster är ett säljverktyg och produkterna som exponeras skall ständigt 

uppdateras. Dels för att få konsumenterna att fortsätta titta i skyltfönstret och för att 

produkterna ej skall bli oaktuella och solblekta.
26

 Hur ofta uppdateringarna skall ske beror på 

hur brett sortiment och vilket läge fönstren har. I lägen med stora kundströmmingar bör 

skyltfönstret uppdateras oftare än i lugnare lägen och har man ett brett sortiment skall 

skyltfönstret uppdateras oftare än vid ett smalt sortiment.
27

 Beroende på målgrupp så kan val 

av produkt i ett skyltfönster vara väldigt viktigt. Om man vill lyckas vända sig till ungdomar 

så behöver man ha trendiga kläder och satsa på att handelsvarorna ofta uppdateras enligt 

undersökning som gjorts.
28

 

                                                 
22

 Ekberg & Lohmander (2004) s. 24-29 
23

 Pihlsgård (2005), s. 76 
24

 Thurow & Nilsson (2008), s. 129-130 
25

 Ekberg & Lohmander (2004), s. 24-29 
26

 Ibid 
27

 Thurow & Nilsson (2008), s.129-130 
28

 Kinley, Josiam & Lockett (2009), s. 571f 
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Det är inte bara produkten i sig som skall visas utan skyltfönstret kan användas för att utmana, 

skapa ett rykte, stärka image och ge inspiration.
29

 För att skapa uppmärksamhet och intresse 

för skyltfönstret så kan butiken också visa upp nyheter eller demonstrationer, innehålla 

tävlingar och påminnelser eller erbjudande, eller vara uppbyggda runt ett tema.
30

 

Antalet produkter i skyltfönstret sänder olika signaler till konsumenter då få produkter ger ett 

intryck att produkterna är exklusivare medan ett rörigt skyltfönster med många produkter 

uppfattas som billigare. Ett stort antal produkter kan också visa på ett brett sortiment och visar 

att butiken kan tillfredsställa behov på fler områden.
31

 Men det är viktigt att inte ha för många 

produkter i fönstret eftersom tomma ytor är ett bra redskap då ”luft säljer”.
32

 Varorna som 

exponeras i skyltfönster skall väljas med omsorg, samordnas med färger eller efter 

användningsområde. När varor placeras i fönstret så skall de placeras på ett sätt som skapar 

olika linjer, eftersom utspridda varor ger ett rörigt intryck.
33

 

2.3.1 Färg och ljussättning  

För att få konsumenternas uppmärksamhet på butikens skyltfönster, är ljus och färgsättning 

betydelsefulla. Färgerna i skyltfönstren ska väljas med omsorg och ska harmonisera med 

varandra genom att följa en naturlig färgskala. Rekommenderat är att använda sig av tre färger 

för att skapa ett harmoniskt intryck. Bakgrundsfärgen i skyltfönstret förstärker varornas 

färger.
34

 Färger påverkar även stämningen i skyltfönstret och kan användas för att förmedla en 

känsla till konsumenterna.
35

 Trenderna inom exponeringstekniker växlar i samma takt som 

klädesmodet.
36

 Även färger går i trender och butiken bör skifta färger i exponeringen för att 

visa medvetenhet.
37

 

Ljuset i skyltfönstret drar till sig förbipasserande och belysning skall vara stark nog att den 

även syns dagtid. Rätt belysning ger skyltningen liv och atmosfär, och kan påverka 

konsumenters känslor. Bra belysning tydliggör också produkterna och kan indikera fräschhet 

                                                 
29

 Thurow & Nilsson (2008), s. 129-130 
30

 Pihlsgård (2005), s. 83 
31

 Ekberg & Lohmander (2004), s. 24-29 
32

 Pihlsgård (2005), s. 78-79 
33

 Pihlsgård (2005), s. 77 
34

 Pihlsgård (2005), s. 80-82 
35

 Dahlén & Lange (2009), s. 326 
36

 Pihlsgård (2005), s. 83 
37

 Thurow & Nilsson (2008), s. 33-34 
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och ger ett rent intryck.
38

 Undersökningar visar även att bra ljussättning på varorna påverkar 

hur mycket de uppmärksammas av konsumenterna.
39

  

Färgerna har även en inverkan rent fysisk på konsumenten. Varma färger, som exempelvis 

blodrött, har en uppiggande effekt eftersom att de får hjärtat att slå snabbare vilket leder till ett 

snabbare beslut om köp. Kalla färger som blått har en avslappnande effekt och ger en längre 

beslutsprocess. Olika färger sänder olika signaler exempelvis så ger svart en elegant och lyxig 

känsla, vit får konsumenterna att känna lätthet och friskhet och grön signalerar hälsa, 

naturlighet och fräschhet. Röd är den färg som ögat uppfattar snabbast.40  Färgerna gör 

reklamen mer intensiv och drar till sig mer uppmärksamhet.
41

 

2.3.2 Skyltdockor 

I klädesbutikers skyltfönster exponeras ofta kläder med hjälp av skyltdockor, för att få 

konsumenter att visualisera sig i kläderna.
42

 Då skyltdockor ofta exponerar flera plagg 

tillsammans så tenderar konsumenter att göra en automatisk utvärdering av hela 

kombinationen tillsammans.
43

  

2.3.3 Antydd eller observerad information 

Skyltfönster är informationssändare och har möjlighet att fungera som reklambärare, 

varumarkörer, varumärkesbärare eller imagebärare.
44

 Med cue utilization-teorin som ramverk 

så ser man hur konsumenter använder sig av cues, eller signaler, för hjälp i beslutsprocessen. 

Många olika informationscues kan komma från skyltfönster och konsumenter kan snappa upp 

en eller fler samtidigt. För skyltfönster så delar man upp informationen de ger ifrån sig i fyra 

kategorier (se figur 2).
45

 Konsumenterna kan alltså välja att besöka butiken baserat på 

information de direkt observerar, informationen som skyltfönstret antyder eller båda typerna 

av information.
46

 De som har låg och hög kunskapsnivå om ett ämne är mindre sannolika till 

att använda skyltfönstret för information jämfört med konsumenter som har normala 

                                                 
38

 Pihlsgård (2005), s. 80-82 
39

 Visser, Du Preez & Van Noordwyk (2006), s. 52 
40

 Thurow & Nilsson (2008), s. 33-34 
41

 Dahlén & Lange (2009), s. 325 
42

 Sen, Block & Chandran (2002), s. 272- 281 
43

 Nordfält (2007), s. 87 
44

 Sen, Block & Chandran (2002), s. 277 
45

 Sen, Block & Chandran (2002), s. 278f 
46

 Sen, Block & Chandran, (2002), s. 279 
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kunskapsnivåer. 
47

 Den amerikanska undersökningen fokuserar på hur stor vikt de fyra 

kategorierna har på sannolikheten att besöka butiken.  

Slutsatsen blev att det fanns en länk mellan konsumenters benägenhet att ta in en eller flera av 

de fyra informationskanalerna i ett skyltfönster och sannolikheten att besöka en butik och att 

genomföra ett köp. De konsumenter som tar in antydd information är mer sannolika att besöka 

en butik än de som tar in observerad information. Resultatet pekar på att detaljister i 

klädesbutiker kan lyckas bättre med att få besök om de fokuserar på att använda skyltfönstret 

på att kommunicera antydda cues. Den andra slutsatsen är att det finns en sammanknytning 

hos kunder med normal kunskapsnivå att använda sig av skyltfönstret för information och 

sedan göra köpbeslut. Om detaljisten kan se ett samband mellan de kundsegment som har 

normala kunskapsnivåer och sin målgrupp så kan de specialisera sina skyltfönster på att sikta 

in sig på denna mottagliga kundgrupp.
48

  

 

 

Figur 2 Modell över informationsdimensionerna av skyltfönster KÄLLA: Sen, S., Block, L.G. & Chandran, S. (2002) 

s. 278 

2.3.4 Image och självbild 

Forskning har visat att konsumenters självbild påverkar vilka butiker de väljer att handla i. 

Konsumentens självbild består av faktisk och en önskad syn på sig själv och de butiker som 

                                                 
47

 Sen, Block & Chandran, (2002), s. 280 
48

 Sen, Block & Chandran, (2002), s. 285f 

 

 

 

Antydd 

Observerad 

Butikrelaterad Produktrelaterad

d 

Exempel:  

Plaggets passform 

Exempel:  

Butiken image 

Exempel:  

Senaste modet 

Exempel:  

Reklam 



Butikschefsprogrammet   Grupp 9 Varberg 

Examensarbetet VT 2011  Karin Lindström 860528 

   

10 

 

tilltalar konsumenten har en image som stämmer överens med någon av självbilderna.
49

 

Konsumenter väljer oftare butiker vars image passar deras självbild.
50

 

Image definieras som resultatet av en persons åsikter, idéer, känslor, förväntningar och intryck 

av en plats eller ett objekt. Image är viktigt för konsumenters köpprocess då image skapar 

behov, påverkar förväntningar och påverkar hur konsumenter utvärderar köp. Image är också 

viktigt för word-of-mouth spridning av varumärken och butiker.
51

 

Butiken har en nyckelroll i hur den presenterar sin image och hur den uppfattas av 

konsumenterna och sin målgrupp. Tillsammans med servicekvalitet och utbudskvalitet så 

bidrar butiksmiljön till butiksimage. Butiksmiljön påverkar även hur konsumenter uppfattar 

service och utbud. Butiksmiljö kan delas upp i tre faktorer: rumsliga faktorer, designfaktorer 

och sociala faktorer. Designfaktorerna är enligt undersökningar inte lika viktiga som rumsliga 

och sociala faktorer för att ge konsumenterna en uppfattning av butiken. Butiksmiljön har 

större påverkan på butikens image när det gäller premiumbutiker jämfört med 

lågprisbutiker.
52

  

Som en del av butikens marknadsföring skall även skyltfönstret harmonisera med butikens 

image.
53

 Butikens image bör hanteras strategiskt av detaljister. Ofta spenderar de kapital på att 

skapa en image och går efter magkänsla utan att veta hur viktig image är hos målgruppen man 

vänder sig till.
54

 

2.3.5 Pris och erbjudande 

Tidigare studier har visar att kvinnliga konsumenter anser att följande ordning är viktigt vid 

klädesköp: pris, utbud, återbetalningsmöjligheter, butikspersonalen, kvalitetsryktet på butiken, 

mode och slutligen butikens layout.
55

 

Det finns regler och lagar som påverkar utformningen av skyltfönstret. Lagar som berör är 

exempelvis prisinformationslagen som säger att butiken måste skylta med varornas priser vid 

exponering av varorna. Denna lag gäller även vid exponering i butik, skyltskåp eller i 

                                                 
49

 Hernart & Boström (2010), s. 99 
50

 Hernart & Boström (2010), s. 103 
51

 Hernart & Boström (2010), s. 99 
52

 Hernart & Boström (2010), s. 99 
53

 Pihlsgård (2005), s. 55 
54

 Visser, Du Preez & Van Noordwyk (2006), s. 53 
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 Visser, Du Preez & Van Noordwyk (2006), s. 53 
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skyltfönstret. Priset skall anges skriftligt och vara inklusive moms, på eller i nära anslutning 

till varan.
56

  

Priset på en vara indikerar vilken kvalité och service som kunderna får med som mervärde vid 

olika köp.
57

 Antagandet att pris och kvalitet går hand i hand, när priset går upp så går även 

kvaliteten upp, stämmer inte alltid. Företaget vill gå med maximal vinst när de prissätter sina 

varor och därmed behöver det inte betyda att kvalitet och pris hänger ihop.
58

 

Den absolut vanligaste promotionåtgärden är att tillfälligt sänka priset på en produkt.
59

  

Genom att tillfälligt sänka priserna kan priskänsliga konsumenter välja att handla och köpa i 

butiker eller av märken de annars inte skulle välja.
60

 Lyckas konsumenterna göra ett bra fynd 

känner det sig som "smarta shoppare". En annan psykologisk princip som gör erbjudande 

effektiva är knapphet, exempelvis ett begränsat antal varor kvar.
61

 Erbjudande kan vara 

avgörande vid konsumenternas butiksval.
62

 

Det finns även regler och lagar som vilka erbjudanden som är lämpliga vid utformning av 

erbjudande i skyltfönstren. Begrepp som ”extrapris” och ”REA” är reglerat i 

marknadsföringslagen.
63

 

2.3.6 Varumärke 

Ett varumärke är det känslomässiga mervärde som erbjuds konsumenten och är det som kan 

särskilja produkter, service eller butik från en annan.
64

 Varumärken är något som påverkar vår 

uppfattning, attityd och kan påverka hur vi väljer att agera. De har en funktion för både 

butiken i sig och för konsumenter. För konsumenterna har varumärken en stor betydelse då de 

kan underlätta och förenkla deras beslut vid ett inköp. Ett varumärke kan fungera som en 

informationsbärare och visa på vem vi är och vill representera. Den signalerar ens identitet 

och sociala status.
 65

 Konsumenter använder sig också av varumärken som en tumregel då de 

fungerar som en kvalitetsindikator vid val av produkt.
66

 Det finns ett förhållande mellan 
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butikens image och varumärkens image. En butik med relativ låg image kan höjas genom att 

använda sig av varumärken med god image.
67

 

2.4 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Inledningsvis så gavs en kort beskrivning av marknadsföring vilket skyltfönstret är en del av. 

Sedan presenterades konsumenters köpprocess för att visa konsumenters interna processer och 

när marknadsföring påverkar dem. Huvuddelen av teorin går att beskriva skyltfönstrets olika 

komponenter och komposition. Detta ger en helhetsbild av skylfönstret med praktisk 

information att använda sig av i butiker, säljteknik, butikskommunikation, skyltfönstrets 

funktioner och vägar för att få kundens uppmärksamhet. Det som presenterats är aktuell 

teoretisk fakta och ligger till grund för den kommande undersökningen.  

 

                                                 
67
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den undersökningsmetod och tillvägagångssätt som har använts i 

denna rapports undersökning.  

3.1 Problemställning 

Författarna ville fördjupa skyltfönstrets betydelse och påverkningsförmåga och efter 

överläggningar valdes att studera skyltfönstret ur konsumenternas synvinkel. Den 

problemställning som slutligen arbetades fram blev: Hur uppfattar kvinnliga konsumenter att 

skyltfönster inom klädeshandeln påverkar dem till besök och köp?  

Förhållningssättet i undersökningen är deskriptiv, beskrivande, då syftet med rapporten är att 

förklara hur och inte varför.
68

  

3.2 Val av undersökningsmetod  

Problemställningen innebär att författarna måste gå in på djupare tankebanor hos 

konsumenter. Att ha enskilda intervjuer med respondenter, med förstrukturerade frågor för att 

inte hamna på villospår, var det som författarna fann lämpligast för att nå detta djup. Den 

kvalitativa valdes för att kunna gå på djupet och få fram nyanserad och relevant data om 

problemet.
69

 Då undersökningen bygger på den kvalitativa metoden, skulle ställning tas till 

vilken kvalitativ datainsamlingsmetod som skulle användas. Kvalitativ datainsamlingsmetod 

kan genomföras på tre olika sätt: öppna individuella intervjuer, fokusgruppsintervju eller 

observation.
70

 Författarna valde att använda individuella intervjuer för att säkerställa att de 

individuella svaren kom fram. Hade författarna valt att göra fokusgruppsintervju med flera 

respondenter kunde effekten bli att en respondent överröstar de andra respondenterna eller att 

respondenterna påverkat varandras åsikter. Målet var att se flera olika individuella nyanser för 

att få ett djup. Skulle man valt observation hade datainsamlingen bestått av att räkna hur 

många som såg skyltfönstret och sen valt att gå in, och författarna hade genom denna metod 

fått reda på att det påverkar men inte hur.  

3.3 Medförfattarens avbrott 

Inledningsvis var det 20 intervjuer som var planerade men när datainsamlingen skulle 

genomföras, avbröt en av författarna arbetet av hälsoskäl. Detta innebär att antalet intervjuer 

                                                 
68
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halverats. Författarna som hittills har arbetat fram metoden övergår nu till att vara en 

författare. Efter avbrottet så har problemformulering, syfte, bakgrund, teori, undersökningens 

metod och frågor omarbetats så att den återstående författaren kan presentera materialet som 

sitt eget.  

3.4 Avgränsning  

Undersökningen avser att fokusera sig på endast klädeshandel. Denna avgränsning möjliggör 

även att se närmre på ett flertal faktorer som kanske inte framkommit om undersökningen 

hade varit för bred. Skyltdockor används exempelvis i större utsträckning av klädeshandel än 

annan detaljhandel. Image, självbild och varumärken spelar roll för detaljhandeln i övrigt men 

är starkt knutet till klädesköp som ett sätt att presentera för omvärlden vem konsumenten är. 

När det gäller kläder, visar studier att skyltfönstret är en primär källa i konsumenters sökande 

efter moderelaterad information, som de senaste trenderna och nyheterna.
71

 

3.5 Val av undersökningsenheter 

Undersökningsenheterna består av (10) kvinnliga konsumenter i olika åldrar. 

Undersökningsenheterna kontaktades via sociala nätverk och valdes efter vilka som kunde 

deltaga under tidsparametrarana som var aktuella. Detta gav en slumpmässig blandning av 

respondenter i olika åldrar mellan 19 - 60 med bra åldersspridning (19, 22, 24, 25, 36, 39, 45, 

53, 56, 60). Det gav en godtyckligt realistisk bild över konsumentens inställningar och åsikter 

om skyltfönster. Valet att endast använda kvinnliga konsumenter gjordes för att det är 

framförallt kvinnor som handlar, spenderar åtskilliga pengar på kläder och gärna 

nöjesshoppar.
72

 Författarnas uppfattning var att i tidigare studier hade kvinnliga konsumenter 

haft större uppfattning och medvetande om butiker som helhet och nöjesupplevelse.  

3.6 Undersökningens tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes individuellt, ansikte mot ansikte i en naturlig miljö exempelvis 

hemma hos respondenterna. Ett tänkbart tillvägagångssätt som övervägdes var att tillsammans 

med respondenterna studera lämpliga och väl utvalda skyltfönster för att där föra intervjuer i 

en mer konkret miljö för att få reda på hur respondenterna tänker ute i verkligheten. Det som 

talade emot denna oprövade metod var behovet av en omfattande planering och mycket tid för 

genomförandet. En ytterligare nackdel hade varit att genom att exponera respondenterna för 
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ett fåtal skyltfönster påverka deras svar. Genom att tillåta respondenterna att tänka fritt 

angående klädesbutikers skyltfönster fick de förhoppningsvis fram flera tankar.  

Respondenterna besvarade under intervjuerna sjutton förstrukturerade frågor i passande 

ordningsföljd. Respondenterna hade möjlighet att svara fritt och öppet på de ställda frågorna. 

Data ifrån intervjuerna samlades in med hjälp av diktafoner och anteckningar. De 

förstrukturerade frågorna underlättade arbete med att föra anteckningar och hålla 

respondenterna till ämnet. Vidare hjälpte strukturen i intervjuerna författaren att få en röd tråd 

i undersökningen och förenklade arbetet senare vid sammanställning av empiri, analys och 

resultat.  

För att få fram givande frågor till intervjuerna genomfördes två testintervjuer utöver de tio. 

Vid testomgången kom åsikter om skyltdockor fram och en fråga om dem lades till. Dessutom 

ändras ordningen och ett par frågor omformulerades för att skapa bättre flöde i samtalen.   

3.7 Datainsamlingen  

När intervjuerna var genomförda sammanfattades respondenternas svar. Den insamlade datan 

var omfattande och detaljrik. Författaren valde därför att mötta denna prövning genom att 

systematisk organisera informationen efterhand som processen löpte.  

De individuella intervjuerna med de (10) kvinnliga konsumenterna sammanställdes sedan i 

löpande text och presenteras sammanfattat i empiriavsnittet i rapporten. 

3.8 Undersökningens tillförlitlighet 

De faktorer som talar för undersökningens tillförlitlighet är att intervjuerna bandades och vid 

transkriberingen kunde den insamlade datan noggrant studeras. Ambitionen att skapa frågor 

som inte var ledande var också en del i strävan i att göra en tillförlitlig undersökning.  

Det finns vissa faktorer som påverkar undersökningens tillförlitlighet negativt. Att 

respondenterna rekryterats från ett begränsat geografiskt område. Dessutom så kan relationen 

mellan författaren och respondenterna skadat tillförlitligheten. Möjligheten att respondenter 

påverkats omedvetet finns och de kanske hade svarat annorlunda på frågorna med en annan 

intervjuare.  
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3.9 Litteraturval  

Den litteratur som författarna valde att använda i teoriavsnittet var aktuell litteratur som 

utkommit det senaste årtiondet. Böckerna var främst litteratur som berör marknadsförening 

och praktisk information att använda sig av i butiker. De behandlar skyltfönster utifrån 

konsumentbeteende, marknadsföring, säljteknik och butikskommunikation. Litteraturen gav 

aktuell teoretisk fakta som svarade på vad butikskommunikation är, skyltfönstrets funktioner, 

vägar för att få kundens uppmärksamhet och konsumenternas teoretiska köpprocess. 

Utöver den tryckta litteraturen bygger litteraturdelen på vetenskapliga artiklar som även här 

publicerats inom det senaste decenniet. Nyckelord som författarna sökte efter via olika 

databaser var visual merchandizing, female consumers, shopping och window displays.    
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4. Empiri 

I det här kapitlet presenteras en sammanfattning av de data som förvärvats ifrån 

undersökningen. Formen för presentationen är att likvärdiga åsikter ges sammansatt. De 

enskilda och annorlunda svaren lyfts fram med syftet att ge nyanser och djup.  

4.1 Respondenternas intresse och engagemang  

Respondenterna som deltog i undersökningen är alla intresserade av kläder, de tycker att det 

är roligt med kläder, försöker hålla sig uppdaterade på trender men det är inte det viktigaste i 

deras liv.  

På frågan om hur ofta de nöjesshoppade så var svaren: flera gånger i veckan, minst en gång i 

veckan, varannan vecka, en gång i månaden, en gång varannan månad, väldigt sällan eller inte 

så ofta. Av de respondenter som uppgav att de nöjesshoppade ofta så ansåg de också att ett 

bra skyltfönster ska uppdateras gärna en till två gånger i månaden. Ett flertal respondenter 

kollar på skyltfönster som ligger på vägen genom staden, en del av dem dagligen på väg till 

jobbet.   

4.2 Skyltfönstrets funktion  

Respondenterna använder skyltfönster till ett flertal olika saker. Ungefär hälften svarade att de 

använder skyltfönster för inspiration. En del av respondenterna tog information om de senaste 

trender och höll sig uppdaterade genom skyltfönster. H & M, KappAhl och Indiska var några 

av de stora butikskedjorna som nämndes då respondenterna själva aktivt söker efter 

information. Skyltfönstren ger även information om säsongens färger. En mindre del tycker 

att skyltfönster ger dem en sammanfattning av hur butiken är och därefter så beslutar de om 

butiken är värd att besöka. En av respondenterna använder skyltfönster främst för att 

fönstershoppa och planera framtida köp.  

4.3 Skyltfönstrets utformning 

Ett bra skyltfönster är enligt respondenterna fräscht, modernt, spännande, färgglatt och inte 

för plottrigt. Ett flertal av dem ansåg även att skyltfönster bör vara annorlunda från mängden 

för att vara fängslande. En respondent förklarade sin förkärlek för mindre omtalade butiker 

som ej är i kedjor och som tar in lite mer oväntade saker. De finns inte med i alla tidningar 

eller på tv-reklamen. Dessa butiker har dessutom lite roliga märken och kan även vara mer 

kreativa än kedjebutikerna. 
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På frågan om vilka färger som skulle vara i ett skyltfönster så svarade nästan alla respondenter 

att starka färger och färgglatt var att föredra. De respondenterna som inte gillade starka färger 

resonerade dock att starka färger nog får mer uppmärksamhet. En annan av respondenterna 

svarade att de föredragna färgerna i ett skyltfönster handlade om vilka färger individen gillar. 

Hon gillar naturliga höstfärger och för henne så är de färgerna mest intressanta. En annan 

åsikt som framfördes var att färgerna i ett skyltfönster borde motsvara färgerna de har i 

butiken.  

Dåliga skyltfönster är de som har tråkiga färger, plagg eller upplägg. Respondenterna fäster 

också stor vikt vid hur klädesplaggen presenteras, det får inte vara för lika produkter ansåg de 

flesta. Om plaggen inte presenteras med någon tanke så är det ett oattraktivt skyltfönster 

enligt en av respondenterna. För mycket plagg i ett skyltfönster är också fel, då det blir för 

mycket och ofokuserat "Skyltfönster som visar allt man har i butiken [är dåliga], då ser man 

inte skogen för alla träd".  

4.4 Skyltdockor 

Respondenterna har väldigt starka åsikter om skyltdockors funktion. En del anser att de fyller 

en bra funktion där klädesplagg presenteras på ett snyggt sätt och ger en idé över hur plagget 

passar på respondenterna. Det är bättre att ha skyltdockor än att bara hänga upp kläderna 

ansåg vissa. En stor del respondenter tycker att skyltdockor är obehagliga, trista, fula och 

livlösa. Ett par respondenter svarade att klädesplagg på skyltdockor var en klar indikator på 

att de inte skulle passa dem.  ”Sitter ett plagg bra på en skyltdocka så vet jag att det inte 

kommer att se lika bra ut som mig eftersom jag inte är 180 [centimeter] och pinnsmal.” 

4.5 Skyltfönsters information 

Informationen som majoriteten av respondenterna vill ha i ett skyltfönster är priset på 

klädesplaggen för att få reda på om butikerna ligger i deras prisklass och en av dem sa: 

”Kostar allt i skyltfönstret över 2000 kronor gör jag inte ett besök i butiken”. Vissa av 

respondenterna vet om att varorna skall vara prismärkta men tycker inte att det spelar en stor 

roll. De övriga respondenterna är intresserade av att se kläder, märkesvaror och stil men övrig 

information bryr de sig inte om.  

Respondenterna fick frågan om de besöker butiker som inte prissatt varorna i sina 

skyltfönster. Alla utom en svarade att de kan tänka sig besöka butiken ändå. Den 

respondenten som inte besöker butiken svarade att hon genom erfarenhet har lärt sig att 



Butikschefsprogrammet   Grupp 9 Varberg 

Examensarbetet VT 2011  Karin Lindström 860528 

   

19 

 

butiker som inte sätter ut priser är butiker där pris inte spelar roll, alltså exklusivare butiker 

där varorna är dyra. 

Varumärken kan vara av betydelse i skyltfönster enligt respondenterna. Mer än hälften 

svarade att de inte ansåg att varumärken spelade någon särskild roll för dem personligen men 

ett par av dessa respondenter förstod tanken bakom att ha varumärken i skyltfönstret. För en 

del av respondenterna så spelade varumärken roll. Det rörde sig om att varumärken som visats 

i reklam kunde locka in dem i butiker, varumärken som respondenterna kände till gav en viss 

trygghet och kunde leda till butiksbesök. Dessutom fyller varumärkena en roll i att vara 

markörer på vilken prisklass som butiken har men vissa av respondenterna förklarade att dyra 

varumärken kunde vara avskräckande. Däremot kan skyltning om nedsatt pris på annars dyra 

varumärken göra att respondenten går in i jakten på ett klipp.  

4.6 Butikens ansikte utåt  

Alla respondenter var överens om att ett dåligt skyltfönster kan avskräcka dem från att besöka 

butiken, särskilt om det är en okänd eller ny butik för respondenten. Enligt resonemanget så är 

ett skyltfönster en avspegling av butiken och om det inte är ett bra skyltfönster så är det 

osannolikt att det är en bra butik. En respondent förklarade att ”Skyltfönstret ger ett tvärsnitt 

av butiken”. 

4.7 Respondentens självbild  

En av frågorna var ”vad i ett skyltfönster kan locka dig till besök?” och där svarade en 

tredjedel att erbjudanden som extrapriser eller kampanjer fungerade på dem. Ett mindre antal 

av respondenterna svarade att de lockades in i butiker där plaggen passade deras stil eller hade 

tilltalande plagg. Ett par av respondenterna gav svar på att ett skyltfönster med färger, 

kreativitet eller säsongsbaserade färger lockade dem till besök.  

De äldre respondenterna svarade på frågan om självbild och image att de undviker butiker 

som riktar in sig på de yngre målgrupperna. ”Är det bara slitna jeans i skyltfönstret går jag 

inte in”. Bland de andra respondenterna så var butikens image viktig för att ge information om 

vilken stil deras sortiment av klädesplagg hade. Bland de yngsta respondenterna så var deras 

egen stil och unikhet viktig.  
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4.8 Skyltfönstrets betydelse  

Respondenterna svarade att de inte medvetet jämför olika butikers skyltfönster vid val av 

butik om butikerna inte står bredvid varandra eller är en för respondenten en okänd butik.  

På frågan om skyltfönster fick respondenterna till impulsköp så svarade nästan alla att det var 

möjligt. Många av respondenterna poängterade att impulsköpen inte skedde i ett vakuum utan 

att det handlade om hur snygga plaggen var eller uppfattningen de gav om butikens kvalité. 

Ett par av respondenterna förklarade att alla klädesinköp de gjorde var i princip impulsköp. 

Endast en av respondenterna tyckte att hon sällan gör impulsköp och en annan av dem gjorde 

impulsköp i de fall då det annonserades realisationer i skyltfönstret.  
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5. Analys 

I detta kapitel ställs teorierna om skyltfönstret presenterat i 2.3 mot den insamlade empirin 

för att urskilja likheter och skillnader. Teorierna och empirin analyseras och diskuteras även 

i detta kapitel. Löpande i texten så kommenterar författaren och i de fall så är det värt att 

notera att det är författarens egna tolkningar och spekulationer som avspeglas.  

5.1 Skyltfönstret 

Konsumentens första intryck av butiken får de redan utanför butiken och den exteriöra miljön, 

med skyltfönstret som en del av den, skall väcka konsumenternas köplust och de skall lockas 

in i butiken enligt Philsgård. Respondenterna uppger att de kan genom skyltfönstret få en klar 

bild av butiken. De söker även inspiration i skyltfönstret. Alla respondenter var även överens 

om att ett dåligt skyltfönster kan avskräcka dem från att besöka butiken, särskilt om det är en 

ny butik. Philsgård låter skyltfönsters positiva aspekter få företräde men varnar inte för de 

negativa följderna som undersökningens respondenter talar om.    

Att få den förbipasserande att stanna upp, uppmärksamma exponeringen och sedan bli 

intresserade av att besöka butiken är viktigt enligt Philsgård då skyltfönstret konkurrerar med 

andra skyltfönster om kundernas tid när de är på väg hem eller till en annan butik. 

Respondenterna säger att de kollar på skyltfönster när det går genom staden och på väg till 

sina arbeten. Skyltfönstret bör för dessa vara något som sticker ut ur mängden och inspirerar 

de till besök. Ekberg & Lohmander (2004)  framhäver det viktigt i att frekvent uppdatera 

produkterna som exponeras. Förändringar gör att konsumenterna fortsätter att titta i 

skyltfönstret och produkterna blir ej inaktuella och solblekta. Därför menar författaren att 

skyltfönstret påverkar konsumenten när den passerar skyltfönstret positivt och negativt. All 

uppmärksamhet inte är bra uppmärksamhet som tidigare nämnt.  

Undersökningar som Kinley, Josiam & Lockett (2009) har studerat visar att vänder butiken 

sig till ungdomar så behövs trendiga kläder som ofta uppdateras. Om respondenterna i 

undersökningen får bestämma ska skyltfönstret uppdateras åtminstone varannan vecka. Via 

skyltfönstret söker respondenterna aktivt efter trender inom mode och därför menar 

författaren att det är viktigt för detaljister att visa att det hela tiden inkommer nya varor till 

butiken och på det sättet påverka den förbipasserande konsumententen till besök.   
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Skyltfönstret kan användas enligt Pihlsgård (2005) för att visa upp nyheter eller 

demonstrationer, innehålla tävlingar och påminnelser eller erbjudande, eller vara uppbyggda 

runt ett tema. Enligt Thurow & Nilsson (2008) kan skyltfönstret användas för att utmana, 

skapa ett rykte, stärka image och ge inspiration. Ett bra skyltfönster kan vara, förutom fräsch 

och modernt, spännande, färgglatt och annorlunda från mängden enligt respondenterna.  

Respondenter efterfrågar även mer kreativa och unika skyltningar. Det är rimligt att anta att 

detaljister som använder skyltfönstret på ett kreativt vis kan även ge en positiv 

ryktesspridning då det ger konsumenterna det de vill ha.  

Varorna som exponeras i skyltfönster skall enligt Ekberg & Lohmander väljas med omsorg, 

samordnas med färger och efter användningsområde. Respondenterna fäster också stor vikt i 

hur klädesplaggen presenteras. Det får inte vara för lika produkter ansåg de flesta. Om 

plaggen inte presenteras med någon tanke så är det ett oattraktivt skyltfönster enligt en av 

respondenterna. Det är viktigare att exponeringen är genomtänkt för respondenterna än att de 

presenteras efter användningsområde. Återigen anser författaren att det beror på att 

klädeshandel och särskilt nöjesaspekten av den influerar respondenternas åsikter.  

Antalet produkter i skyltfönstret sänder också olika signaler till konsumenter enligt Ekberg & 

Lohmander. Få produkter ger ett exklusivt intryck och ett rörigt skyltfönster med många 

produkter uppfattas som billigare. Ett stort antal produkter kan dock även visa på ett brett 

sortiment. Utspridda varor ger enligt Pihlsgård (2005) ett rörigt intryck och detta motverkas 

genom att placera dem så att de skapar olika linjer. Respondenterna har även starka åsikter om 

antalet produkter i skyltfönstret, de föraktar skyltfönster till klädesbutiker med för många 

artiklar i skyltfönstret, det blir för mycket och ofokuserat och citatet "Skyltfönster som visar 

allt man har i butiken [är dåliga], då ser man inte skogen för alla träd". Författaren uppfattar 

att respondenterna inte ser några fördelar med att detaljisten visar brett sortiment genom 

många artiklar i skyltfönstret. Detta, menar författaren, visar att de söker exklusivare varor, 

kvinnliga konsumenter vill kanske uppleva en lyxkänsla när de handlar även om de inte vill 

att priserna på varorna ska vara högt. Antagandet författaren gör är att väldigt få kvinnliga 

konsumenter vill uppfatta och utstråla ”billigt”.  

5.1.1 Färger och ljussättning 

I butikens skyltfönster är ljus och färgsättningen inflytelserik för att få konsumenters 

uppmärksamhet enligt Pihlsgård. Färgerna ska harmonisera med varandra genom att följa en 

naturlig färgskala. Pihlsgård rekommenderar maximalt tre färger i skyltningen för att skapa ett 
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harmoniskt intryck.
 
Dahlén & Lange menar att färger påverkar stämningen i skyltfönstret och 

kan användas för att förmedla en känsla till konsumenterna.  

Rätt belysning ger skyltningen liv, atmosfär och kan påverka konsumenters känslor. Bra 

belysning tydliggör produkterna och kan indikera fräschhet och ge ett rent intryck enligt 

Pihlsgård (2005).
 
Färgerna gör enligt Dahlén & Lange (2009) reklamen mer intensiv och drar 

till sig mer uppmärksamhet.
 
Nästan alla respondenter svarade att starka färger och färgglatt 

var att föredra i ett skyltfönster. Belysning var inget respondenterna reflekterade över och 

författaren valde att inte ha med frågor om belysning i undersökningen. Författaren resonerar 

att bra belysning behövs för att ge starka färger och den fräschhet som respondenterna söker. 

De respondenterna som inte gillade starka färger resonerade dock att starka färger nog får mer 

uppmärksamhet.  

Färger går i trender och enligt Thurow & Nilsson (2008) bör detaljisten ändra färger i 

exponeringen enligt trenderna för att visa medvetenhet. Ett par av respondenterna gav svar på 

vad i ett skyltfönster som kan locka dem in i butiken till var just att de exponerade 

säsongsbaserade färger. Intervjuerna genomfördes under våren vilket eventuellt påverkade 

respondenternas svar.  

5.1.2 Skyltdockor 

Skyltdockor används enligt i klädesbutiker för att underlätta för konsumenten att visualisera 

sig i kläderna enligt Sen, Block & Chandran (2002).  Nordfält menar att skyltdockor används 

för att skapa en levande bild för konsumenten hur olika varor kan fungera tillsammans. Då 

skyltdockor ofta exponerar flera plagg tillsammans så tenderar konsumenter att göra en 

automatisk utvärdering av hela kombinationen tillsammans.  

Vissa respondenter ansåg att skyltdockor fyller en bra funktion där klädesplagg presenteras på 

ett snyggt sätt och ger en idé över hur plagget passar på respondenterna. Möjligtvis ger 

kombinationen inspiration men att respondenterna såg skyltningen som en helhetsbild fick 

författaren ingen uppfattning av. Ett par respondenter svarade att klädesplagg på skyltdockor 

var en klar indikator på att de inte skulle passa dem. Det som den teoretiska referensramen 

inte tar upp är hur skyltdockornas utformning påverkar konsumenterna. Majoriteten av 

respondenterna tycker att skyltdockor är obehagliga, trista, fula och livlösa. Detaljisten visar 

hur målgruppen ska se ut genom att använda sig av skyltdockor. Skyltdockor har inte alltid 
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realistiska proportioner, de används inte på ett livfullt eller effektivt vis och det är 

förmodligen därför deras funktion väcker starka åsikter hos respondenterna.  

5.1.3 Antydd och observerad information 

Skyltfönster är, enligt Sen, Block & Chandran (2002), informationssändare och har möjlighet 

att fungera som reklambärare, varumarkörer, varumärkesbärare eller imagebärare. Deras Cue 

utilization teori beskriver hur konsumenter använder sig av cues för att underlätta 

beslutsprocessen. I skyltfönster ser konsumenten produktrelaterad information eller 

butiksrelaterad information. Informationen delas även upp i antydd eller observerad 

information. Konsumenter kan ta in en eller flera av dessa cues samtidigt. Respondenterna 

använder skyltfönster för att ta in olika sorters information både om butiken och om 

sortimentet. Ungefär hälften svarade att de använder skyltfönster för inspiration. En del av 

respondenterna tog information om de senaste trender och höll sig uppdaterade genom 

skyltfönster. Utöver det så använde vissa av respondenterna skyltfönster för att se 

erbjudanden, kampanjer, plagg och avgöra om butikens stil eller image passade dem.  

Vidare anser Sen, Block & Chandran (2002) att kunskapsnivån hos konsumenterna påverkar 

också i vilken grad och hur de tar emot informationen. De med hög och låg kunskapsnivå 

använder inte informationen från skyltfönster lika mycket som de med normal kunskapsnivå.
 

Respondenterna som deltog i undersökningen är alla intresserade av kläder, de tycker att det 

är roligt med kläder och försöker hålla sig uppdaterade på trender. Författaren anser att 

respondenterna har normal kunskapsnivå i ämnet och deras informationssökande 

överensstämmer med teorin som presenterats.  

5.1.4 Image och självbild 

Butiken har en nyckelroll i hur de presenterar sin image och hur de uppfattas av 

konsumenterna och deras målgrupp enligt Hernart & Boström (2010). Pihlsgård (2005) anser 

att son en del av butikens marknadsföring skall även skyltfönstret harmonisera med butikens 

image enligt. En respondent framförde en åsikt om att färgerna och stilen i ett skyltfönster 

borde motsvara färgerna detaljisten har i butiken. Butikens image bör hanteras strategiskt av 

detaljister, som bör veta hur viktig image är hos målgruppen man vänder sig till enligt Visser, 

Du Preez & Van Noordwyk (2006). Detta påstående ges medhåll av respondenterna. De äldre 

respondenterna undviker butiker som riktar in sig på de yngre målgrupperna. Och de yngre 

respondenterna har ett behov att deras individuella och unika stil ska matchas av butikerna. 

De använder butikens image som en viktig del för att ge information om vilken stil deras 
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sortiment av klädesplagg hade enligt ett antal respondenter. Den stil som butiker väljer att visa 

i sitt fönster genom val av plagg men även i utformningen av skyltningen blir alltså avgörande 

för hur respondenterna som går förbi tolkar butiken och hur de kategoriserar butiken efter 

vilken målgrupp den verkar rikta sig till. Ger skyltfönstret en felaktig image får detta 

konsekvensen att den tänkte målgruppen inte lockas till butiken.  Hernart & Boström (2010) 

har visat att konsumenter väljer oftare butiker vars image passar deras självbild när de 

handlar. Notera att författaren här har valt att tolka respondenternas uppfattning av ”sin stil” 

som deras självbild. Alltså de kläder som stämmer överens med deras status, ålder och där 

utformningen tilltalar dem på en estetisk nivå. Att skyltfönstret ser ut att passa deras stil är 

den enda anledningen att gå in i en klädesbutik för flera av respondenterna.    

 

5.1.5 Pris och erbjudande 

Tidigare studier har enligt Visser, Du Preez, Van Noordwyk (2006) visat att kvinnliga 

konsumenter anser att följande ordning är viktigt vid klädesköp: pris, utbud, 

återbetalningsmöjligheter, butikspersonalen, kvalitetsryktet på butiken, mode och slutligen 

butikens layout.
73

 Priset på en vara ska enligt Dahlén & Lange (2009) vara en indikator för 

vilken kvalité och service som de får med som mervärde vid olika köp. Konsumenter kan göra 

antagandet att pris och kvalitet går hand i hand. Det stämmer dock inte alltid enligt Baines, 

Fill & Page (2008) då företagen vill gå med maximal vinst när de prissätter sina varor.
 
Den 

informationen som majoriteten av respondenterna vill ha i ett skyltfönster är priset på 

klädesplaggen för att få reda på om butikerna ligger i deras prisklass. Priset är en av de största 

faktorerna som är viktiga för respondenterna. Författarens uppfattning om hur respondenterna 

ser pris i skyltfönster är följande: De förväntar sig att de priser butiken väljer att visa i 

skyltfönstret avspeglar den prisklass som finns på butikens sortiment.   

Prisinformationslagen säger att butiken måste skylta med varornas priser vid exponering av 

varorna i butik, skyltskåp eller i skyltfönstret. Priset skall anges skriftligt och vara inklusive 

moms, på eller i nära anslutning till varan enligt Pihlsgård (2005). Respondenterna vet om att 

varorna skall vara prismärkta men tycker inte att det spelar en stor roll. Majoriteten av 

respondenterna besöker butiker även om prissättning saknas. Det är intressant att priset är den 

information som respondenterna själva säger att de söker men avsaknaden av pris skapar 

ingen frustration eller ilska hos respondenterna.  
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Erbjudanden kan vara avgörande vid konsumenternas butiksval enligt Dahlén & Lange 

(2008). Att tillfälligt sänka priset på en produkt är enligt den vanligaste promotionåtgärden. 

Effekten kan bli att priskänsliga konsumenter väljer att handla och köpa i butiker eller av 

märken de annars inte skulle välja. Ett bra fynd gör att konsumenter känner sig som "smarta 

shoppare". En annan psykologisk princip som gör erbjudande effektiva är knapphet, 

exempelvis ett begränsat antal varor kvar. En tredjedel av respondenterna svarar att 

erbjudanden som extrapriser eller kampanjer kunde locka dem till besök. Prissänkningar på 

exklusiva varor kan göra att respondenter besöker butiken för att göra ett klipp. 

Undersökningens respondenter vill vara ”smarta shoppare”. Empirin bekräftar således att 

erbjudanden kan få respondenterna att besöka butiker de annars inte hade valt att besöka och 

köpa varor som vanligtvis är utanför deras prisklass.  

5.1.6 Varumärken  

Varumärke är enligt Thurow & Nilsson(2008) det känslomässiga mervärde som erbjuds 

konsumenten och är det som kan särskilja produkter, service eller butiker. De skall enligt 

Dahlén & Lange (2009) påverka vår uppfattning, attityd och även hur vi väljer att agera. 

Respondenterna ansåg att varumärken spelar en roll i skyltfönster. Kände respondenterna igen 

märket från andra sammanhang exempelvis reklam kunde detta vara ett avgörande faktor vid 

val av butik då varumärkena gav en viss trygghet. Varumärken skall också underlätta och 

förenkla deras beslut vid ett inköp enligt Dahlén & Lange (2009). Ett varumärke kan också 

fungera som en informationsbärare och visa på vem vi är och vill representera. Den signalerar 

ens identitet och sociala status.
 

Ingen av respondenten talar om denna funktion av 

varumärken, men möjligen kan detta var en funktion som inte associeras med varumärket i 

skyltfönstret.  Varumärken ska enligt Hernant & Boström (2010) även användas som en 

tumregel då de fungerar som en kvalitetsindikator vid val av produkt. Respondenterna 

använder sig av varumärkena i skyltfönstret mer som en prisindikator och inte som 

kvalitetsindikator och det priset är som tidigare sagt den information om produkten som 

respondenterna vill ha via skyltfönstret. En del respondenter ansåg även att dyra varumärken 

kunde vara avskräckande. Ingen teori som författaren funnit om varumärken beskriver 

varumärkenas potentiellt segmenterande roll negativt. Det är inte kvalité på plagget eller 

butikens kvalitet de efterfrågar i skyltfönstret utan de två viktigare faktorerna som 

respondenterna efterfrågar: prisklass och stil.  



Butikschefsprogrammet   Grupp 9 Varberg 

Examensarbetet VT 2011  Karin Lindström 860528 

   

27 

 

6. Slutsats 

Denna uppsats har som uppgift att ta reda på hur kvinnliga konsumenter upplever att 

skyltfönster påverkar dem till besök och köp. Författaren presenterar i det här kapitlet de 

slutsatser som har framkommit. Det är viktigt att observera att slutsatsen inte är tänkt att 

generalisera resultatet på konsumenter i allmänhet utan gäller för urvalsgruppen. 

De kvinnliga respondenterna i undersökningen var överens om att skyltfönster kan leda dem 

till impulsköp och därmed kan man konstatera att de blir påverkade av skyltfönster.  

De faktorer i ett skyltfönster som kan leda till impulsköp är erbjudanden och när butikens 

image tilltalar respondenternas självbild. Kreativitet i skyltfönstret som skapar 

uppmärksamhet kan också leda till att respondenterna belönar butiken med att handla där.  

Genom skyltfönstret kan ett behov väckas hos konsumenten och en köpprocess startar. 

Kvinnliga konsumenter påverkas av den information de väljer att hämta från skyltfönster. Det 

rör sig om trender, inspiration, erbjudanden, sortiment och pris. 

Skyltfönstret påverkar kvinnliga konsumenter för att via skyltfönstret får de en uppfattning av 

butiken. Konsumenterna använder skyltfönstret för att avgöra om butiken passar deras 

prisklass och stil. Butikens image är viktig och hur butiken väljer att profilera sig påverkar 

vilka konsumenter som lockas till den. Konsumenterna ser gärna att butikens image passar 

med deras självbilder. 

Skyltfönstret kan också påverka konsumenterna negativt. När konsumenten möter en ny eller 

okänd butik så bedömer de den utifrån skyltfönstret. Om skyltfönstret är oattraktivt så kan det 

vara avskräckande. Konsumenterna kan även välja att inte besöka en ny eller okänd butik om 

skyltfönstret ger en image som inte överensstämmer med konsumenternas självbild.   

Skyltfönster kan alltså påverka kvinnliga konsumenter negativt och som direkt konsekvens 

leda till att butiken inte får besök. Utformar detaljister skyltfönstret på ett missvisande sätt kan 

det ge butiken en felaktig image.  
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7. Diskussion och rekommendationer 

Det finns olika sätt att nå ut till kunderna, beroende på vad det är detaljisten vill få ut av sin 

exponering och ett skyltfönster kan vara en flexibel marknadsföringsplattform. Vill man locka 

in ”smarta shoppare” för en lagertömning så kan man annonsera dyra märken till nedsatta 

priser. För att locka in kunder som besöker butiken för att se butikens sortiment så kan de 

använda sig av kreativa och inspirerande skyltfönster som försöker nå målgruppens stil. Att 

genom skyltfönstret ge ett löfte om att mer finns att hämta inne i butiken. Det är viktigt att 

detaljisten vet vilken målgrupp som ska nås och utformar skyltfönstret därefter.   

Detaljisten måste förstå att ett första intryck är svårt att ändra på och dessutom går man miste 

om positiva konsumenters word-of-mouth spridning, en av de främsta 

marknadsföringskanalerna som dessutom är gratis. Om kvinnliga konsumenter inte lockas in i 

butiken missar butiken möjlighet att få besök av de som oftast gör impulsköp. 

Under arbetets gång så blev författaren naturligtvis mer uppmärksam på skyltfönster i hennes 

omgivning och har stor förståelse till varför alla respondenter tycker att ett bra skyltfönster 

bör ha priser på varorna de exponerar. Det är besynnerligt att situationen i ett land där lagen 

säger att varorna ska vara tydligt prissatta är den att många skyltfönster helt saknar pris och 

att det uppfattas av konsumenter. Att rekommendera att detaljister följer lagarna är något 

löjeväckande men uppenbarligen så är det ett problem som uppmärksammas av 

konsumenterna. 

Det behövs mer forskning inom skyltfönster ur konsumenters synvinkel, framförallt forskning 

som bedrivs på den skandinaviska marknaden för att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna 

som finns. Även forskning om skyltdockornas funktion kan vara lämplig, då en majoritet av 

respondenterna i denna rapport upplever dem negativt. 
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Bilaga 1: Individuella reflektioner av eget lärande 

Det första valet som skulle göras redan månaderna innan arbetet skulle börja var valet att hitta 

en samarbetspartner eller välja att arbeta själv. Spontant så vill jag arbeta själv då jag inte haft 

den bästa upplevelsen av grupparbeten under utbildningen. Men då högskolan var tydlig med 

deras önskemål om samarbete även i detta arbete så tacka jag till ett samarbete med en av de 

två som också stod själva i december.  

Redan i december så diskuterade vi olika ämnen som vi var intresserade av och fastnade för 

rekrytering. Men efter någon vecka insåg vi att ämnet var för brett och samtidigt ointressant 

att fördjupa sig i. Vi gjorde en helomvändning och riktade in oss på butikerna marknadsföring 

där vi snabbt hittade skyltfönstret. Skyltfönstret hade passerat i vår kurslitteratur tämligen 

snabbt och vi ville göra en djupdykning i hur det kunde användas. Inriktningar som vi var 

inne på var att se skyltfönstret genom "kommunikationsvägar" eller "konsumentens butiksval” 

men bestämde oss för att försöka se vad i skyltfönstret som kunde starta en köpprocess.  

Då vi saknade en bra mall för utformning av arbetet fick vi se hur andra hade lagt upp arbetet. 

Under utformningen var det viktigt för mig att se till att vi ej var för lika de andra arbetena 

utan fokuserade på att göra vårt arbete fristående och vårt eget.  

Min medförfattare sprudlade av idéer och även om jag försökte var den betänksamma 

bromsklossen som gjorde att vi inte skenade iväg så lyckades problemformuleringen, syftet 

och metoden ändras gång på gång. Dag som natt kom hon med nya infallsvinklar och idéer 

vilket krävde tålamod men även att framskridningen av arbetet stannade upp. Att ständig 

förändra uppsatsen gjorde att vi inte kom någonstans! 

En del av litteraturen som vi valde var jag till viss del redan bekant med men det var när vi 

sökte vetenskapliga artiklar som jag fick ny och mer aktuell kunskap. Artiklarna går 

självfallet djupare i ämnet de handlar om och det tyckte jag var behagligt. 

Vi diskuterade för och nackdelar med de olika metoderna vi kunde välja till vår undersökning. 

Vi funderade på observationer eftersom tidigare uppsatser om skyltfönster använde sig av den 

metoden. Vår handledare avrådde från det och dessutom så hade det inte svarat på vår 

problemformulering. Genom observation får man svar på vad som händer men man får inte 

svar på varför.  
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Till en början så tyckte jag att det var irriterande att inte få lov att göra enkätundersökningar 

för att få fram statistik. Jag ansåg att det kunde vara likvärdigt om inte bättre än att bara göra 

intervjuer men efter att ha läst metoddelarna i de vetenskapliga artiklarna och så inser jag att 

det inte är fullt så enkelt att göra korrekta vetenskapliga studier med enkätundersökningar.  

För intervjuerna så var den svåraste delen att hitta frågor som skulle få samtalet med 

respondenterna att flyta på smidigt. Mardrömmen vore att få ja eller nej svar på frågorna och 

vara klar på 5 minuter utan att få någon insikt i vad som fanns i respondentens tankebanor. 

Lösningen blev att göra en liten testomgång, lärde mig den tekniken från en av de artiklarna 

jag läst och det var givande och lärorikt.  

Intervjuer med detaljister var bokade för att få deras syn på skyltfönster och hur de användes 

för att kommunicera med kvinnliga konsumenter för att sen kunna jämföra med de svar 

respondenterna gav oss.  

Diskussionerna om vilken metod som skulle användas fortlöpte hela vägen genom arbetet 

fram till det att min medförfattare var tvungen att avbryta arbetet på grund av hälsoskäl.  

Avbrottet kom i slutet av mars och ungefär efter hälften av tiden som kursen gått. Efter att ha 

kommit över chocken av att ha hela arbetet kvar att göra bestämde jag mig för att gå vidare 

med arbetet ensam. Det första jag gjorde var att bestämma en problemformulering och hålla 

mig till den. Jag lärde mig genom samarbetet att utan en klar och färdig problemformulering 

så blev allt man gjorde efter det dåligt om man gick in och ändrade sig hela tiden. För att 

hinna klart så måste man stå bakom sitt beslut. Efter det så var jag tvungen att ta vara på den 

teorin vi hade arbetet fram och endast ta med de delar som var relevanta för min 

problemformulering. Jag var tvungen att halvera antalet intervjuer då det inte var möjligt att 

hinna med hennes respondenter också.  

De första intervjuerna var svåra, eftersom jag var ensam så kände jag en viss osäkerhet och 

tror det hade varit lättare om man var två som delade den erfarenheten. Jag lärde mig att 

hantera intervjuerna med mer stabilitet under arbetets gång.  

Under intervjutillfällena så saknade jag att ha ett bollplank i form av medförfattare men ännu 

mer under arbetet med analysen. Det var lätt att fastna och inte komma vidare i sina tankar. 

Utan att ha ett stödnätverk av akademiker och familj så hade jag aldrig blivit klar med arbetet.  
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Till en början använde jag mig inte av min handledare på ett ordentligt sätt utan föste över det 

till min medförfattare. Efter avbrottet så blev det oturligt nog en nästan en månad lång 

radiotystnad mellan handledaren och mig då ett mail föll bort i mängden. Märkte att det var 

oturligt för när vi fick igång korrespondensen så var hon väldigt hjälpsam och gav mig 

förtroende i mitt arbete genom de revideringar hon rekommenderade. 

Slutligen vill jag reflektera över de val jag skulle gjort annorlunda om jag börjat med arbetet 

idag. Jag skulle först och främst vara ensam författare från början. Jag vet idag att jag klarar 

av det och fördelarna hade var att jag fått välja ett ämne som låg i mitt intresse, arbeta i den 

takt jag ansåg vara den rätta och få presentera arbetet med mina ord. Att använda mig av 

handledaren under hela processen hade varit självklart. Jag hade uttryckt en vilja till 

kursansvarige att få tydligare riktlinjer på vad hur de förväntar sig att arbetet ska vara upplagt.  

Det jag har lärt mig mest av den här uppsatsen är innebörden av olika metodval. Jag har även 

fått en djupare insikt i min egen arbetsförmåga och hur den ska frodas. Dessutom så har jag 

fått användning av de kunskaper jag lärt mig genom utbildningen och kan idag förmedla ett 

problem. Jag kan presentera teori från litteratur på övergripande vis, argumentera metodval, 

sammanfatta empiri, analysera och utifrån det dra slutsatser. 
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Bilaga 2: Intervjufrågorna 

1. Hur intresserad är du om de aktuella modetrenderna? Hur god kunskap har du och hur högt 

är ditt engagemang i klädestrender?  

2. Händer det att du nöjesshoppar kläder? Hur ofta?  

3. Hur skulle du beskriva ett bra skyltfönster för en klädesbutik? 

4. Hur skulle du beskriva ett dåligt skyltfönster? 

5. Vad i ett skyltfönster kan locka dig till att göra ett besök i butiken? 

6. Kan ett dåligt skyltfönster avskräcka dig från att gå in i butiken?  

7. Vad använder du butikers skyltfönster till? 

8. Vad anser du om skyltdockor?  

9. Jämför du olika skyltfönster vid val av butik? 

10. Spelar varumärken någon roll i ett skyltfönster enligt dig?  

11. Ska färgerna i ett skyltfönster vara starka eller nedtonade?  

12. Vilken information om produkterna vill du ha i skyltfönstret? 

13. Är pris på varor i skyltfönster? Gör du besök i butiker även om varorna inte har pris på sig 

skyltfönstren?  

14. Kan skyltfönster få dig att göra ett köp/impulsköp? 

15. Finns det några särskilda skyltfönster som du brukar spana in? Varför?  

16. Besöker du en butik eftersom skyltfönstret gett intryck av att passa din stil eller för 

varorna de annonserar?  

17. Är det något du vill komplettera med? 


