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Sammanställning 

Stora butikskedjor använder sig utav en visual merchandiser. De grundar sin utbildning på 

forskning och konceptlitteratur som anger regler och riktlinjer för hur ett skyltfönster ska 

utformas på ett tilltalande och effektivt sätt för att skapa uppmärksamhet samt förmedla 

butikens image. Denna rapport undersöker vikten och användandet av denna typ av litteratur 

och teorier hos mindre privatägda butiker. Riktlinjer för denna rapport utgår från 

frågeställningen: Hur skiljer sig mindre butikers utformning av skyltfönster från teori?  

De gemensamma nämnarna för författarna till litteraturen handlar om färg, ljus, gruppering, 

sinnen och skyltfönstrets primära egenskaper. Dessa teorier lägger fokus på att skapa en 

välstrukturerad och genomtänkt skyltexponering för att bidra till butikens lönsamhet på bästa 

sätt. 

Efter att ha sammanställt intervjumaterial utifrån vetenskaplig och relevant litteratur 

genomfördes intervjuer med utvalda respondenter, fyra stycken till antal, som ställde upp på 

frivillig basis. Resultatet visar att det finns många skillnader mellan teori och praktik hos de 

mindre butikerna. De mindre butikerna går efter eget smak och tycke och hämtar sin 

inspiration från andra källor än den angivna litteraturen. Med detta menas att det finns en viss 

medvetenhet angående betydelsen av ett antal av de riktlinjer som teorin tar upp gällande 

exempelvis färg och ljus. Kunskapen om att skylten ska förmedla ett tydligt budskap finns 

och efterföljs men dock inte efter de teoretiska modellerna om att skapa ett känslomässigt 

band från tidigare erfarenheter kopplat till konsumenterna samt en målmedveten planering för 

uppbyggnad av skyltfönstret.  

Förutom skillnaderna mellan teori och praktik syftar även rapporten till att ta reda på vad som 

kännetecknar mindre butikers utformning av skyltfönster jämfört med butikskedjorna. Frågor 

om hur stor kunskap och medvetenhet som finns angående skyltfönstrets betydelse hos 

butiken är även relevant information och tas upp i rapporten. 
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Abstract 

Large retail chains use visual merchandising to create their windows displays. They based 

their studies on research and conceptual literature that establish the rules and guidelines for 

how a storefront should be designed in an attractive and effective way to attract attention and 

convey the store's image. This report examines the importance and use of this type of 

literature and theories of the smaller privately owned stores. The guidelines for this report are 

based on the question: In what way is the design of the windows display regarding smaller 

stores different from the theory? 

The repeating pattern of the authors of the literature is about color, light, clustering, minds, 

and shop window primary attributes. These theories are focusing on creating a well structured 

and well planned exposure for contributing to store profitability in the best way. 

From the scientific and relevant literature has the material to the interviews being created. The 

interviews were conducted with selected respondents for the subject, four in number, which 

participated on a voluntary basis. The result shows that there are many differences between 

theory and practice of the smaller stores. The smaller stores use their own taste and liking, and 

find their inspiration from sources other than the used literature. 

In addition to the differences between theory and practice is the report aiming to find the 

characteristics of smaller stores designing windows compared with retail chains. Knowledge 

and awareness is a relevant question regarding the staff and shopowner to the smaller stores, 

which this repport also is aiming to investigate.  
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1 Inledning 

Marknadsföring är idag ett aktuellt ämne då konkurrensen mellan olika företag och butiker 

ökar mer och mer årligen (Gezelius & Wildenstam, 2009). Butiker blir lätt utkonkurrerad om 

de inte har de rätta verktygen som krävs för att överleva på marknaden.  

Det finns ett flertal olika sätt att marknadsföra sig på idag. En viktig del i det hela är att 

butiken får ut sitt varumärke, image och målgrupp till konsumenterna. För att konsumenterna 

ska bli medvetna om detta måste butiken kommunicera ut sitt budskap på ett sådant sätt att 

alla ska kunna ta del av informationen. Det viktiga är att budskapet ska innehålla en grad av 

påverkan, vilket gör att det sker en förändring i någon form hos de som uppfattar butikens sätt 

att kommunicera ut sitt budskap (Gezelius & Wildenstam, 2009). 

1.1 Problembakgrund    

Ett sätt för butiken att förmedla ut sitt budskap är att använda sig av skyltfönster. Detta  är det 

som är butikens ansikte utåt och är det första som konsumenterna möter vid en butik. Dock är 

det enligt en studie klarlagt att endast 30% av de förbipasserade som lägger märke till 

skyltfönstret (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Andra enkätundersökningar har visat 

att konsumenter är väldigt öppna för att delta och ta emot information på detta sätt 

(Castaneda, 1996 i Sen, Block & Chandran, 2002).   

Skyltfönstret är släkt med marknadsföringen när det kommer till att skapa och underhålla en 

image av butiken i konsumenternas medvetande (Park , Iyer, Smith, 1989 i Sen et al., 2002). 

Fönstret har även en tendens att välkomna konsumenter in till butiken för att göra spontana 

köp (Sen et al., 2002), därför är det av stor vikt att det utformas på ett sätt som tilltalar och 

uppmärksammas av potentiella konsumenter (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). 

Bland detaljhandlare är det viktigt att fånga upp konsumenternas uppmärksamhet och dra in 

de till butiken. Detta har lett till att ett intresse angående ett skyltfönsters verktyg har skapats 

(Discount Store News, 1994 i Sen et al., 2002).  

Många stora butikskedjor använder sig idag av en visual merchandiser, det vill säga 

butiksdekoratör
1
. Deras utbildning och kunskaper används på så sätt för att främja 

butikskommunikationen med konsumenterna. Butikskedjor använder sig vanligtvis av 

liknande exponeringar i alla butiker för att konsumenterna ska ha en igenkänningsfaktor, 
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vilket betyder att det är viktigt att skyltfönsterna är attraktivt utformade och ser identiska ut 

(Pegler, 2012).  

Skyltfönsternas utforming blir en avgörande faktor då det är här som konsumenternas 

nyfikenhet väcks för butikens sortimentet. Det är även i det här stadiet som konsumenternas 

köpbeslutsprocess startar efter att känslan av ett behov har uppstått (Pegler, 2012). Ett behov 

skapas av att det finns ett avstånd mellan det befintliga tillståndet och det önskade. Avståndet 

mellan dessa två skapar ett behov. Antingen ökar det önskade tillståndet eller så minskar det 

befintliga tillståndet. För att då kunna lappa ihop det avstånd mellan de två tillstånden så 

måste konsumenten köpa något som reparerar avståndet (Nordfält, 2007). 

Skyltfönstret ska utformas på ett strukturerat och välorganiserat sätt, för att visa butikens 

image, sortiment och vad butiken står för. Den effekt som ger bästa resultat är ojämnt antal 

produkter i skyltningen och det underlättar för konsumenterna i deras informationshantering 

(Morgan, 2008).  

Jämförs skyltfönster i butikskedjor med mindre privatägda butiker så upplevs inte 

skillnaderna som så stora vid första anblicken, men vid närmare granskning upptäcks flertal 

olikheter i exponeringen. Kedjorna bygger upp skyltningen efter litteraturens riktlinjer, vilket 

gör att kedjornas skyltexponering påminner om varandra. Småbutikerna utformar skylten på 

ett mer personlig sätt, fokus ligger på att visa upp produkterna och ge ett intryck som väcker 

uppmärksamhet och en hemmakänsla. 

Det är emellertid ett problem att många ser skyltfönstret enbart som ett hjälpmedel att locka 

kunder in i butiken, istället för att se det som ett verktyg för att väcka reaktioner och behov 

hos konsumenterna (Levy & Weitz, 2009). Hur medvetna är dagens butiksanställda om 

skyltfönstrets betydelse? Besitter de den kunskap som krävs för att använda sig av 

skylfönstret för att kommunicera med konsumenterna på ett gynnsamt sätt?  

Svaren på dessa frågor kommer ge förståelse och kunskaper samt fungera som ett verktyg för 

att hjälpa butiksmedarbetare att öka butikens lönsamhet genom att använda skyltfönstrets 

exponering på bästa sätt.  
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1.2 Problemformulering 

Hur skiljer sig mindre butikers utformning av skyltfönster från teori i ämnet?   

Då problemet är att undersöka skyltfönstrets praktiska tillämpling är det relevant att ta reda på 

de undersöktas roll i detta arbete, därför undersöks frågor som: 

Vad kännetecknar mindre butikers utformning av skyltfönster?   

Vilken medvetenhet och kunskap besitter butiksmedarbetarna som utför exponeringen i de 

mindre butikerna? 

1.3 Syfte 

Det finns mycket litteratur skrivet om hur skyltfönster bör utformas. Denna uppsats syftar till 

att undersöka huruvida teorierna tillämpas i praktiken. Den syftar även till att ta reda på vad 

som kännetecknar mindre butikers utformning av skyltfönster samt hur stor kunskap och 

medvetenhet som butiksmedarbetare har i ämnet.  

1.4 Avgränsningar  

Då valet av butiksanställda är begränsat till Varbergs kommun kan en undersökning skilja sig 

beroende på ort, invånarantal, geografisktläget och andra påverkande faktorer. 

En  kvantitativ undersökning kommer inte att genomföras vilket kommer påverka 

helhetsbilden och samma bredd kommer inte att uppnås. Dock kommer en djupare och mer 

relevant inblick som är riktat på det valda ämnes området att uppstå.  

Intervjuerna har genomförts med butiksanställda från privatägda butiker vilket gör att 

rapporten saknar information och upplysningar från butikedjornas chefer och deras 

skyltexponering. 
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2 Metod 

Detta kapitlet kommer presentera hur rapporten är konstruerad och vilka val som gjorts för att 

sammanställa den. Här presenteras även vilken trovärdighet innehållet har samt hur 

tillvägagångssättet och tankesättet varit för datainsamlingen, intervjuerna och 

sammanställningen av resultatet för uppsatsen. 

Anledningen till att metoden presenteras före teoriavsnittet är för att underlätta för läsaren hur 

rapporten är uppbyggd vilket gör det lättare att följa den röda tråden genom hela arbetet. 

Läsaren ska redan vid början vara medveten om vilka val som gjorts och varför den 

presenterade informationen är relevant. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Uppsatsen kommer att innehålla en kvalitativ undersökning som kännetecknas av en öppen 

individuella intervju (Jacobsen, 2002). Utifrån detta kommer intervjumaterial från fyra 

stycken olika butiksanställda i Varbergs kommun att sammanställas. Tyvärr är fyra styckna 

intervjupersoner för lite för att konstatera att samtliga butiksanställda har likvärdig 

medvetenhet angående denna typ av exponering. Den ursprungliga idén innefattade att 

intervjufrågorna skulle riktas mot butikschefer men under studiens gång upptäcktes att det var 

butiksanställda som var den korrekta målgruppen genom att det var dem som genomförde 

skyltfönstersexponeringen. Anledningen till studien är att få reda på hur medvetna dagens 

butikanställda är om skyltfönsters exponering. Valet av undersökningstyp föll sig på en 

kvalitativ undersökning då det gjordes en bedömning av att det var den mest lämpliga formen 

utifrån dess fördelar och nackdelar men även utifrån problemformuleringen och dess 

uppbyggnad (Jacobsen, 2002). 

Fördelar med denna undersökningsform är att det råder en stor öppenhet vilket betyder att ett 

förutbestämt mål om vad som ska letas efter finns fastställt. Det leder vidare till att det ofta är 

en hög intern giltighet vid dessa studier. Den riktiga förståelsen av ett speciellt fenomen eller 

situation framträder i hög grad. Vidare kan den insamlade datan bli mycket nyanserade vilket 

kännetecknas av att intervjupersonens åsikter och tolkningar används i stor utsträckning. En 

närhet uppstår till intervjupersonen (Jacobsen, 2002). 

Nackdelarna med denna undersökningsform är att den är resurskrävande eftersom individuella 

intervjuer tar lång tid vilket kan resultera i att med små resurser bidrar till att få respondenter 

är ett måste. Ett generaliseringsproblem kan på så sätt uppstå. Den insamlade datan kan bli 
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mycket komplext vilket innebär att den är svårplacerad till olika kategorier. Närhet kan även 

vara en nackdel i detta fall vilket innebär att undersökaren kommer för nära 

intervjupersonerna. I dessa fall kan undersökaren förlora förmågan till en kritisk reflektion 

(Jacobsen, 2002).  

2.2 Undersökningsdesign 

Undersökningen genomfördes genom intervjuer med butiker i Varbergs kommun. 

Intervjufrågorna har utformats med teoriavdelen som bakgrund samt med hänsyn till 

problemformuleringen och syftet med rapporten.  

2.2.1 Urval 

Valet av butiker föll sig på privatägda, icke anslutna till en kedja, där antalet anställda bestod 

av mindre än tio stycken då ofta stora butikskedjor använder sig av visual merchendiser samt 

har manualer i butiksskyltning. Privatägda butiker bestämmer själva hur skyltfönstret ska 

utformas och har på så sätt helt andra förutsättningar än en butik som får tilldelat sig material 

för hur en skyltning ska utformas. Utbildning och kunskap är mindre i större utsträckning än i 

en butikskedja just inom exponering och skyltning. Skyltfönstrets exponering har en viktig 

funktion för alla sorters butiker, så valet av butiker är inte inriktat på en sorts butik utan består 

av butiker i olika genrer.  

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Det kommer genomföras en öppen individuell intevju med olika uppgiftslämnare. Den här 

metoden lämpar sig bäst när det undersökts ett fåtal enheter
2
, när ett intresse för den enskilde 

individens åsikter är aktuellt samt individuella tolkningar och meningar. Denna metod 

genomförs som en vanlig dialog där ett samtal om ämnet förs, men kan även genomföras över 

telefon. En anledning till varför intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte med 

respondenterna är för att kunna få ut mer känsliga svar, vilka är svåra att få ut vid 

telefonintervjuer. En personlig kontakt är dessutom enklare att etablera med uppgiftslämnaren 

vilket kan härledas till att en lögn är svårare att dra i dessa situationer (Jacobsen, 2002).  

En strukturerad intervju genomfördes på grunderna av att en intervjuguide användes som 

underlag. Anledningen är för att göra intervjumaterialet mindre komplext och mindre 

resurskrävande vilket resulterar i ett enklare arbete att analysera. Genom att använda en 
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 En beteckning på uppgiftslämnare, intervjuade, situationer med mera (Jacobsen, 2002). 
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intervjuguide ökar chanserna att lyckas beröra de ämnen som är viktiga och relevanta för 

ämnet (Jacobsen, 2002).  

Intervjuerna kommer genomföras på en naturlig plats
3
 för respondenterna, deras butiker. 

Beroende på intervjuplats kan innehållet i intervjun påverkas både negativt och positivt. Detta 

kännetecknas även som kontexteffekten (Jacobsen, 2002), och är någonting som måste tas 

med i beräckningarna vid analys. 

Respondenterna kontaktades för intervjutid och genomfördes vid ett individuellt möte på plats 

i deras butiker. Då de är ensamma i butiken vid intervjutillfället var plats omöjlig att kunna 

påverka. Frågorna är utformade på ett sådant sätt att det lätt ska kunna bli en öppen dialog 

men även för att kunna styra tillbaka ämnet på rätt bana och belysa de mest relevanta delarna i 

undersökningssyfte. De sammansatta utifrån den litteratur som använts i rapporten för att på 

så sätt få en så klar bild av deras uppfattning och medvetenhet om det angivna ämnet.  

2.4 Litteratursökning 

Genom att utgå ifrån punkterna skyltfönster och butikskommunikation påbörjades 

informationssökningen och datainsamlingen med att hitta relevant litteratur inom det 

huvudsakliga området. Valet av litteratur består bland annat av Gilbert (2002) Retail 

marketing management och Mc Goldrick (2002) Retail marketing. Dessutom kommer 

vetenskapliga artiklar användas så som Liu,Wang & Chen (2009) och Breugelmans & Campo 

(2011) för att få en så bred syn och en så djup förståelse och inblick i ämnet som möjligt. Liu, 

Wang & Chen (2009) har en stor del i teori som i analys och orsaken till detta är för att det 

inte finns mer klarlagd forskning inom ämnet. För att hitta litteraturen har analysering av 

källhävisningar och referenser från gammal kurslitteratur används, Hernant & Boström 

(2010). Den insamlade litteraturen och de vetenskapliga artiklarna undersöktes och relevanta 

delar lyftes ur för att sedan sammanställas i teori avsnittet.  

2.5 Analysmetod 

Vid färdigställandet av empiri och teori inleddes arbetet med att systematisera och avlägsna 

överflödig information. De avsnitt som innehöll oväsentliga delar raderades för att kunna få 

en enklare överblick över den insamlade datan.  

                                                 
3
 Naturlig plats innebär i detta fall en plats där intervjupersonen känner sig hemma på (Jacobsen, 2002). 
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Nästa steg i analysen var att börja leta mönster. En överblick efter likheter och skillnader 

sammanställdes och utifrån detta kunde ett djupare arbete påbörjas. I denna fas låg fokus på 

att hitta outsagda åsikter, attityder samt genomförda uppgifter. Vad kan det dras för slutsatser 

eller följder utifrån vad som sades under datainsamlingen? Det här är en viktig del och den del 

som utgör störst betydelse i analysen (Jacobsen, 2002). Kategoriseringen genomförde med 

viktiga begrepp från teorin som utgångspunkt. Utifrån dessa begrepp kunde mönster och 

skillnader lätt klarläggas. 

Från den insamlade datan och den teoretiska delen argumenterades det om huruvida något har 

skett eller borde ske. Båda informationskällorna har kombinerats på ett sådant sätt att det är 

enkelt att förstå vilken som tillhör vad samt att läsaren lätt kan följa med i argumentationen 

(Jacobsen, 2002). 

2.6 Tillförlitlighet och giltighet 

För att kunna hantera intervjuar-effekten innehåller intervjumaterialet liknande frågor till alla 

respondenter för att få liknande svar och förståelse. Även ett kroppsspråk som verkar 

engagerande och intressant har använts  i form av gestikulerande med händerna vid 

förtydligande av frågor och begrepp. En viktig känsla att förmedla ut till uppgiftslämnaren är 

att visa att intervjuaren lyssnar på vad som sägs (Jacobsen, 2002). 

Anledningen till intervjuerna var att få en så klar bild som möjligt av hur skyltexponeringen 

ser ut och genomförs i de valda butikerna. För att se hur medvetna och vilka kunskaper som 

respondenterna besitter har ledande frågor undvikits i huvudsakligt syfte. Dock har det 

förkommit i följdfrågor i form av alternativ för att få ett förtydligande av svaren när det varit 

otydliga och svårtolkade. 

Efter genomförande av intervjuerna kan det konstateras att intrycket av intervjupersonerna är 

att de var väldigt medvetna om vad de pratade om. Även om personerna inte hade så 

grundläggande kunskaper och utbildningar i botten så framkom det en känsla av säkerhet om 

ämnet samt att personerna var fullt medvetna om hur de skulle gå tillväga vid en 

fönsterskyltning. Personerna var närvarande under hela intervjun och sysslade inte med 

någonting annat under tiden. De utbildningar som intervjupersonerna har genomförts kan i 

vissa delar fallit i glömska, dock är det ingen av de medverkande som har någon bakom 

liggande utbildning som är av relevans för denna rapport. Detta påverkar inte rapportens 
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trovärdighet, samt att de medverkande var väldigt säkra på att det som sades var tillförlitligt 

(Jacobsen, 2002). 

Nackdelar med denna metod är att det kan vara svårt att få en helt sanningsenlig bild, då deras 

kunskaper inte är så stora som de utger sig för att vara samt att de gärna vill ge en positiv 

känsla av medvetenhet. För att undvika skrytkänslan och att svaren blir svåra att 

analysmässigt hantera kommer svaren sammanställas genom sökande efter olika mönster i 

den insamlade informationen. Rädslan att framstå som okunnig finns alltid men under 

intervjuerna uppfattades ingen känsla av detta. Det finns dock några undantag. I vissa fall 

dröjde det innan intervjupersonerna berättade viss information. En anledning till detta kan 

vara att de vill framstå som att de kan mycket ändå trots att de inte har mycket till 

bakomliggande utbildning. Även annan kunskap och intresse presenterades i vissa fall. Här 

kan en koppling ske genom att personen ville visa att kunskap och intresse finns även utanför 

området (Rienecker & Jörgensen, 2009). Denna information ingick inte i intervju materialet 

men respondenterna fick fritt framföra sin talan om deras intresse för marknadsföring även 

om detta material inte har använts i empirin då den inte var relevant just för denna rapport. 

Anledningen till detta var för att få ett bra flyt i intervjuerna samt att samtalen skulle vara så 

natutliga som möjligt.  

Rapportens innehåll kan vara användbart för skyltfönster generellt och är inte riktad mot en 

speciell typ av produktssortiment. 

Intervjupersonerna har ställt upp fpå frivillig basis men samtidigt bidrar detta bidrag till gratis 

marknadsföring då deras butik nämns i rapporten. Där finns viljan att framstå på ett så positivt 

sätt som möjligt samt viljan att uppvisa sina kunskaper inom ämnet (Rienecker & Jörgensen, 

2009). 

2.7 Undersökningsetik 

Informationen som framkommit från intervjuerna är inget som kan komma skada butikernas 

rykte eller framstå som något negativt. De medverkande har gett ett gott intryck med stort 

engagemang för sitt arbete och sin butik, vilket syns tydligt i rapporten i empiri avsnittet. 

Ingen av respondenterna har lyfts fram på ett negativt eller dålig sätt utan allas åsikter och 

kommentarer har behandlats på ett respektfull och förstående sätt. Inga svar kan vara rätt eller 

fel då information saknas om de modeller och riktlinjer som teorin tar upp angående 

skyltfönsters utformning passar för just dessa butiker. 
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3 Teori 

Det här kapitlet kommer att visa en sammanställning av den använda litteraturen för 

rapporten. Datan är insamlad från vetenskapliga artiklar och konceptlitteratur vilket kommer 

redovisas nedan. Kapitlet är uppbyggt så att läsaren leds in i ämnet genom en beskrivning av 

skyltfönstret och dess grundläggande funktioner. Läsaren orienteras via en rad olika 

funktioner och teorier för att i slutändan skapa en förståelse om ämnet och dess egenskaper. 

Valet av teori gjordes för att få en grundläggande kunskap om ämnet och för att kunna 

jämföra med de personer som arbetar med detta dagligen.  

Uppställningen i teorin är gjord på ett sådant sätt att läsare lätt kan följa med men även för att 

skapa en tydlig avgränsning mellan de olika innehållen. Underrubrikerna speglar de viktiga 

begreppen som är nödvändiga i dess syfte för att kunna förstå och använda sig av skyltfönstret 

på ett effektivt sätt. Dessa begrepp är nyckelorden i hela exponeringsprocessen för 

skyltfönster.  

3.1 Ett skyltfönsters funktion 

Det primära syftet med skyltfönster är att presentera och marknadsföra sina produkter (Pegler, 

2011). Skyltexponering används flitigt i butiker för att ge särskilt utvalda produkter 

uppmärksamhet av potentiella konsumenter. Studier grundade på erfarenheter visar att 

exponering av ett visst märke främjar dess försäljning. Samma effekt har reklam och 

prisskyltar i dagvarubutiker som belyser olika produkter för att ge en ökad försäljning 

(Breugelmans & Campo, 2011). I dagens samhälle har skyltfönstret en propagerande effekt, 

butiker drar kunders uppmärksamhet till sig och får på så sätt moderiktig information om vad 

som är aktuellt på marknaden och väcker då konsumenternas köpbehov. För att kunna väcka 

köplusten hos potentiella konsumenter krävs att exponeringen utformas så det uppfattas som 

ett drömliknade tillstånd, kunden måste känna ett behov en önskan av just de produkterna 

(Liu, Wang & Chen, 2009). 

Förutom att locka kunderna till ett köpbehov har skyltfönstret även som funktion att 

välkomna konsumenterna till butiken. Det är den första kontakt som kunderna får med 

butiken och detta möte är kort, genomsnittligt läggs bara några få sekunders uppmärksamhet 

på skyltfönstret av förbipasserande. Under dessa sekunder ska exponeringen visa upp en klar 

bild över butikens image och vad den står för. Den ska även på ett enkelt och snabbt sätt 

överföra budskapet och information om modet (Liu, Wang & Chen, 2009). Utförandet ska ske 
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på ett sådant sätt att det kommer i kontakt med konsumenternas köpbehov, samt vara ett 

konkurrenskraftigt verktyg. Ett väl utformat skyltfönster kan inte bara visa upp produkternas 

varumärke utan även öka försäljningen (Liu, Wang & Chen, 2009).  

Skyltfönstret fungerar som huvudfaktorn för konsumenter när det kommer till köpbeslutet. 

Imagen som butiken vill förmedla ut genom sitt skyltfönster bestämmer köpprocessen i 

konsumentens medvetande. Vidare måste fönstret stimulera konsumenternas känslor samt 

uppfylla vissa kriterier. De aktuella känslorna är att som skyltansvarig måste skapa 

uppmärksamhet via skyltfönstret. Ett intresse måste uppstå för butiken eller produkterna. 

Nästa steg är att ett behov ska uppstå och att konsumenten ska tråna efter just en specifik 

produkt. Att skapa ett minne är oerhört viktigt och är det fjärde steget som måste uppfyllas. 

Det sista steget är att ett köp genomförs och att butikens image stöds från konsumenterna 

(Liu, Wang & Chen, 2009). 

För att nå målen med skyltfönstret finns det olika tekniker som kan användas för att få 

konsumenternas uppmärksamhet och få dem att koppla samman exponeringen med tidigare 

erfarenheter. Dessa kopplas till fem olika typer av erfarenheter. Den första är genom de fem 

sinnena; smak, lukt, känsel, hörsel och syn. Detta leder till att motivera konsumenterna, öka 

värdet av en produkt samt urskilja företaget och produkten från konkurrenterna på marknaden. 

Nästa steg är känslomässiga erfarenheter där två huvudsakliga faktorer spelar in. Dessa är 

humör och känsla. Humöret brukar ha en okänd anledning medan känslan har en klar 

anledning (Schmitt, 1999 i Liu, Wang & Chen, 2009). Beroende på vilket humör 

konsumenten har vid mötet påverkar det om  positiva eller negativa känslor skapas som knyts 

till butiken. Wee (1986, i Liu, Wang & Chen 2009) klargjorde att ju större konsumentens 

känslor är för butiken desto mer handlar den. Det finns även ett antal faktorer som påverkar 

konsumenternas beteende. Detta kom Liu, Wang & Chen (2009) fram till. Faktorerna bestod 

av priset, kvalitéten, läge, produktkategorier, skyltfönstret, byggnadsstrukturen, symboler, 

färger, marknadsföring samt säljare. 

Den tredje typen berör i vilken utsträckning informationen och kommunikationen har 

uppfattats av konsumenterna. Finns det några frågetecken hos konsumenten är det viktigt att 

kunna förmedla ut svaret. Det finns två olika tillvägagångssätt - koncentrerat och 

decentraliserat sätt. Det koncentrerade sättet förmedlar ut informationen via marknadsförings 

verktyg. Det andra sättet däremot använder sig av påhittade relevanta aktiviteter och synbild 

för att ge konsumenterna den information de behöver.  
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Det fjärde steget handlar om vilka personliga egenskaper och vilken livsstil konsumenten har. 

Det handlar om att skapa modeller som relaterar till psykiska och långtidsbehov i deras livsstil 

(Schmitt, 1999 i Liu, Wang & Chen, 2009). Den sista aspekten handlar om ett samband av de 

tidigare fyra typerna, de kopplar ihop och berör varandra och uppfattas då givetvis på olika 

sätt av olika människor. Målet är att etablera starka varumärkes kommunikationer i butiker 

och i samhällen (Liu, Wang & Chen, 2009). 

3.2 Utformningen & Layout 

För att skyltexponeringen ska ge de önskade effekterna är det viktigaste att miljön som 

produkterna visas i är rätt komponerat. Det gäller att skapa rätt atmosfär kring produkterna för 

att få konsumenternas respons på skyltningen (Mehrabian, 1976). 

Det finns vissa hjälpmedel att tillämpa vid genomförande av skyltfönstret för att det ska gå 

smidigt. Det första steget innan skyltningen genomförs är att göra en grov skiss över hur 

skyltfönstret ska vara utformat. I skissen inkluderas vilket tema som ska vara genomgående i 

skyltfönstret, vilken rekvisita som ska användas samt vilka produkter som ska lyftas fram 

(Morgan, 2008).  

I de fall som en butik endast har ett skyltfönster att förfoga över är det viktigt att butiken har 

ett genomgående tema i hela fönstret (Morgan, 2008). 

När det kommer till layouten av skyltfönstret finns det ett antal regler och riktlinjer som 

exponeringsansvarig kan tänka på. För det första ska ett skyltfönster ha någonting som drar 

fokus till sig. Denna fokuspunkt är bäst att placera strax under ögonnivån precis innanför 

blickfånget. Konsumenternas rörelsemönster utanför butiken är av stor vikt att ta hänsyn till 

då fokuspunkten ska placera ut. 

Ordet balans är någonting som är viktigt att förstå. Ett skyltfönster ska ha en estetisk balans 

och denna balans uppnås när exponeringen har lika stor tyngd. Det finns två olika sorter av 

hur en exponering kan genomföras. Dessa är asymmetriskt och symmetriskt balans. 

3.2.1 Figur symmetrisk balans 

Den symmetriska balansen är enklare att åstadkomma då det gäller att lyckas skapa en 

spegelbild.  
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Figur 3.2.1 Symmetrisk balans (Ragged Cloth Cafe, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Figur asymmetrisk balans 

Den asymmetriska balansen handlar istället om att använda olika sorters produkter men som 

ändå upprätthåller den optimala tyngden. Den rätta balansen är uppnådd då den synliga vikten 

är väl fördelad i visningen.  

Det är studerat att användning av udda antal produkter får större effekt än jämna antal 

(Morgan, 2008). 

3.3 Gruppering & linjer 

Att arrangera produkter på ett estetiskt sätt handlar om att gruppera dessa. Det förekommer 

två olika sätt att gruppera på: pyramid eller upprepning. En pyramidgruppering innebär att 

skapa en pyramid med hjälp av rekvisita och produkter. Anledning till detta är att 

Figur 3.2.2 Assymetrisk balans (Ragged Cloth Cafe, 2007) 
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uppmärksamheten dras hit och sedan vandrar blicken över till de andra produkterna som finns 

placerats i pyramiden. Uppmärksamheten bevaras längre på huvudprodukten (Morgan, 2008).  

En upprepning syftar till att visa upp samma exponering flera gånger i samma skyltfönster. 

Ett exempel kan vara att vaser exponeras i skyltfönstret. Vaserna står allihopa på samma 

podie bredvid varandra men skiljer sig åt i färgerna på vaserna (Gustafsson, Eek, Pihlsgård, 

Walldenheid, 2007). 

Linjer är en stor del av sammansättningen i skyltfönster och är strax efter färger när det 

kommer till att skapa en reaktion utifrån skyltfönstret. Linjer finns i olika varianter; vertikala, 

horisontella, böjda och diagonala. Det sätt som dessa linjer är presenterade och sammansatta 

på avgör effektiviteten hos presentationen. Vertikala linjer får meddelandet som kommer ut 

ifrån skyltfönstret att verka starkt, högt, stolthet, majestätisk samt elegant. Horisontella linjer 

förmedlar en känsla av lättsamhet och rogivande kvalitet. Allt är lugnt och fridfullt i en 

presentation med horisontella linjer. Böjda linjer presenterar elegans, charm och feminitet. 

Dessa linjer kan lätta upp känslan som för många vertikala linjer kan ge. Diagonala linjer är 

en känsla av handling. De är kraftfulla, starka och dynamiska (Pegler, 2011). 

3.4 Färger 

Färger kan skapa dramatik och atmosfär. Det är många som ser färger som ett verktyg för att 

förändra ett skyltfönsters utseende och image. Det som ska tas i beaktning är att färger 

betyder olika för alla. I  kulturer är det vanligt att färger betyder olika saker medan vissa 

färger har samma referenser över hela världen. Färgen röd ses som en varningsfärg och ökar 

hjärtfrekvensen. Detta utnyttjas effektivt vid realisationer då de uppmuntrar konsumenterna 

till att shoppa. Ljusgrönt är en lungnande färg och det är många större institutioner som 

använder sig av dessa typer av färger endast för att skapa ett lugn. Färghjulet är ett effektivt 

verktyg för att förstå de underliggande avsikterna med färger. Hjulet är idag baserat på tre 

stycken färger; gul, röd och blå. Dessa kallas de primära färgerna (Morgan, 2008).  
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3.4.1 Figur färghjulet 

 

Färger är dock det mest effektiva sättet att skapa uppmärksamhet på från de förbipasserande 

personerna. Användning av en sorts färg i ett skyltfönster kan ha stor inverkan på 

skyltfönstret och dess utformning. En mörk färg som svart får ett rum att verka smalare 

medan en ljus nyans som vitt skapar ett större rum (Morgan, 2008). Det är studerat att färger 

är den största motivationen till shopping. Ofta handlar människor färg innan storlek, modell 

eller pris. Färger säger mycket mer än ord då dem även påverkar människor när dem 

framträder runt omkring en vara. Utifrån dessa kan det urskiljas vad det är för sorts butik, 

vilken sorts merchandising det är samt vilken målgrupp butiken riktar sig mot (Pegler, 2011). 

Färgerna kan delas in i tre stycken familjer: varmt, kallt och neutralt. Färger som ingår i den 

varma familjen är färger som röd, orange, gul, rosa, rost, brun och peach. Den kalla familjen 

består av blå, grön, lila och turkost. Den neutrala familjen består således av vit, grå, svart och 

brun (Pegler, 2011). 

3.5 Ljussättning och belysning 

Ljussättning är också en viktig del av exponeringen och ska planeras samtidigt som utseendet 

av skyltfönstret. Olika sorters lampor har olika uppgifter. Spotlights hjälper till att framhäva 

Figur 3.4.1 Färghjulet. Modell efter Real men style (2011), egen bearbetning 
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en viss produkt eller en viss exponering medan andra ljusflöden hjälper till att upplysa 

helheten. Vid användning av en mörk färg måste mer belysning användas då en mörk färg 

absorberar ljuset mer än en ljus färg. Valet av belysning måste också beaktas vid kvällar och 

nätter då skyltfönstrena står ut mer i mörkret än på dagen (Morgan, 2008). Ljussättning är av 

stor vikt när det kommer till att skapa en bra atmosfär. Genom olika typer av ljussättning kan 

det uppnås olika effekter i konsumenternas beteende. Mehrabian (1976) tar upp i sin studie att 

belysningen är den avgörande faktor i en butiksmiljö. Studierna visar att ljusare belysning 

påverkar kundernas uppmärksamhet, detta kombinerat med angelägenhet gör att 

konsumenterna blir mer mottaglig för olika influenser (Summer & Hebert, 2001). 

Vidare undersöks om det finns skillnader på vad konsumenterna uppmärksammar i olika typer 

av belysning. Undersökningen visar att konsumenterna uppmärksammar produkterna 

betydligt mer i klarbelysning än i dunklare belysning. I ett ställ med produkter med den klara 

belysningen plockade fler människor upp de olika produkterna än vad de gjorde i stället med 

mer dämpad belysning (Summer & Hebert, 2001). 

Förutom ljus är det viktigt att beröra alla de fem sinnena i exponeringen för att få 

uppmärksamhet och väcka nyfikenhet. Med hjälp av sinnena binder konsumenter olika 

minnesbilder till olika produkter, genom att exponera med hjälp av exempelvis färg, musik 

och olika dofter ökar chanserna att kunden kommer ihåg och förknippar något speciellt märke 

till just den butiken (Liu, Wang, & Chen, 2009). 

3.6 Sammanfattning 

Teorin betonar hur viktigt det är att använda sig av de verktyg som finns tillgängliga för att 

stimulera konsumenternas sinnen. Genom att stimulera konsumenternas sinnen skapas ett 

starkt minne av butiken och dess image. Detta är en intressant del för den aktuella 

frågeställningen eftersom för att ta reda på hur man ska lyckas attrahera konsumenter så måste 

en djup redogörelse göras för vad teorin säger är det mest lyckade sättet. En sammanställning 

genomförs sedan och utifrån denna kan det hittas likheter samt skillnader med det praktiska 

arbetet.  
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4 Empiri 

Här presenteras en sammanställning av intervjumaterialet från de utvalda butiksmedarbetarna. 

Materialet från de intervjuade är granskade och sedan sammansatta i grupper bestående av  

mönster i form av likheter och skillnader. Dessa mönster presenteras under lämplig aspekt 

som har skapats för att ge läsaren en bra inblick i vardera område samt skapa en koppling till 

övriga delar i rapporten. 

4.1 Presentation  

De medverkande intervjupersonerna presenteras nedan. 

Pernilla
4
 är delägare i klädesbutiken Wonder. Butiken säljer high fashion till både dam och 

herr i blandade åldrar dock inte barn. Här finns även accessoarer så som skor, sjalar, hattar 

och smycken. Ljus och diverse trevnadsartiklar finns även i sortimentet.  

Mia
5
 är anställd på Wonder som säljare men är också med och sköter till stor del 

skyltexponeringen tillsammans med Pernilla.  

Anna Maria
6
 är butiksmedarbetare på Claudelle. Claudelle är en smyckesbutik som är belägen 

inne på gallerian i Varberg på nedervåningen vid ingången mitt emot ett café. Butiken är 

privatägd och säljer bland annat välkända märken som Pilgrim och Snö. Det är Anna Maria 

som sköter all skyltexponering i butiken, dock har hon inte befogenhet att bestämma och 

experimentera med produkterna och rekvisitan i den utsträckning som hon hade velat. 

Anledningen till detta är för att ägarinnan vill att Anna Maria ska använda sig av den rekvisita 

som redan finns i butiken och att rekvisita utifrån kan orsaka en förvirring bland 

konsumenterna om butikens inriktning. 

Elin
7
 är butiksansvarig i butiken Joy of Giving som är en relativ nyöppnad butik i Varberg 

som öppnade hösten 2011. Från början var det en presentbutik med massa små saker med 

                                                 
4
 Pernilla, delägare i klädesbutiken Wonder, intervju den 29 mars 2012. Se bilaga nr 3, sid 40 

5
 Mia, butiksmedarbetare i klädesbutiken Wonder, intervju den 29 mars 2012. Se bilaga nr 4, sid 43 

6
 Anna Maria, butiksmedarbetare i smyckesbutiken Claudelle, intervju den 29 mars 2012. Se bilaga nr 1, sid 34 

7
 Elin, butiksansvarig i inredningsbutiken Joy of Giving, intervju 26 mars 2012. Se bilaga nr 2, sid 37 
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liknande inriktning som Lagerhouse. Konceptet har ändrats sedan dess och efter ett besök på 

Formex mässan i Stockholm beslutades det att sortimentet skulle vidgas och inriktningen gick 

från present till heminredning med mattor och möbler. Dock finns vissa presentartiklar 

fortfarande kvar i sortimentet.  

4.2 Bakgrund och utbildning 

Intervjuerna inleddes med att de medverkande fick berätta om sig själva, utbildning och 

karriär. Samtliga intervjupersoner har på egenhand arbetat sig fram till vad de gör idag. Elin 

och Anna Maria har både läst Handelsprogrammet på gymnasiet men har sedan ingen fortsatt 

fördjupande utbildning. Elin är ny inom branschen och det är hennes svåger som äger butiken 

som erbjöd henne jobbet i butiken. Hon har ett brinnande intresse och är full av ambition och 

vilja att utvecklas och ser hennes arbetet som en stor möjlighet.  

Anna Maria på Claudelle har alltid arbetat inom butik, även om det varit inom olika genrer så 

har hon alltid trivts med det hon gör. Pernilla har (tillsammans med hennes man Jens) ägt 

klädesbutiker och hon ser sig själv som självlärd och menar på att det är något som personer 

föds med. Mia som är anställd hos Pernilla ser sig också som självlärd och genom lika arbeten 

inom olika butiker har hon fångat upp och utvecklat de kunskaper som hon idag besitter.  

Alla deltagande personer anser att det inte går att läsa sig till allt utan att det måste ha funnits 

med från början, mycket görs beroende på tycke och smak samt beroende på humör. Ingen av 

dem verkar känna att de saknar vissa kunskaper eller färdigheter utan de känner sig helt 

trygga i det dem gör och arbetar med god själsäkerhet. Anna Maria, Pernilla och Mia berättar 

att de har gått kurser inom marknadsföring men det var för många år sedan och känner inte att 

det bidragit med speciellt mycket som det använder sig av idag. 

Respondenternas utbildning och bakgrund kan ha stor betydelse i hur skyltfönstret faktiskt 

utformas. Vid en eventuell utbildning kan det dras paralleler att information har glömts bort 

eller blivit oaktuell. 

4.3 Utformning av skyltfönster 

När det kommer till frågan hur de tycker att ett skyltfönster ska se ut och hur det bör utformas 

på bästa sätt så svarar samtliga att de gör exponeringen efter eget tycke och smak men att det 

ska väcka en nyfikenhet och få kunderna att vilja komma in i butiken. Elin försöker utforma 

det så som hon skulle vilja ha det hemma hos sig för att skapa en hemtrevlig känsla. Pernilla 
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och Mia från Wonder är båda väldigt noga med att det inte får kännas rörigt utan det ska vara 

snyggt och strukturerat. Pernilla anser även att det ska ge ett mysigt intryck och kännas 

inbjudande. Anna Maria från Claudelle skiljer sig lite här. Hon utformar också sitt eget 

skyltfönster efter eget tycke men hon är väldigt noga med att det måste hända något i skylten 

som gör att människor stannar kvar och tittar länge, på så sätt lägger de märke till butiken 

säger hon. Det är inte alltid att ett snyggt skyltfönster är ett bra skyltfönster. Händer inget 

spännande behöver inte de potentiella kunderna stanna upp för att lägga fokus på fönstret på 

samma sätt som om ett lite rörigt intryck ges.  

Samtliga är överens om att det är humöret som styr, beroende på vilket humör så skyltas det 

olika och ibland fungerar det inte att skylta alls om det är en dålig dag och det saknas 

inspiration. Skyltfönstret ska lyfta fram och visa butikens image och vad som konsumenterna 

kan förvänta sig från butiken om de går in där. Även om det mixas med olika färger, stilar och 

produkter så måste hela tiden butikens image ligga i fokus och synas. 

4.4 Primärt mål med skyltfönstret 

Personalen på Wonder och Elin på Joy of Giving vill med hjälp av skyltfönstret locka in 

kunderna i butiken, medan Anna Maria vill skapa ett intresse för fönstret hos konsumenterna. 

Hon påpekar dock att eftersom butiken ligger i en galleria där folk rör sig fritt så är chanserna 

till att kunder kommer in spontant är större än vad den var tidigare när butiken låg ute på stan. 

Därför ansåg hon att det var ännu viktigare att skyltfönstret väckte ett intresse eftersom 

kunder kommer till butiken pågrund av att de gått förbi skyltfönstret kvällen innan när de 

exempelvis var ute och rastade hunden, vilket inte är möjligt inne i gallerian.  

4.5 Planering och uppbyggnad vid skyltning 

Alla  butikerna poängterar att det är viktigt att skylten inte ser likadan ut för länge utan att den 

måste förnyas och ändras om relativt ofta. De försöker skylta om minst varannan vecka men 

under tiden så byts en eller några produkter ut eller flyttas runt. Samtliga vill nå en helhetsbild 

med fönstret och försöker föreställa sig det färdiga resultatet. Elin från Joy of Giving berättar 

att hon kan springa och ändra position på en produkt i skyltfönstret ett flertal gånger innan 

hon känner att det är rätt.   

Gällande omskyltning så använde ingen av intervjupersonerna sig av exempelvis skisser eller 

ritningar som de gjort på förhand för att bygga upp skylten. Ideérna för den nya skylten finns i 

huvudet och utefter den bilden så byggs skyltfönstret upp. Mia och Pernilla från Wonder 



19 

 

bollar sina ideér med varandra hela tiden och tycker att tillsammans så kommer de fram till 

det slutgiltiga resultatet. 

4.6 Inspirations källor 

För att få inspiration till det nya fönstret anger alla att den bästa källan är mässor, där massor 

av ideér och nyheter som kan komma till användning presenteras. Mia, Pernilla och Anna 

Maria får mycket inspiration genom att titta i andra skyltfönster, framför allt i andra städer 

och länder. Pernilla hämtar mycket av sin inspiration genom att läsa andra butikers bloggar 

och poängterar att det inte får förekomma någon rädsla för att ta andras ideér och göra om till 

ett eget koncept, det är viktigt att vara uppdaterad och förnya sig hela tiden. Mia sitter gärna 

och tittar på folk, genom att se människor i vardagen så får Mia olika infallsvinklar gällande 

stilar, färg kombinationer, personligheter med mera som hon kan använda sig av för att göra 

skyltfönstret intressant.  

4.7 Tekniker  

4.7.1 Produkt i fokus 

På Wonder placeras produkten som skall vara i fokus på ett centralt ställe i skylten och 

resterande fönster byggs upp runt detta plagg, med hjälp av rekvisita för att få den rätta 

känslan kring produkten. Elin på Joy of Giving har aldrig tänkt på hur hon gör, men hon tror 

att hon försöker bygga upp den på ett bra sätt så den syns och sticker ut från övrigt material i 

skylten. Anna Maria gör på liknande sätt som Wonder, försöker bygga upp skylten så just det 

smycket hamnar i blickfånget. 

4.7.2 Användandet av färg 

Elin från Joy of Giving brukar färgkoordinera sina skyltningar i form av olika teman, detta för 

att det ska ge ett behagligt och sammansatt intryck. Hon använder sig som en regel av de 

mörka färgerna i botten i fönstret för att produkterna ska lyftas fram mer. Hon berättar att om 

det mörka placeras överst så dränks på så sätt produkterna som egentligen ska framhävas. På 

Wonder försöker dem mixa lite men samtidigt måste det vara inom samma nyanston så det 

inte sticker iväg åt något håll. 

Anna Maria på Claudelle börjar alltid med en bas som består av mörka färger och bygger på 

runt och upp på den basen med olika färger och material. 
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4.7.3 Ljussättning 

Samtliga butiker uppger att de är medvetna om att med hjälp av belysning kan förmedla olika 

känslor med skyltningen och kan lyfta fram produkterna på ett annat sätt med rätt belysning, 

dessvärre så har varken Wonder eller Joy of giving möjlighet att påverka sin belysning i 

skyltfönstrena. De lampor som finns är de som de kan använda sig av och göra de bästa som 

går av situationen. Båda dessa butiker har lampor som är tända även när butiken är stängd, 

detta för att göra förbipasserande under stängningstid medvetna om butiken. 

På Claudelle däremot är det lite annorlunda, ägaren till butiken är gift med en elektriker som 

har hjälpt till med belysningen för att kunna få så mycket variation som möjligt. Variationen 

betyder byte av olika sorters armaturer vilket gör att en större effekt kan skapas från gång till 

gång. Här finns ingen belysning kvällstid, eftersom butiken ligger i en galleria är det stängt  

4.7.4 Teman och rekvisita 

Elin gör all sin skyltning med fokus på teman, däremot så har de inga speciella teman 

beroende på exempelvis högtider såsom vår, påsk med mera förutom vid jul då de försöker 

plocka fram myskänslan i fönstret. Däremot så har både Wonder och Claudelle sin skyltning 

grundade på olika högtider och årstider. Våren med påsken är ett tillfälle på Wonder då dem 

går helt crazy med färger och rolig rekvisita. På Claudelle försöker Anna Maria lyfta fram 

exempelvis morsdag och liknande för det är bättre anpassat till deras sortiment.  

Samtliga butiker tycker att julen är den absolut roligaste skyltningen att göra, den tar mycket 

tid men sedan är den ju kvar längre än vad övrig exponering är. Vid jul så använder sig både 

Wonder och Claudelle av mycket rekvisita i fönstrena för att skapa och fånga den härliga 

julstämmningen. Anna Maria har inte tillgång till riktigt all den rekvisita hon skulle vilja 

använda sig av då hon inte själv äger butiken men hon har massa ideér om hur hon egentligen 

skulle vilja ha det. På Wonder är det lite lättare då Pernilla är delägare i butiken. Både Pernilla 

och Mia är överens om att det är rekvisitan som gör hela skylten, däremot är det dyrt att 

införskaffa så de arbetar så gott de kan med det som finns. På Wonder har de två väggar med 

fönster då butiken ligger i ett hörn. Skyltningen på de två väggarna är av liknande teman, för 

helhetens skull och varje fönster innehåller tre stycken dockor. Pernilla berättar att de har fått 

hjälp utifrån av en tjej från Stockholm med antalet dockor, samt att alla dockorna ska titta åt 

samma håll och placeras med en docka framför med de andra två tätt bakom. 
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4.8 Säljande skyltning 

Gällande frågan om det produkter som visas i skylten säljer mer än övriga produkter så är 

samtliga överens om att så är fallet. Det som visas i skylten är det som kunderna kommer in i 

butiken för, sedan hittar det något fint som passar till inne i butiken och påså sätt bidrar även 

skylten till merförsäljning. 

4.9 Kundvarv förbi butiken 

På Claudelle finns inget speciellt håll som kunderna går förbi butiken, antingen kommer de in 

på gallerian och går förbi butiken eller också är de på väg ut från gallerian. Anna Maria anser 

att detta ger ingen större effekt för skyltfönstrets betydelse och det är ingenting hon tar hänsyn 

till när hon ordnar en exponering.   

Placeringen av Joy of Giving ligger nära torget men ändå lite avsides. En nära granne är 

Kicks som nästan ligger vägg i vägg och längre ner ligger gallerian. Elin tycker att personerna 

som går förbi oftast kommer uppifrån stan och är påväg ner mot gallerian. Hon berättar också 

att de har blivit mindre folk som passerar förbi sedan Team Sportia som låg bredvid innan 

flyttade. Men hon försöker anpassa skylten så den är attraktiv från båda håll. 

På Wonder anser dem att folk rör sig enbart på en sida av butiken, och det är i riktning mot 

torget, på andra sidan finns inget som har med shopping att göra så både Pernilla och Mia tror 

att detta ger känslan av att stan slutar där och därför rör sig inget folk från det hållet. Detta 

påpekar de båda är någonting negativt då deras skyltfönster som vetter åt det håll som inte 

passeras av så många konsumenter inte får den uppmärksamhet som den förtjänar.   
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5  Analys 

I analyskapitlet bearbetas den insamlade empirin med hjälp av teori. I huvudsak sker en 

jämförelse mellan de teoretiska rekommendationerna och det empiriska materialet, därutöver 

analyseras vad som kännetecknar mindre butikers utformning av skyltfönster. 

5.1 Ett skyltfönsters funktion 

5.1.1    Syftet 

Pegler (2011) lyfter fram att det huvudsakliga syftet med ett skyltfönster är att presentera och 

marknadsföra sina produkter. Liu, Wang och Chen (2009) påpekar dock att skyltfönstret ska 

väcka en köplust hos konsumenterna vilket resulterar i att det drar in kunderna till butiken. De 

undersökta butikerna har dock olika syften med sina skyltfönster. I smyckesbutiken Claudelle 

vill skyltansvariga Anna-Maria skapa ett intresse hos konsumenterna medan Wonder samt Joy 

of Giving vill locka in kunderna i butiken. Dessa kommentarer går hand i hand eftersom för 

att lyckas locka in kunderna i butikerna måste ett intresse ha skapats hos konsumenten redan 

ute vid skyltfönstret. Det som skiljer de båda åt är att när det skapas ett intresse för skylten så 

är detta på långsikt, medans locka in antyder om nu på en gång. I en smyckes butik kan detta 

innebära att det finns ett minne om just den butiken med de produkter vid exempelvis 

högtidsdagar, dop eller liknande.  

Ett annat viktigt syfte som skyltfönstret har är att den ska förmedla ut butikens image till 

konsumenterna (Liu, Wang & Chen, 2009). De intervjuade respondenterna lyfter alla fram 

hur viktigt det är att förmedla ut sin image genom skyltfönstret.  

5.1.2 Ökad försäljning 

Studier har genomförts på områden om exponering av ett märke kan främja dess försäljning. 

Detta kom Breugelmans och Campo (2011) fram till. De påstod att det har samma effekt som 

reklam och prisskyltar framkallar. Två av de tillfrågade butikerna såg tydliga 

försäljningsförbättringar vid skyltning av en produkt i skyltfönstret. Joy of Giving avvek här 

från de andra då hon inte såg tydliga försäljningsförbättringar men hon påpekade att det 

berodde lite på vilken produkt som exponerades. Här får dock en kritisk syn användas. 

Studien innefattade en ökning av försäljningen gällande ett varumärke medan butikerna 

endast såg en ökning av just den aktuella produkten. Skyltningen påverkade alltså inte 

försäljningen av ett varumärke i butikerna. Den insamlade datan poängterar att en ökning av 
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försäljningen för ett specifikt varumärke kan öka. Detta gjordes klart av Breugelmans och 

Campo (2011) samt Liu, Wang och Chen (2009).  

Oftast är syftet att visa upp butikens sortiment eller en specifik produkt men det är mer sällan 

att ett helt varumärke exponeras i ett skyltfönster. Respondenterna klargjorde att en skyltning 

inte gjordes med hjälp av ett specifikt varumärke utan istället presenterades produkter i 

samma teman. Detta är den stora skillnaden till varför dessa svar inte överensstämmer med 

varandra. 

5.2 Uppmärksamhet genom erfarenheter 

Vid utformningen av ett skyltfönster är det viktigt att väcka uppmärksamhet och skapa en 

nyfikenhet hos konsumenterna. Liu, Wang och Chen (2009) lyfter fram ett antal tekniker som 

kan använda för att skapa detta. En viktig punkt är att koppla ihop exponeringen med tidigare 

erfarenheter. Fem stycken erfarenheter har klarlagts: sinnen, känslor, kommunikation, 

personlighet och livsstil samt sambandet mellan dessa punkter.  

Butikerna är relativt medvetna om hur uppmärksamhet och nyfikenhet skapas, dock riktar sig 

de fem erfarenheterna som Liu, Wang och Chen (2009) kom fram till mer mot skyltfönstret 

och hur genom dessa erfarenheter kan skapa uppmärksamhet. Här är en stor skillnad mellan 

Liu, Wang och Chens (2009) modell och mot verkligheten i butikerna. Respondenterna 

använde sig av dessa när de utformade skyltfönstren men de tänkte mer på sig själva och hur 

de agerade.  

De fem sinnena är någonting som de tillfrågade butikerna är fullt medvetna om men som dem 

inte tillämpar i den utsträckning som behövs. Det finns en svårighet i att använda många 

sinnen i ett fönster då det är som sagt en glasruta mellan exponeringen och konsumenterna. 

Genom att använda sig av sinnena leder det till att motivera konsumenterna, öka värdet av en 

produkt samt urskilja företaget och produkten från konkurrenterna på marknaden (Liu, Wang 

& Chen, 2009).  

Humöret tar alla upp och instämmer att det spelar stor roll när det är dags att skylta om. Ett 

dåligt humör kan spegla av sig i hur skyltfönstret utformas och kan på så sätt påverka 

konsumenterna på ett negativt sätt. De intervjuade butikerna trycker på att använda sig av 

mycket rekvisita i sina fönster. Även detta är en väg till uppmärksamhet och nyfikenhet. Detta 

skiljer sig mot Liu, Wang och Chens (2009) teori om att skapa uppmärksamhet. Deras teori 

hänvisar till att skapa ett känslomässigt band till konsumenterna i skyltfönstret. Det ska 
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exponeras på något sätt att konsumenterna påverkas av det på ett känslomässigt stadium. 

Respondenterna använder sig av det när dem bygger skyltningen men ägnar inte så mycket 

tanke åt konsumenterna och hur dem kan tänkas reagera på detta. Humöret kan, som sagt 

tidigare, påverka hur skyltfönstret är utformat och det hänger även ihop med hur 

konsumenterna uppfattar det och hur deras humör påverkas. 

Klädesbutiken Wonder anser att det ska finnas struktur i ett skyltfönster för att det inte ska bli 

rörigt utan det ska se stilrent och snyggt ut. Smyckesbutiken Claudelle tycker däremot att det 

ska vara lite rörigt för att konsumenterna måste stanna upp och kolla vad som finns närmare. 

Detta kopplas ihop med kommunikationen ut till konsumenterna då ett rörigt intryck kan 

orsaka att informationen inte kommer ut till konsumenterna. Teorin tar upp att ett skyltfönster 

bör kunna förmedla ett klart och tydligt budskap som snabbt och enkelt kan uppfattas av 

konsumenterna där det inte får uppstå några frågeställningar som inte kan besvaras snabbt 

(Liu, Wang & Chen, 2009). Butikerna är väldigt olika i sina åsikter och tankar i denna 

frågeställning. Ett strukturerat sätt kan däremot förmedla ut rätt budskap, dock kan ett för 

strukturerar fönster ge ett stelt och kallt intryck och lyckas inte då förmedla ut sitt budskap. 

Teorin tar upp att ett skyltfönster bör kunna förmedla ett klart och tydligt budskap som snabbt 

och enkelt kan uppfattas av konsumenterna där det inte får uppstå några frågeställningar som 

inte kan besvaras snabbt (Liu, Wang & Chen, 2009).  

Elin på Joy of Giving försöker skapa en hemtrevlig känsla genom att exponera på ett sätt som 

påminner om hemma. Hon försöker skapa en bild av hur konsumenterna kan ha det hemma. 

Butiken Wonder är inne på samma bana och trycker på att skapa en varm inbjudande känsla. 

En känsla av struktur ska träda fram i fönstret vilket innebär att det ska vara snyggt och 

strukturerat. Claudelle motsätter sig detta. Hon anser ett rörigt skyltfönster fångar 

konsumenternas uppmärksamhet och får dem att stanna kvar längre än om skyltfönstret hade 

varit strukturerat. Konsumenterna måste lägga ett annat fokus på ett lite rörigt skyltfönster än 

på ett strukturerat. Detta kan kopplas ihop med en asymmetrisk balans som innebär att en 

oordning förekommer men att en optimal vikt förekommer i skyltningen. Utifrån detta kan det 

konstateras att eftersom de alla är olika på dessa punkter så kan detta härledas till deras olika 

livsstilar. Alla människor är olika och utifrån deras sätt att exponera är det med stor 

sannolikhet att de lyckas attrahera olika sorter av människor. Schmitt (1999, i Liu, Wang & 

Chen 2009) anser att det är personliga egenskaper och vilken livsstil konsumenten har som 

påverkar vad konsumenten attraheras av. Det handlar om att skapa modeller som relaterar till 

psykiska och långtidsbehov i deras livsstilar för att få den önskade effekten.  
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Att skapa ett samband mellan de tidigare fyra erfarenheterna är den huvudsakliga meningen i 

den femte. Det är dock svårt att reflektera över huruvida deras tillvägagångssätt är det mest 

lönsamma utan eftersom vi alla är olika så påverkas vi även av olika saker (Liu, Wang & 

Chen, 2009) 

5.3 Utformning & layout 

För att skyltfönstret ska ge den önskade effekten är det av stor vikt att det utformas och att 

miljön i skyltfönstret komponeras på rätt sätt (Mehrabian, 1976). Genom att på förhand skissa 

upp skyltfönstret inklusive samtliga rekvisita, belysning, färgkordinationer med mera så 

underlättas arbetet med att bygga upp ett nytt skyltfönster (Morgan, 2008).  

Den angivna informationen från både Morgan och Mehrabian visar att det är av stor vikt att 

vid omskyltning planera och skissa upp hur det nya skyltfönstret kommer se ut vid färdigt 

resultat. Detta skiljer sig från hur intervjupersonerna i rapporten arbetar ute i vardagen med 

deras skyltfönster. Samtliga medverkande poängterar att ett skyltfönster måste regelbundet 

förnyas, detta görs på olika sätt. Elin (Joy of Giving) flyttar runt produkterna lite från dag till 

dag för att skapa en nyhetskänsla, medan Claudelle och Wonder byter produkter i samband 

med omskyltning, vilket sker minst varannan vecka. Vissa produkter kan bytas ut tidigare 

beroende på om det är den sista utav den produkten. Ingen av respondenterna gör skisser i 

förväg vid omskyltning. En planering finns men den har arbetats fram i huvudet och genom 

att bolla ideér med sina kollegor. 

Att fönstret / fönstrena ska ha ett genomgående tema (Morgan, 2008) samtycker butikerna i 

denna rapport med även om det i Joy of Givings fall är lite tvetydligt vilket tema som gäller 

och utformas mest efter eget tycke. 

Gällande skyltfönstrets layout finns det vissa förordingar och standars som bör följas för bästa 

resultat (Morgan, 2008). En viktig del som Morgan (2008) tar upp är att varje fönster ska ha 

ett fokusobjekt av något slag. Detta fokusobjekt eller produkt ska placeras innanför 

blickfånget strax under ögonnivå för att få bästa effekt. En viktig aspekt att ta hänsyn till är 

hur konsumenterna rör sig utanför butiken, det vill säga kundvarvet förbi skyltfönstret. 

Fokusobjektet bör placeras på ett sätt som riktar sig mot rörelsemönstret ser ut utanför 

(Morgan, 2008). 

De medverkande visar upp en tydlig medvetehet om hur folk paserar deras butik, däremot så 

läggs ingen större vikt på att försöka anpassa skyltningen utefter detta. Wonder kommer lägga 
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fokus på att försöka få alla sina skyltfönster synliga och intresanta genom ombyggnation, och 

Joy of Giving vill få hela sin skyltning intresant från vilket håll potentiella konsumenter än 

passerar. Claudelle som ligger beläget inne på en galleria där människor rör sig lika mycket 

från båda håll försöker med sitt fönster väcka en uppmärksamhet till just deras butik. 

För att sätta en produkt i fokus, använder samtliga utav de medverkande butikerna sig av 

samma metod. Produkten som ska ligga i fokus placeras på en centralt plats i skylten och 

resterande skyltexponering byggs upp runt fokusprodukten. 

5.4 Gruppering och linjer 

Genom att använda gruppering kan det på ett enkelt och bra sätt skapa det estetiska i  ett 

skyltfönster. Grupperingarna kan genomföras på två olika sätt, antingen i pyramid eller i 

upprepning (Morgan, 2008). I pyramidgruppering är syftet att behålla fokus längre på 

huvudobjektet, genom att bygga upp rekvisita och produkter i pyramidform krävs det en lite 

större ansträngning utav konsumenten att sortera produkterna i skyltningen (Morgan, 2008). 

När det istället handlar om upprepning så innebär detta att exponeringen upprepas med 

samma produkt i skylten om och om igen. Ett sätt är att variera med färger för att få mer 

effekt (Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid, 2007).  

Butikerna som medverkar i rapporten har ingen kunskap gällande gruppering men skyltar 

omedvetet efter dessa praxis. Wonder använder sig av upprepning då de varierar samma 

produkter ex. T-shirts fast i olika färger. Joy of Giving och Claudelle använder sig mer av 

pyramidgruppering då de båda talar om att först bygga en bas som de sedan bygger på med 

hjälp av olika produkter och rekvisita. 

Gällande linjer används dessa för att uppnå olika effekter i skyltfönstret, vertikala linjer får en  

starkt och stolt intryck medans horisontella linjer förmedlar en känsla av lättsamhet och 

rogivande kvalitet. Böjda linjer förmedlar en känsla av feminitet och charm och tillsammans 

med vertikala linjer ger de en väldigt bra balans. De diagonala linjern är kraftfulla och 

dynamiska  och förmedlar en känsla av handling (Pegler, 2011). Pegler (2011) lyfter fram att 

det är en viktig egenskap för att få en bra balans i skyltningen att använda sig utav linjer. 

Ingen av de medverkande personerna i uppsatsen använder sig eller har kunskap om detta sätt 

att tänka. De utgår i från produkterna själva och bygger upp fönstret genom olika exempelvis 

olika teman och färgkordinationer för att få balansen i skyltexponeringen. 
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5.5 Färger 

För att få fram den rätta känslan och lyfta fram sin image används färger i skylten. Färger har 

dessutom en påverkan på konsumenter i olika hög grad, samt att de olika färgerna betyder 

olika beroende på exempelvis nationalitet, bakgrund med mera. Genom att använda färger på 

rätt sätt ökar intresset och budskapet åt det som förmedlas i skyltningen (Morgan, 2008).  

Genom att dela in färgerna i tre familjer varma, kalla och neutrala kan konsumenterna 

påverkas på olika sätt (Morgan, 2008). 

De medverkande butikerna har en stor kunskap om färger, kanske något bristfällig när det 

kommer till vad de olika färgerna betyder och i vilka sammanhang de kan påverka genom att 

mixa de olika färgerna. De är däremot insatta i betydelsen hos de tre familjerna. Joy of Giving 

och Claudelle använder sig utav mörka basfärger för att bygga upp ett djup i skylten, samt att 

båda butikerna gärna hämtar inspiration från naturen och försöker frambringa en behaglig 

skyltning. Wonder använder sig utav de olika familjerna i de olika förnstrena för att hålla 

liknande tema genom samtliga fönster. Genom att skylta med varma, kalla och neutrala färger 

i olika fönster lyfter de fram butikens variationer i sortimentet. Användandet av familjerna är 

inte medvetet på det sätt som teorin vill frambringa färgernas betydelse. Däremot är det 

medvetet att skapa en behaglig känsla . 

5.6 Ljussättning & belysning 

Belysning och ljussättning har en stor roll i hur produkterna upplevs i samband med 

exponering, olika färger kräver olika typer av belysning. Med hjälv av belysningen kan 

konsumenterna påverkas genom att styra deras uppmärksamhet i exponeringen (Mehrabian 

1976) samt att konsumenterna blir mer mottaglig för influenser (Summer & Hebert, 2001). 

För att få fram den önskade effekten av belysningen måste marknadsföraren tänka på vissa 

faktorer som spelar in. Exempelvis vid användning av en mörk färg i fönstret måste 

belysningen vara mer kraftfull då en mörk färg absorberar ljuset mer än en ljus färg (Morgan, 

2008). Både Joy of Giving och Claudelle använder sig av mörka färger i botten på sin 

skyltning. För att kunna lyfta fram de produkterna som de väljer att skylta med måste 

belysningen på så sätt vara starkare än om en ljus färg hade använts. Claudelle kan lyckas bäst 

med detta eftersom deras belysning kan experimenteras med på ett annat sätt än hos Joy of 

Giving, som inte hade så många valmöjligheter. 
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Medvetenheten om att belysningen och ljusättningen är en viktig faktor i skyltexponeringen är 

stor hos intervjupersonerna. Både personalen på Wonder och Elin på Joy of Giving skulle 

vilja kunna exprimentera mer med ljusättningen än vad de gör idag men detta är dessvärre 

omöjligt då de själva inte styr över lokalerna och belysningen. 

Både Joy of Giving och Wonder har nattbelysning i deras skyltfönster, vilket även enligt 

Morgan (2008) måste utföras på ett speciellt sätt för att få önskad effekt. Men även här är det 

inte företagen själva som styr denna typ av belysning mer än att se till att nattbelysning finns 

under vissa timmar på kvälls och nattid.  

Claudelle har ingen nattbelysning då butiken är belägen i en galleria, men det är den butik 

utav de representerade i rapporten som har den bästa förutsättningen att lyckas med sin 

belysning. Anledningen till detta är för att dem har tillgång till hjälpmedel som skapar en 

fördel gentemot övriga butiker. Den punkten, som tidigare har presenterats, angående 

ägarinnans man som är elektriker är den bidragande faktorn till ett lyckat försök. De andra 

butikerna nämnde inte något om det utan får istället betala för det. Det kan vara en anledning 

till att Claudelle har möjlighet att lyckas bättre. Det är troligtvis gratis och har möjlighet att 

ändra hur mycket dem vill. Eftersom de andra måste betala för det prioriterar dem inte detta 

utan accepterar situationen som den är. Ska det dessvärre gå efter den skrivna 

konceptlitteraturen är kunskapen dessvärre något bristfällig gällande hur belysningen ska 

formas.  
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6 Slutsats 

I det sjätte och avslutande kapitlet i rapporten ges en sammanställning av de föregågna 

kapitlen samt besvarar problemformuleringen som inleder uppsatsen. 

Rapporten handlar om hur ett skyltfönster bör utformas på bästa sätt enligt forskning och 

litteratur för att nå ut till konsumenterna på bästa sätt. Många utav de riktlinjer som finns är 

nämnda och redovisade i denna rapport.  

Efter att ha studerat ämnet väcks en nyfikenhet om det verkligen är såhär det går till i det 

dagliga arbetet ute i handeln? Svaret är ja, om det gäller stora kedjor där de använder sig av en 

visual merchendiser som har utbildning inom just marknadsföring och exponering. Men om 

det handlar om små lokala butiker då? Efter genomförd analys så blir slutsatsen att det inte är 

lika självklart. Efter att ha genomfört intervjuer med fyra stycken butiksmedarbetare i mindre 

privatägda butiker ser vi snabbt att mycket utav det litteraturen tar upp inte efterföljs ute i 

vardagen.  

Småbutiker utformar sina skyltfönster på ett mer personligt sätt där fokus ligger på att visa 

upp sina produkter och ge ett intryck som väcker både uppmärksamhet och en hemkänsla. Då 

de inte har några riktlinjer att följa har dem en stor valmöjlighet att hitta på mycket 

annorlunda och nytt. Kunskaperna kan brista vid vissa aspekter men det är det som gör 

småbutikerna så speciella och unika. Respondenterna i denna rapport går alla efter en 

hemtrevlig och inbjudande känsla där de främst syftar till att visa upp sina produkter och 

skapa ett intresse. 

Analysen i denna rapport utgick från att hitta likheter och skillnader mellan empirin och teorin 

samt medvetenheten/kunskaper hos butiksmedarbetarna i dessa butiker. Resultatet av 

sammanställningen av teorin och empirin gav intressanta svar. Ingen av respondenterna som 

deltagit i intervjuerna har någon speciell utbildning inom marknadsföring eller farmför allt 

skyltexponering. De varken läser eller följer någon sorts teori, men verkar trots detta ha 

ganska stora medvetenhet och kunskaper om delar så som belysning och färg koordinationer. 

Gällande gruppering och linjer så är detta inget som de medverkande använder sig utav i sina 

skyltningar samt att rapporten visar att det finns stora brister i kunskaperna och 

medvetenheten gällande litteraturens teorier och förklaringar till hur det ska användas på ett 

korrekt sätt. Exponeringen sker efter eget bevåg samt privat smak och tycke. Just efter eget 

smak och tycke är ett genomgående tema hos de medverkande respondenterna, att utforma 
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butikens skyltfönster så som de själva tycker verkar mest lämpligt och som underlättar för 

uppmärksamhet av butikens budskap är ett genomgående tema.  

Just att väcka uppmärksamhet och skapa en nyfikenhet hos konsumenterna är utgångspunkten 

för den skrivna litteraturen. Vilket är det primära mål som de medverkande 

butiksmedarbetarna också har med sin exponering. Att få potentiella konsumenter 

uppmärksamma skyltfönstret och väcka en nyfikenhet samt förmedla en inbjudande känsla för 

butiken är det som de vill uppnå med sina exponeringar, vilket är precis det som litteraturen 

och de vetenskapliga artiklarna handlar om.  

Så vad blir det svaret på den inledande frågeställningen,  Hur skiljer sig mindre butikers 

utformning av skyltfönster från teori?    

Efter att ha samalt in data och intervjumaterial som sammanställts blir svaret på frågan: 

skyltexponeringen utformas efter eget tycke och smak i de mindre butikerna. Exponeringen 

behöver inte vara strukturerad och prydlig som teorin visar på, ett fönster som ger en rörig 

känsla kan fungera precis lika bra. Både teorin och empirin visar att ett skyltfönster  måste 

frambringa uppmärksamhet och väcka en nyfikenhet för butiken samt ge en inbjudande känsla 

som väcker något slags behov. Analysen i rapporten visar att detta kan nås genom olika sätt, 

teorin talar om bland annat ojämnt antal produkter, hur produkterna ska placeras efter olika 

riktlinjer, hur färger ska kombineras med mera. Respondenterna behärskar att förmedla ut sin 

information och väcka en nyfikenhet på sitt egna vis, genom att använda sitt sunda förnuft 

vilket ger ett mer personligt och hemtrevligt intryck av butiken. De regler och riktlinjer som 

litteraturen plockar fram är inget som är nödvändigt men används utav större kedjor. De 

mindre privatägda butikerna hämtar sin inspiration från exempelvis mässor, resor, hemsidor, 

bloggar, andras skyltfönster osv, vilket innebär att den angivna litteraturen inte används men 

de medverkande intervju personerna lyckas ändå med skyltning som bidrar  till lönsamhet. 
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7 Slutdiskussion 

Rapporten förmedlar mycket grundläggande samt relevant information angående hur ett 

skyltfönster exponering ska utföras. Informationen rör framför allt hur butikerna kan påverka 

potentiella konsumenter psykiskt genom att exponera på olika sätt. De medverkande 

respondenterna kan genom att läsa rapporten öka medvetenheten gällande hur deras 

exponering påverkar konsumenterna, samt kan bidra till att öka självförtroendet genom att 

våga experimentera med olika modeller och metoder som dessutom ökar inspirationen. Att 

änvända informationen i rapporten till att få ny inspiration och våga experimentera är något 

som butiker i olika genrer kan ha användning för, då teorin inte enbart är riktad mot just 

exempelvis kläder kan det även användas utav butiker med andra inriktningar.  

Modellerna och metoderna som rapporten tar upp kan även användas som skyltning och 

exponering inne i butiken. Vilket är en viktig del av hela skyltfönstert eftersom det 

kommunicerar hur butiken är uppbyggd och ser ut. Att använda sig av liknande tillvägagångs 

sätt inne i butiken ger en igenkänning känsla hos konsumenterna.  

När det kommer till framtida forskning inom detta område kan det exempelvis handla om att 

fördjupa och utveckla samt anpassa de olika teorierna inom ämnet även till mindre butiker 

som inte tar hjälp av en visual merchandiser. Samt hur tillämplingsområdet gällande 

metoderna och modellerna inne i butiken och i vilken utsträckning det faktiskt används. 
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8 Bilagor 

Nedan presenteras de genomförda intervjuerna. 

8.1 Intervju Claudelle 

Intervjun genomfördes med butiksmedarbetaren Anna-Maria i smyckesbutiken Claudelle som 

är belägen i Varbergs Galleria. 

Berätta lite om dig själv och vad du har för tidigare erfarenheter och utbildning 

Gick handel och kontor på gymnasiet det var då en 2årig utbildning. Sedan har jag alltid 

arbetat i butik inom olika områden. Jag har dessutom gått en kurs som marknad Varberg 

gjorde för ett antal årsedan, annars är det av egna erfarenheter. På min fritid är jag intresserad 

av konsumentbeetende  samt sälj och köpteknik och läser mycket om detta. Tyvärr så är jag 

bara anställd så jag har inte fått någon större nytta av mina munskaper inom detta område. 

Hur tycker du att ett skyltfönster ska utformas för att uppfattas och lockas av kunder? 

Det där är lite olika, ibland vill jag ha det enkelt och få grejer så det är lätt att urskilja och se 

produkterna. Samtidigt har jag märkt att kunderna stannar längre kvar och tittar längre i 

skylten om det händer lite, exempelvis att man har många produkter som man varvar med 

olika rekvisita exempelvis björkstammar,grenar och galjar. Många kan kanske uppfatta det 

som lite rörigt men det gör att människor stannar upp längre vid skylten och på så sätt lägger 

de ju märke till butiken på ett annat sätt. 

Använder du dig utav färger och ljussättning i din exponering? 

Jag försöker använda mig utav mörka färger som en bas och sedan varierar jag material och 

färg på smyckena så gott det går även om jag inte klan styra allt. När det kommer till ljuset så 

är butiksägarens man elektricker så han har gjort allt arbete gällande belysning och spottar för 

att få fram ett bra och effektfullt ljus i skylten. 

Primära målet med skyltfönstret? 

Det är att skapa ett intresse för butiken, även om inte kunderna alltid kommer in i butiken så 

väcker skylten även ett intresse för butiken. Nu ligger ju butiken i gallerian, vilket den inte 

gjorde tidigare, och här cirkulerar det mer folk och på så sätt får vi in folk i butiken som 

kanske inte hade kommit in annars. 
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Märker ni någon skillnad med skyltfönstrets betydelse nu mot tidigare då butiken låg på en 

gata i stan? 

Ja, som sagt här i gallerian är det mer folk i rörelse hela tiden och då blir det mer spontant att 

gå in i  butiken. I den tidigare lokalen så kändes skyltfönstret ännu mer viktigt, där va ju 

många som kom in på grund av att dem kvällen innan hade gått förbi och kikat i skylten, här i 

gallerian är det ju låst på kvällen. Sen hade vi andra öppetider tidigare, men nu har vi öppet då 

gallerian är öppen. Nu vågar även männen sig in i butiken mer än tidigare. 

Skyltar ni med kampanjer och reor? 

Vi är lite dåliga med reor och har sällan kampanjer, men om exempelvis pilgrim kommer med 

en ny kollektion så blir det givetvis den som kommer i nytt fokus i skylten. Inför exempelvis 

morsdag så plockar jag fram smycken som passar till och en liten påminnesle om att glöm inte 

morsdag. 

Hur går du till väga vid omskyltning? 

Jag skissar upp i huvudet, jag tänker på hur jag vill ha det. Sedan plockar jag ut och tömmer 

allt i skyltfönstret, putsar fönster och stryker tygerna och så vidare. Sen blir det fram med 

rekvisita och de nya smyckena. Rekvisita tycker jag är viktigt och det hade jag gärna  haft mer 

av. 

Tar den processen lång tid? 

Nej nej, det sätter jag igång med på engång. 

Hur ofta skyltar du om? 

Det varierar, men jag tycker inte att ett skyltfönster ska se likadant ut i mer än max 2 veckor. 

Sen kanske jag inte ändrar om allt men bytar ut lite produkter och flyttar runt lite.  

Var hämtar du din inspiration? 

 Jag är i Stockholm lite då och då, och där går jag gärna runt och kollar i skyltfönster och 

snappar åt mig ideér och tankar. 

Det är viktigt att man väcker ett intresse, det är inte alltid så viktigt att det är snyggt bara man 

hajar till och uppmärksammar skylten. Bryta och sticka ut från omgivningen lite. 



36 

 

Bidrar skylten till merförsäljning? 

Ja absolut gör den det och även till spontan köp.  

Har du märkt om det som är i skylten säljer mer? 

Nja både och, oftast har vi produkter i skylten som vi har många av, och är det sista som finns 

kvar så tar vi bort den från skylten och sätter dit något annat istället, men visst. 

Har du märkt om de personer som stannar och kollar skylten kommer in sen också eller 

bara går vidare? 

Jo de brukar komma in och det är jätte roligt för då vet man att skylten är intressant.   
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8.2 Intervju Joy of Giving 

Elin arbetar som butiksansvarig på Joy of Giving i Varberg. Butiken har funnits där sedan 29 

oktober 2011. Vid starten var det meningen att butiken skulle vara en presentbutik med en 

massa små grejer, med ett liknande koncept som Lagerhouse har säger Elin. Dock så gjorde 

Elin och hennes svåger Christian, som äger butiken, ett besök på Formex mässan i Stockholm 

och där insåg dem att de ville vidga sitt sortiment. Idag består sortimentet av mattor, diverse 

möbler men det har behållt sina små presentartiklar också. Elin tycker att butiken är unik i sitt 

slag och även eftertraktad då det är vintage och industristilen som kommer tillbaka vilket 

butiken har en tydlig touch av. Christian är dessutom mattgrossist vilket betyder att de har 

bättre pris på sina mattor samt att Elin tror att det blir lättare att sälja iväg dessa. Deras stora 

konkurrenter är Mio, EM Möbler mm.  

Elin har halkat in på den här linjen av ett bananskal. Hennes bakgrund är en handelsutbildning 

i Arvika. Hon säger att det är ett väldigt spännande arbete och en stor möjlighet för henne. 

Hur bör ett skyltfönster utformas för att locka konsumenter? 

Jag brukar tänka på hur jag vill hur det ska se ut i ett skyltfönster. Först och främst är det 

lättast att börja med det mörkaste längst ner så att det inte tynger upp ovanifrån. Det är lätt att 

man lägger det mörkaste överst eftersom det syns bäst. Det tar så himla mycket stor plats av 

det som är under. Det är en bas som jag brukar ha, att jag lägger det mörkaste under. Annars 

brukar jag gå på magkänslan och hur jag vill ha det hemma i en hylla eller i fönstret. 

Tänker du mycket på färger och ljus så det blir en helhet? 

Ja, alltså jag det är inte alltid det blir så. Absolut inte. Men oftast brukar jag göra nåt tema. 

Man har typ ett tema där man kör naturfärger eller som just nu ett grönt och vårigt tema. Man 

får testa sig fram helt enkelt.  

Vad är ett primärt mål med ett skyltfönster?Är det att sticka ut, visa upp produkter 

eller locka in kunder? 

Nja, det är mer att man ska få in kunderna och man ska få fram en känsla: "Wow, här vill jag 

gå in". Även fast man inte visar alla produkter i skyltfönstret så är det viktigt att dem vill bli 

gå in och bli intresserad av de produkterna man har. Viktigt att man får fram känslan, att dem 

har det där suget att dem måste gå in. 
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Säljer ni mer av de produkter som ni har i skyltfönstret? 

Till och från. Beror på vilka produkter som är framme. Men det har vart... Det har faktiskt 

vart både och. Det är som sagt vad jag sätter fram.  

Bidrar det till merförsäljning? 

Absolut. Det beror lite på vad man kan. Det är oftast lättast, nu har vi ju mattor och grejer. 

Om dem hittar en grön matta kan man visa något annat i grönt som dem köper tillsammans. 

Det är oftast lättare så får man merförsäljning. 

Märker du nån skillnad om ni skyltar med rea eller kampanjerbjudanden? 

Nej, nu har inte vi några direkta kampanjer överhuvudtaget. Rea har jag inte skyltat med 

heller utan de har jag visat i entren så man har sett det från dörren.  

Hur väljer du ut det produkter som du skyltar med? 

Magkänsla. Nej jag brukar landa och jag har inte så mycket småprylar så det är inte så lätt att 

skylta egentligen. Jag försöker variera och det kan vara att ena dagen flyttar jag en produkt till 

ett annat ställe. Man skapar en skillnad så kunden tror att man har en ny produkt.  

Brukar du skissa eller planera din skyltning? 

Nej, det gör jag inte. Det är i huvudet. Skulle jag göra det så skulle det ta flera timmar. 

Brukar du hämta inspiration från andra källor? 

Nej, nu är jag inte runt så mycket i stan så jag hinner inte gå runt men nu har vi varit på mässa 

i Stockholm. Det är första gången jag var på mässa och där hittar man mycket inspiration. 

Man tar ju lite därifrån.  

Använder du dig av belysning för att lyfta fram en viss produkt? 

Ja, alltså det är lite svårt. Vi har ganska stora skyltfönster. De enda lampor vi har är det två 

som sitter ovanför skyltfönstret. Det är inte så jätte lätt att få det ljuset på en viss produkt. Vi 

har inte haft nån spotlights eller nåt sånt dära. Man har kört det mörka och sen byggt upp med 

det ljusa. 

Hur får du en produkt i fokus då? 
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Vet inte, det har jag inte tänkt på. Det har blivit så att man kanske bygger på den på något 

visst sätt. Jag har inte tänkt på en sån sak. 

När du börjar tänka på att du vill göra om, hur lång tid tar det innan du gör om det 

eller innan det är helt klart? 

Åh, det tar olika tid. det beror på om jag redan vet hur jag vill ha det och så. Men jag kan stå 

flera timmar, en hel dag innan jag... jag flyttar runt hela tiden och provar och testar, 

Hur ofta gör du om på det stora hela? 

Lite olika, inte vart så jätte ofta men vi försöker göra det en gång, två gånger i månaden 

beroende på hur mycket produkter vi har. Man vill gärna att folk ska snappa upp vad vi har i 

butiken. Men man får anpassa sig lite med de småsaker man har och då blir det så att man 

flyttar runt. Får vi in mer produkter är det oftast lättare. 

Tänker ni på det att även att butiken är stängd så är det reklam utåt?  

Absolut. Lamporna i skyltfönstret är tända till ett eller tre på natten. Dem lyser även upp 

butiken rätt mycket så man ser rätt långt in ändå. 

Vad är det viktigaste med skyltfönstret? 

Att folk lägger märke till det, att det sticker ut. Alltså inte för mycket men att man snappar 

upp det och känner att här vill jag gå in. Man känner sig välkommen, det känns varmt och 

trevligt. Det känns inte bara dyrt och det ska inte kännas jobbigt att gå in. Dock ska man veta 

att alla gillar inte det man har i skyltfönstret. Men man ska få en varm och välkommen känsla.  

Tänker du på hur personer passera utanför? Om det kommer mer folk från något håll? 

Nej, det har jag inte tänkt på. Nu är det synd, Team Sportia är borta. Det är mindre folk som 

går förbi och det finns inget direkt gånghåll. Kunderna brukar gå från gallerian och upp till 

konsum, folk orkar inte röra sig mer än nödvändigt och det är lite synd. Vi har dock nära 

torget i alla fall och det är ju bättre det än att ligga ännu längre bort för då syns man inte alls. 
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8.3 Intervju Wonder Pernilla 

Pernilla är en av delägarna i klädesbutiken Wonder som ligger i centrala Varberg. Hon äger 

den tillsammans med hennes man Jens. 

Vi inleder intervjun med att du får berätta lite om dig själv och vilken utbildning som du 

har. 

Jag har ingen speciell utbildning om det här utan har alltid haft ett brinnande intresse och har 

arbetat med detta i många många år. Det är väldigt roligt och jag älskar att komma till jobbet 

varje dag och jag tror att mycket utav sitt estetiska föds man med, det är inget man kan lära 

sig. 

Hur tycker du att ett skyltfönster ska utformas på bästa sätt? 

Inbjudande och mysigt, det ska ge den här känslan att ”åh här ser mysigt ut här vill jag gå in” 

sen ska det vara rent,strukturerat och snyggt. 

Viktigt att hela tiden förmedla butikens image även om man mixar olika färger och stilar. Vi 

har ju många fönster att arbeta med så man har utrymmen att arbeta med, för att kunna visa 

upp våra olika typer utav kläder. 

Hur går ni till väga, skisser, planering? 

Vi använder inga skisser annat än de vi har i huvudet. Sen är det väldigt beroende på vilket 

humör man är på, jag har skullat ta tag i skylten vid herr i flera dagar men inte haft någon som 

hellst lust eller inspiration som hellst så det får vänta tills rätt dag. 

Hur går du till väga för att få en produkt i fokus? 

Vi arbetar runt plaggen som ska visas upp. 

Hur ofta skyltar ni om? 

En skylt får inte se likadan ut för länge så varannan vecka ibland oftare, beroende på årstid 

och humör. 

Vad har ni för primärtmål med skyltfönstren? 

Att visa upp butikens image samt locka in kunderna genom den där mys känslan, att försöka 

skapa en nyfikenhe 
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Var hämtar ni er inspiration? 

Det finns inspiration överallt, mässor bland annat men även när man i andra städer så går man 

hela tiden och tittar i skyltfönster och söker inspiration, det kan man få massor av. Jag brukar 

även titta runt på olika butikers hemsidor och bloggar, man får inte vara rädd för att sno någon 

annas grund idé och sedan utveckla det till sin egen, man kan få hur mycket tips som hellst. 

Det är viktigt att hela tiden söka ny inspiration och prata med varandra för att få ihop en bra 

helhet. 

Vilken är den roligaste skylten att göra? 

Julen är helt klartrolig att plocka fram produkter till och piffa fram det mysiga , men den är 

även den som är jobbigast att städa ur. Men nu på våren är det underbart att få mixa med 

färger och plocka fram lite tunnare plagg, det är härligt.  

Säljer ni mer av det som är skylten? Och bidrar det till mer försäljning? 

Ja det gör vi, och visst hjälper det till med merförsäljningen men mest är det för att locka in 

kunden.   

Tänker ni på hur kunderna rör sig utanför på gatan? 

Ja det gör vi, men vi har lite svårt att påverka det här. Stan är åt andra hållet så man möter 

iprincip bara butiken från ett håll sen ”tar stan slut” på andra sidan tyvärr. Meningen är att vi 

ska fixa iordning skyltfönstrena och bygga ut dom för att öka medvetenheten och ge en liten 

exklusivare känsla. 

Brukar ni skylta och variera mellan olika kampanjer och reor m.m? 

Nej, vi har inga kampanjer och rea placeras i butiken. 

Ni har 3st dockor i fönstren, finns det någon baktanke med det eller har det mest bara blivit 

så? 

 Nja, både och. Vi har ju en tjej som jobbar här ibland som har hjälpt oss lite hon arbetar och 

bor i Stockholm med inredning. Hon är väldigt eftertraktad och utformar och gör Odd Mollys 

alla skyltfönster runt om i världen till exempel. Hon tycker att man ska  ha en docka längst 

fram och 2st lite bakom ganska tätt samt att blicken på dockorna ska gå åt samma håll.  
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Vi har väldigt god hjälp av denna tjejen, hon kommer hit ett par gånger om året och ”tittar 

till” och ger tips och råd till oss hur vi ska arbeta med skylten. Sen får hon inte bestämma allt 

men vi lyssnar och tar till oss av hennes kunskaper. 

Hjälper alla i personlaen till med skyltningen? 

Nja, de får om dem vill men alla vill inte. Det kan bero på oerfarenhet kanske, så det lär 

komma fram så småningen. Sen är alla bra på olika saker, vissa är bättre på att sälja och 

tycker att det är roligast. Jens som är BC är en jäkel på att se storlekar på människor, det 

räcker de kommer innaför dörren så ser han direkt vilken storlek personen i fråga har. Men 

han har inget som hellst intresse för att klä på skyltdockor. 

Det måste ju trots allt hända, även om ni styr era inköp själva, att ni får in någon produkt 

som ni själva inte tycker om. Hur går ni till väga för att visa upp denna på ett positit och 

säljande sätt? 

 Oftast så hamnar de produkterna på baksidan av bordet tyvärr och där blir de ju absolut inte 

sålt.  

Då får det produkter inte vara med i skyltfönstret? 

Nej 

Har ni samma tema på samtliga fönster? 

 Vi tänker mest färg och kvalité så att det blir sammanhängande. Sedan är det inte vi som gör 

skylten för herr utan det är några tjejer från något som heter ”oddbirds” som kommer och gör 

vårat fönster där. Det är jätte kul när de kommer, + att de brukar ha med sig massa roliga 

saker att använda sig av i skylten. 
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8.4 Intervju Wonder Mia 

Mia arbetar på klädesbutiken Wonder där hon arbetar som butikssäljare men har tillsammans 

med butikschefen Pernilla ansvaret för skyltfönstren. 

Vi inleder intervjun med att du får berätta lite om dig själv och vilken utbildning som du 

har 

Har ingen specifik utbildning utan har arbetat mig fram till det jag gör idag. Mia har arbetat 

på Village och där har jag lärt mig om färg och ljussättning, den kunskapen bär man alltid 

med sig. Samt att man måste ha det estetiska i sig, det är inget man kan lära sig.  

Har du gått någon typ av kurs? 

Ja, har gått en  reklam och marknadsförings utbildning för massa år sedan. Just angående 

ljussättning och färg var inget som de tog upp direkt, utan det är självlärt. Det är inget vi 

tänker på här i butiken utan vi använder oss utav de förutsättningar som vi har.  

Hur tycker du att ett skyltfönster ska utformas på bästa sätt? 

Det kan göras på olika sätt, ibland kan jag tycka att det är jätte roligt att va helt galen. 

Exempelvis som nu när det är påsktema så är det mycket färg och våga ta ut svängarna. 

Viktigt att hela tiden förmedla butikens image även om man mixar olika färger och stilar. Vi 

har ju många fönster att arbeta med så man har utrymmen att arbeta med, för att kunna visa 

upp våra olika typer utav kläder. 

Tycker du det är en nackdel eller fördel med många fönster? 

Nej det tycker jag är positivt, men hade gärna velat ha bredare fönster. Detta för att kunna få 

in mer rekvisita i fönstrena ex. En soffa. 

Hur går du till väga, skisser, planering? 

Inga skisser bara känsla, men utgår från ett bestämt tema eller speciellt märke och utformar 

skyltfönstren efter detta. Sedan beror det lite på vilket humör man är på, ibland är man på ett 

helt galet humör och ibland har man ingen lust eller ideér alls. 

Hur arbetar du för att få en produkt i fokus? 

Placerar plagget i mitten och sedan bygger jag upp skylten runt produkten 
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Hur ofta skyltar ni om? 

Vi försöker varannan vecka, ibland blir det oftare beroende på olika högtider och årstid på 

sommaren är det ju mycket mer folk i rörelse till exemel. Sen beror det ju även på hur mycket 

tid man har. 

Vad har ni för primärtmål med skyltfönstren? 

En kombination av olika delar, sticka ut från konkurrenterna, visa upp sortimentet, locka in 

kunderna m.m 

Hur ser det ut på kvällarna? 

Skyltfönsterna är upplysta med galler bakom, man kan inte se in i butiken men skylten syns 

tydligt även på kvällstid. 

Var hämtar ni er inspiration? 

Oj det är från olika ställen, från tidningar och från folk på stan. Även mässor är en sådan där 

plats där man hittar och får massor inspiration. Jag har även rest en del och då får jag 

inspiration från resorna.  

Vi pratar mycket med varandra och bollar idér fram och tillbaka hela tiden, för att få till det så 

som vi vill ha det. Vi utgår nästan alltid från vår egen smak och tycke. 

Vilken är den roligaste skylten att göra? 

Julen är helt klartrolig att plocka fram produkter till och piffa fram det mysiga , men den är 

även den som är jobbigast att städa ur. Sedan är sommaren också väldigt härlig att få fram lite 

”lata dagar” känsla. Som sagt det beror lite på vilket humör man är på. 

Använder ni er av samma produkter och flyttar runt dem i skylten för att få få kunderna att 

uppfatta det som nytt? 

Nej det gör vi inte, inte medvetet ialla fall. Oftast så brukar vi sälja slut på de produkter som 

är skylten. 

Säljer ni mer av det som är skylten? Och bidrar det till mer försäljning? 

Ja det gör vi, och visst kan det bidra till merförsäljning men oftast så ser de något i skylten 

som de gillar och då är det den produkten som de vill ha. 
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Tänker ni på hur kunderna rör sig utanför på gatan? 

Ja det gör vi, dessvärre så ligger ett av våra skyltfönster på ”felsida”, människor rör sig inte på 

denna sidan utav stan tyvärr det känns som att stan tar slut här på den sidan. Men vi hoppas på 

att försöka få upp vetskapen om detta fönster också genom att bygga ut och bredda för att 

kunna få ut maximalt av skylten och även få plats med mer rekvisita.  

Brukar ni skylta och variera mellan olika kampanjer och reor m.m? 

Nej det gör vi inte så direkt, det är nog mer på stora kedjor som har kampanjer. 

Ni har 3st dockor i fönstren, finns det någon baktanke med det eller har det mest bara blivit 

så? 

 Det har nog mest bara blivit så. Sen tycker vi att 3st dockor är ganska lagom, det får inte vara 

för många för då blir det en rörlig känsla. Ett skyltfönster ska kännas rent och prydligt för 

annars så ser man inte produkterna, men sen får det inte bli så snyggt att man inte själv förstår 

sig på det. 

Hjälper alla i personlaen till med skyltningen? 

Ja, eller om man vill. Vi har en ny tjej i butiken som jag försöker få med i skyltningen, men 

hon brukar slingra sig och tycker att vi gör det så bra. Men hon är en jökel på att plocka fram 

kläder och matchande produkter till kunden så då är jag övertygad om att hon kan skylta hon 

också. 

Det måste ju trots allt hända, även om ni styr era inköp själva, att ni får in någon produkt 

som ni själva inte tycker om. Hur går ni till väga för att visa upp denna på ett positiv och 

säljande sätt? 

Ja det är ju svårt, man får försöka göra det så gott man kan.  

Då får det produkter inte vara med i skyltfönstret? 

Jo ibland, men som sagt det är svårt att visa upp ett plagg som man själv inte tycker om eller 

själv skulle kunna tänka sig att ta på sig. 

Har ni samma tema på samtliga fönster? 
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Ja eller vi har ju två sidor med fönster och vi vill gärna att de fönster på vardera sida av 

butiken hör ihop. 

Rekvisita är en viktig del i skyltningen för att skapa en bra känsla  men sedan är det så dyrt att 

införskaffa så man får använda de man har på bästa sätt och försöka förnya det genom enkla 

metoder. 
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Egna reflektioner 

Reflektioner Marie Larsson 

Gällande min egen insats i examensarbetet har varit goda. Jag coh Caroline ha arbetat 

tillsammans med många bitar men även delat upp delar som vi personligen haft ansvar att se 

till att de blir utförda. Genom att hela tiden träffas regelbundet, ha telefon och mejl kontakt 

har vi hjälpts åt att få examnsarbetet slutfört på ett sådant vis vi båda tycker är bra.  

Under terminens gång har jag personligen gått frånklarhet till klarhet, i början kännde jag mig 

väldigt vilsen och visste inte riktigt vad som väntade eller hur det skulle fungera. Men allt 

eftersom tiden gick blev det lättare att strukturera upp och sortera vad som är viktigt och 

relevant att få fram i arbetet. Genom att regelbundet läsaigenom arbetet har man efterhand 

kunnat ändra och utveckla språk och innehåll i rapporten. 

Under vårt erminens gång har vi använt oss utev deadlines som har varit någondag innan 

delinlämning, att arbeta på detta sätt har underlättat för mig då jag har arbetat för att bli färdig 

i tid samt har kunnat belöna mig med en ”ledig” dag extra. 

Under någon period under terminen har jag själv känt att jag tappat inspiration och ork till att 

ta tag i studierna, sån tur är har dessa perioder varit korta och genom den regelbundna 

kontakten med Caroline har vi stöttat varandra om det varit tufft.  

Att kommunikation är en viktig del när man arbetar tillsammans är något som har blivit ännu 

tydligare under den här perioden för mig. Att diskutera och bolla ideér med varandra är 

oerhört viktigt då man får nya infallsvinklar och ser hur det man skrivit eller förmedlar tolkas 

och uppfattas utav andra. Det som är självklart för mig är inte självklart för någon annan, jag 

vet vad jag menar med det jag skriver, men Caroline kan tolka det på ett helt annat sätt.  

Jag har skrivit en loggbok där jag skrivit ner vad jag har gjort och när jag har gjort det. Detta 

har hjälpt mig att se hur jag har bidragit under arbetets gång. 

Reflektioner Caroline Backsell 

Under hela examensarbetets gång har vår tidsplanering varit en oerhört nyttig del. Redan från 

början planerade vi när allting skulle vara klart inför varje delinlämning så utrymme fanns för 

korregeringar. Vi har pratat mycket med varandra om hur mycket vi har kunnat träffats. 

Eftersom vi både har arbetat halvtid bredvid detta arbete så har vi varit tvungna att gå igenom 
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alla veckorna och kollat över när vi jobbar osv för att kunna träffas så mycket som möjligt 

och arbeta tillsammans.  

På grund av att vi har planerat våra veckor så nogrannt och när vi väl har setts så har vi jobbat 

på bra och lyckats fått ihop en grund på en dag så har arbetet flytit på väldigt bra. Jag har 

aldrig känt mig stressad över arbetet eller att inte hinna klart i tid. 

Jag tror att hela arbetet har fortskridit så bra som det är möjligt på grund av just vår noggranna 

planering i inledningsskedet. Det har bidragit till en självdisciplin som har varit väldigt viktig 

i alla moment. Min självdisciplin har höjts avsevärt under denna period och det är en viktig 

apekt i mitt framtida yrke.  

Jag har kännt mig motiverad under hela tiden och det beror troligen till stor del på grund av 

ämnet men även att jag valde rätt person att arbeta med. Vi är väldigt lika i vårt skrivsätt och 

har en bra självdisciplin båda två.  

Jag är väldigt förvånad över hur enkelt hela arbetet har genomskridit. Vi har aldrig stött på 

några problem eller haft problem med varandra. En anledning till detta är troligen för att 

kommunicerar väldigt mycket med varandra och ofta. Men sen ser vi nog båda två 

möjligheter istället för begränsningar. Vi har omvandlat det negativa till någonting positivt. 

Jag är oerhört stolt över att vi har lyckats genomföra arbetet och jag är väldigt stolt över det! 


