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Sammanfattning 

Inom handelsbranschen är konkurrensen en av de viktigaste aspekterna som butiker måste 

förhålla sig till. För att särskilja sig från konkurrenter och uppmärksammas av konsumenter är 

det viktigt att marknadsföra butiken rätt. En av de aktiviteter som marknadsförare har till sin 

användning är utformning av skyltfönster. För att budskapet ska uppfattas av konsumenterna, 

gäller det att exponera varorna på ett sätt som stimulerar olika sinnen. Varorna ska även 

placeras så att de blir synliga för kunden, oavsett från vilket håll den närmar sig butiken.  

Skyltfönster ingår i konceptet visual merchandising, som handlar om bildlig information. 

Denna typ av information tas lättare upp av en konsument, än i en skriftlig form, vilket leder 

till en effektivare marknadsföring. Eftersom skyltfönstret är butikens ”ansikte” utåt kommer 

uppsatsen behandla vilken bildlig information butiken disponerar som är av störst intresse för 

konsumenter.   

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som kunder påverkas av när de väljer butik 

att besöka, med fokus på skyltfönstret som informationskälla. Utifrån syftet har vi genomfört 

en undersökning, innehållande ett frågeformulär, där vi, med stöd i teorin, sammankopplade 

alla de viktiga faktorerna. Det som vi ansåg var relevant för problemformuleringen var 

butikens profil och sortiment, nyheter och inspiration, pris samt kampanjer. 

Respondentgruppen bestod av 50 kvinnor i olika åldrar, och på det sättet har vi fått fram ett 

generaliserat resultat.  

Slutsatser som kan dras, efter att resultatet analyserats, är att skyltfönstret är av betydelse för 

kunders beslut om att gå in i butik. Det som också framgår av resultatet är att inspiration och 

nyheter, butikens profil och sortiment är den information som konsumenter använder sig till 

största delen av, medan kampanjer och pris är av mindre betydelse.   

Abstract 

In the commerce sector, competition is one of the most important aspects that stores have to 

manage. In order to differentiate themselves from competitors and attract the attention of 

consumers, it is important to promote the store right. One of the activities that marketers have 

to their use is the design of the storefront. For the message to be perceived by consumers, it is 

important to expose the products in a way that stimulates the senses. The products must also 

be placed so that they become visible to the customer, no matter from which direction the 

customer is approaching the store.  
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Shop windows are included in the concept of visual merchandising, which is about visual 

information. This type of information is more easily absorbed by the consumer, than in a 

written form, leading to more effective marketing. Since the window is the store's "face" 

outwards, the paper deals with the visual information that the shop disposes of and which is of 

greatest interest to consumers.  

The purpose of this thesis is to investigate the factors that customers are affected by when 

they choose the store to visit, with a focus on the shop window as an information source. 

Based on the purpose, we conducted a survey, containing a questionnaire, which we, with the 

support of the theory, linked to all the important factors. What we thought was relevant to the 

definition of the problem was the store's profile and product range, news and ins piration, 

price and promotions. Respondent group consisted of 50 women of different ages, and in this 

way, we have obtained a generalized result.  

Conclusions to be drawn, after the results have been analyzed, are that the store window is 

relevant to customers' decision to go into the store. It also follows from the results is that the 

inspiration and news, the store's profile and product range is the information that consumers 

use the most, while promotions and price are of less importance. 
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1. Inledning  

Enligt Dag Klackenberg vd för Svensk Handel beräknas det att handeln år 2020 kommer 

omsätta 713 miljarder kronor per år, vilket innebär en ökning med cirka 30 procent jämfört 

med idag ”Utvecklingen rymmer många utmaningar för svensk detaljhandel – men också 

enorma möjligheter för den som i tid förmår höja blicken och agera” (Klackenberg 2010). 

Med stöd av Svensk Handels årsrapport från 2011 framgår det tydligt att konkurrensen inom 

handeln ökar på marknaden(Klackenberg 2011), vilket medför att marknadsförarens roll blir 

större och viktigare än vad den har varit fram tills idag. Denna uppsats kommer att behandla 

skyltfönstrets roll i kommunikationen mellan butik och konsumenter. Baines, Fill och Page 

(2008) menar att marknadskommunikation är en process där företag försöker involvera den 

potentiella målgruppen i företaget.  

Enligt Philsgård (2007) finns det olika kanaler som en marknadsförare kan använda sig för att 

kommunicera, dessa är annonsering, direktreklam, internet- och radioreklam, tv- och 

bioreklam, utomhusreklam, sponsring och public relations. Eftersom alla dessa medel innebär 

en kostnad för företag, är det intressant att undersöka skyltfönster som en 

kommunikationskanal. Det är en resurs företaget redan har och är i princip kostnadsfri. 

Uppsatsen kommer att utreda vilken påverkan skyltfönster har på konsumenter och vilken 

information de är intresserade av.  

Studier har visat att en genomsnittlig konsument exponeras för minst 2000 reklambudskap 

under en dag. Eftersom konsumenterna vill bevara sin personliga atmosfär blir de kritiskt 

inställda till reklam och bygger upp ett skydd. Detta skydd gör att en konsument uppfattar 

högst 100 av dessa reklambudskap(Evans et al, 2008).  

Eftersom att målmarknaden kan ta del av företagets exponering ökar potentialen för en 

effektiv marknadsföringsaktivitet. Även om målgruppen exponeras för 

marknadsföringsbudskapet, under de rätta förutsättningarna, betyder inte det att 

målmarknaden uppfattar budskapet. Med rätt förutsättningar menas att det sker under rätt tid 

och plats (Evans et al 2008). Människor påverkas av olika saker, detsamma gäller även vid 

konsumtion. En kund påverkas av sitt aktuella behov. Intrycket som konsumenter får av 

skyltfönster kan vara avgörande för deras intresse av butiken, om de vill handla där eller inte. 

Konsumenters uppfattning av skyltfönster och dess budskap sker under bara några få 
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sekunder, därför måste ett skyltfönster anpassas efter kundens behov och kunna förmedla 

information direkt om butikens profil (Liu et al 2009).  

Anders Philsgård(2007) menar att all marknadsföring ska ”tala samma språk” och att det ska 

ske i enlighet med butikens profil. I dagens samhälle räcker det inte med att dekorera ”fint”, 

utan man använder sig utav en så kallad visual merchandising som kan översättas till 

”marknadsföring genom synintryck”. Med hjälp av visual merchandising kan man skapa en 

mer lockande miljö och styra kundens uppmärksamhet i önskad riktning. På det sättet ökar 

konsumentflödet in i butiken, vilket skapar bättre konkurrensfördel.  

Tidigare forskning av Barnes (et al 2010), Sen (et al 2002) och Liu (2009) visar att 

skyltfönstret är ett viktigt visuellt kommunikationsverktyg som kunder använder sig av, samt 

anses vara den första vägen som en butik fångar uppmärksamheten hos konsumenter.  

1.1 Problemformulering 

Uppsatsens övergripande ämne behandlar marknadsföring och hur konsumenter använder 

skyltfönstret som kommunikationskanal. Efter diskussioner om intressanta frågeställningar 

inom detta ämne, beslutades det att uppsatsens huvudfråga skulle behandla hur 

konsumenterna förhåller sig till skyltfönstret. Därmed blev problemställningen ”Vilken 

information i skyltfönstret påverkar konsumenter till att gå in i klädbutik?”. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om kunder använder sig av skyltfönster och i så 

fall, vilken information de hämtar därifrån. Genom att särskilja de viktigaste delarna av 

informationen som ett skyltfönster ger konsumenter, kommer butiker i slutändan kunna 

utforma skyltfönster på ett sätt som underlättar för konsumenter i beslutsfattandet. 

Informationen till butiker, som eventuellt kommer med resultatet kan betraktas som ett 

”bonus” och ses inte som huvudsyfte i uppsatsen. 

Tidigare studier av Lindquist (et al, 2004) visar att kvinnor är mer aktiva som konsumenter 

när det gäller klädbranschen, vilket motiverar uppsatsens avgränsning till enbart kvinnor. 

Män, däremot utgör en grupp konsumenter som inte deltar lika aktivt under shoppingstillfället 

(Otnes et al, 2001 i Lindquist et al, 2004).   
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2. Teoretisk referensram    

Det finns olika modeller enligt Evans (et al 2006) över hur en konsument kan reagera på vissa 

marknadsföringsaktiviteter, där skyltfönstret ingår i. För att förstå marknadsförarens roll i 

kommunikationen med konsumenten kommer en sekventiell modell förklaras. Modellen 

består av följande effekter av reaktioner: exponering, uppmärksamhet, perception, lärande, 

attityd, köp och efterköpsupplevelser. Det finns tre effekter i denna modell som går att koppla 

direkt till skyltfönster. 

Exponering – eftersom alla konsumenter inte exponerar sig själva för reklambudskapet är det 

viktigt att välja rätt kommunikationskanal. Många konsumenter försöker att slippa se/höra 

reklamen på t.ex. TV, på det sättet minskar de möjligheten för exponering. Om inte budskapet 

exponeras för konsumenten blir det omöjligt för denne att reagera på någon 

marknadsföringsaktivitet alls. Det bästa sättet att nå det optimala antalet konsumenter som 

reagerar på reklamen är att använda sig av flera olika reklamkanaler. Kombinationen kan 

bestå av t.ex. Tv-reklam och skyltfönster.  

Uppmärksamhet – själva exponeringen är inte tillräckligt för att konsumenter ska reagera på 

t.ex. annonsen. Som det nämns tidigare i inledningen så uppger statistiken att av de 2 000 

budskap som en konsument exponeras för varje dag, är det bara 100 som uppmärksammas. 

För att fånga uppmärksamheten kan marknadsföraren tillämpa olika tekniker, t.ex. använda 

sig av bl.a. färger, rörelse, placering/storlek av budskapet. Konsumenten påverkas även av 

meddelandets nyhetsvärde (Evans et al 2006).  Denna hypotes bekräftar även Philsgård (2007) 

som anser att exponeringen bör förnyas ofta för att utnyttja skyltfönstrets möjligheter så 

effektivt som möjlig. Han menar också att en upplevelse skapas av olika slags intryck hos 

kunden under tiden den är i butiken. Dessa intryck får kunden av inredningen, färg- och 

ljussättning, men även hur varor exponeras både i butiken och i skyltfönstret. Alla dessa olika 

intryck bildar en profil åt butiken. 

Perception - enligt Engel (et al 1986) innebär begreppet ”en process varigenom stimuli tas 

emot och tolkas av individen och sedan översätts till en respons”. Konsumenter tar emot 

informationen och tolkar den med hjälp av sina sinnesorgan. Det som kan påverka alla sinnen 

på samma gång är butikens atmosfär, som konsumenten får sin första glimt av i skyltfönstret. 

Liu (et al 2009) menar att intrycket som konsumenter får av skyltfönster är avgörande för 

deras intresse av butiken, om de vill handla där eller inte. Konsumenters uppfattning av 

skyltfönster och dess budskap sker under bara några få sekunder, därför måste ett skyltfönster 
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anpassas utefter kundens behov och kunna förmedla information direkt om butikens profil. 

Engel (et al 1986) anser att kunders interreaktion med butiksatmosfären berörs även av 

avståndet till säljaren (ju längre avstånd desto mindre chans till köp), ögonkontakten ses som 

en positiv relation mellan båda parterna. På liknande sätt är det viktigt med hur säljaren 

uttrycker sig och vilka gester den använder sig av.   

2.1 AIDMA – modellen  

Ett skyltfönster är första kontakten som konsumenten får med buktiken, därför enligt Roland 

Hall (1921 i Liu 2009) ska skyltfönster stimulera konsumenternas fem känslor och uppfylla 

AIDMA principen om köpbeteende psykologi i reklam. De fem känslor är:  

A - Attention (Väcka kundens uppmärksamhet). 

I - Interest (Få kunden intresserad). 

D - Desire (Se till så att kunden får en önskan). 

M - Memory (Se till att kunden bildar minne) 

A - Action (Se till så att kunden agerar; handlar) 

AIDMA – är, enligt Nationalencyklopedin, en konsumentköpsteori inom marknadsföring. 

Modellen beskriver den psykologiska process, som leder till konsumentens beslut att köpa en 

produkt. AIDMA nämndes för första gången runt 1920 av en amerikansk ekonom Roland 

Hall. AIDMA innebär att en god reklam fångar konsumentens uppmärksamhet, leder bort den 

från saker hon/han gör, mot de annonserade varorna. Reklamen ska väcka kundens intresse 

för de produkter och det som är ännu viktigare; bra reklam bör visa fördelarna med inköpet av 

dessa produkter och aktivera konsumenternas önskan att köpa. En enklare variant av AIDMA 

kallas för AIDA modellen, där Memory – steget utelämnas (Wang 2007).  

Enligt Dahlén och Lange (2009 i Hernant et al 2010) ingår AIDA i en rad mikromålkedjor, 

som har för uppgift att beskriva de olika kommunikationseffekterna i en makromålkedja. Med 

makromålkedja menas ett verktyg, vilket hjälper butiken/företaget att urskilja de mål som 

sattes upp för marknadskommunikationen. AIDA modellen kan delas in i tre delar: 

 den kognitiva delen (inlärningsfasen) – berättar för konsumenten att produkten finns 

och vad den är för något. 

 den affektiva delen (emotionella fasen) – handlar om konsumentens känslor gällande 

produkten och föredrar den framför andra produkter, övertygelse till att vilja köpa 

produkten ökar. 
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 den konativa delen (förändringsfasen) – behandlar utsträckning av effekten, som 

budskapet får på konsumenten. Här tas beslutet och köpet genomförs. 

Hernant (et al 2010) anser att AIDA modellen är mest lämpad för lågengagemangsprodukter, 

där produktkategori kläder ingår, eftersom fokusen här ligger på uppmärksamhet och intresse, 

vilket är tillräckligt för att väcka konsumentens nyfikenhet och vilja till att köpa.    

2.2 Visual merchandising 

Innan begreppet skyltfönster behandlas kommer uppsatsen beskriva visual merchandising som 

skyltfönster är en del av. Detta för att få större förståelse för hur konsumenterna påverkas av 

bildliga informationen (visual merchandising) de exponeras för. Genom att använda visual 

merchandising når butiken ut med information snabbt och effektivt till sina kunder. Om det 

går rätt till kan det även bli billigare för företaget genom att de slipper ge ut informationen 

muntligt eller skriftligt. För ett företag som ska ge ut informationen muntligt behöver de en 

anställd som kan rådgiva kunder, om det ska ske skriftligt krävs det en viss ansträngning för 

butikens kunder, till exempel måste kunderna hitta tid för informationshämtning eller tolka 

den skriftliga informationen på rätt sätt(Philsgård 2007).  

Enligt Barnes (et al 2010) anses visual merchandising vara en av nycklarna i den visuella 

marknadskommunikationen för en återförsäljare, där den fungerar som ett PR-verktyg. Detta 

styrks av Lea-Greenwood (1998), där skyltfönstret beskrivs som ett visuellt 

kommunikationsverktyg genom att butiken, dess profil och varumärket av det potentiella 

erbjudandet ges till den förbigående eller potentiella kunden.  

Visual merchandising är en viktig del av butikens totala design- och varuexponeringskoncept. 

Dess funktion är viktig med tanke på att den är det första visuella beslutet en konsument tar 

om den ska gå in eller inte gå in i butiken. Oakley (1990 i Lea-Greenwood 1998) menar att i 

stadskärna eller köpcentrum, där konkurrensen är hård, utgör presentationen oftast den 

avgörande faktorn i beslutsfattandet. Det gäller att särskilja sig gentemot andra butiker. Även 

detta visar att visual merchandising i exteriörnivå är en avgörande faktor för konsumentens 

beslut av att gå in i en butik. I mindre butiker är det vanligt att butikssäljare exponerar och 

skyltar i butiken själv, medan ett kedjeföretag har en person som bara arbetar med det. En 

anställd som bara arbetar med skyltning och exponering i en butik kallas för visual 

merchandising manager (Philsgård, A 2007). 
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2.3 Skyltfönster 

Efter att ha fått bredare kunskap om hur bildlig information kan användas i 

marknadsföringssyfte kommer uppsatsens kärna, nämligen skyltfönstret att behandlas. Med 

denna information förväntas en klarare bild över problemställningen fås. Enligt Sullivan och 

Adcock (2002 i Barnes et al 2010) finns det tre viktiga inslag i ett skyltfönster, dessa är det 

visuella intrycket, relevans och graden av intresse hos konsumenten. Genom dessa olika 

inslag hävdar forskarna att skyltfönstret är ett viktigt kommunikationsverktyg, om det som 

visas där är relevant för målgruppen och dess behov. Dessutom är skyltfönster enligt Ekberg 

(et al 2008) en kostnadsfri reklamkampanj som fungerar lika bra när butiken är stängd som 

öppen. Genom att ha rätt belysning i skyltfönstret kan kunder som går förbi butiken när den är 

stängd även inspireras och lockas av varorna, för att sedan när butiken är öppen besöka den.  

Skyltfönster är besläktat med reklam för att hjälpa till att skapa och upprätthålla en 

övergripande profil av butiken i konsumenternas medvetande (Park 1986 i Sen 2002). 

Skyltfönsters inverkan, i synnerhet i förhållande till andra marknadsföringsåtgärder, beror 

oftast på olika egenskaper hos konsumenten, produktkategorin, butikens omgivning samt 

köpbehov, med köpbehov menas vilket mål konsumenten har med inköpet, planerade och 

oplanerade behov (Sen 2002). Ett skyltfönsters uppgift är att skapa nyfikenhet hos kunden 

genom att ge den föraning på vad butiken har att erbjuda. Ett skyltfönster ska alltså fungera 

precis som ett lockande tidningsomslag (Philsgård 2007). Dess allmänna funktion är att öka 

uppmärksamheten åt butiken och även att generera oplanerade butiksbesök (Cornelius et al 

2009).  

Samlad litteratur har visat att en konsuments shoppingbeteende påverkas av butikens atmosfär 

både medvetet och undermedvetet. Butikers skyltfönster används vanligtvis för att påverka 

konsumenternas uppfattning av butiken/ varumärkens image och i slutändan beslutet av att gå 

in (Edwards et al 1992 i Oh 2011). Skyltfönster möjliggör för butiker att visa en viss profil för 

potentiella konsumenter genom att ha varor i montrar som visar upp olika element av butikens 

design, stil eller personlighet. Skyltfönstret skapar och upprätthåller även en övergripande 

butiksimage för de potentiella konsumenterna (Park et al 1989 i Oh 2011).  

Forskning tyder på att det finns olika faktorer som påverkar ifall en kund kliver in i en butik 

eller inte. En kunds första intryck av en butik är utsidan, vilket består av dörren, skyltfönster 

och skyltar. Därför anser Ekberg (et al 2008) att det är viktigt att butiken ger ett bra första 

intryck som tilltalar målgruppen. Oh (et al 2011) menar även han att konsumenter kan bilda 
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sig en snabb uppfattning av butiken via visuella intryck av en byggnadsfasad som består av 

butikens front och skyltfönster.  

Det finns även andra faktorer som hjälper till att fatta beslut ifall kunden väljer att kliva in i 

butiken eller ignorera den, dessa är butikens namn, atmosfär, popularitet och förväntningar av 

varusortimentet. En mindre studie av Turley (et al 2000 i Oh et al 2011), visar däremot att 

visual merchandising av skyltfönster är en minst lika viktig faktor. En annan studie som 

genomfördes via en enkät i samband med klädbutik visar att beslutet om att gå in i en butik är 

relaterad till vilken information såsom marknadsföring, mode och annat passande som 

konsumenterna har fått från skyltfönstret (Sen et al 2002 i Oh 2011).  

Baserat på flera olika orsaker kan en konsument välja att gå in en butik grundat på 

informationen via skyltfönstret. En anledning kan vara att de vill få mer information om en 

specifik vara som de har sett i skyltfönstret, oavsett om de vill köpa produkten vid den 

tidpunkten eller senare. En annan orsak kan vara för att ta del av eller få reda på mer om de 

annonserade varor de såg i skyltfönstret. Informationen från skyltfönstret kan även användas 

som ett direkt stimulanssystem, på samma vis kan konsumenter bestämma sig för att gå in i 

butiken för att de fascineras av butikens image. Genom att konsumenterna fattar tycke för den 

information och image som butiken utstrålar från skyltfönstret grundar de sitt beslut om träda 

in i butiken. Sen (et al 2002) antyder att konsumenter använder sig av den information de får 

från skyltfönster, dvs. produktkategori och annan butiks relaterande information, för att 

besluta sig om de vill kliva in. Istället för att börja söka efter information i minnet använder 

de sig utav informationen de får från skyltfönstret som är mer lättillgängligt. Skyltfönster är 

den viktigaste faktorn för konsumenterna att välja produkter för slutlig konsumtion, den bild 

som skapas av skyltfönster påverkar beslutet om köp i konsumenternas sinne (Martineau 1958 

i Liu 2009). 

2.4 Information via skyltfönster  

Efter att ha tittat närmare på skyltfönstret och vilka faktorer som påverkar konsumenter i 

beslutet om att gå in i butiken, är det värt att nämna vilken information som finns att hämta i 

skyltfönstret. Genomförda undersökningar tyder på att konsumenter sannolikt kan skaffa och 

hantera den information de får från skyltfönster (Castaneda 1996 i Sen 2002).  Information 

som finns att hämta i skyltfönster kan vara butikens sortiment och dess utbud av varor, på så 

vis kan konsumenter lära sig om varumärken, stilar, priser och kvalitet på butikens varor. 

Butiken kan även förmedla information om speciella kampanjer som de har just nu (Sen et al 
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2002). Genom att titta i en butiks skyltfönster kan aktuell information om en kraftigt växande 

produktkategori förmedlas.  

Forskning(Bloch et al 1986 i Sen et al 2002) visar på att konsumenter i första hand kan 

använda sig utav skyltfönster som en fritidssysselsättning, Bloch menar att konsumenter gör 

det ”för att ha roligt och må bra”. Denna fritidssysselsättning utesluter inte att 

informationshämtning från skyltfönstret sker samtidigt. Varor som visas upp i skyltfönster, 

observerar konsumenter för att få värdefull information om själva produktkategorin som både 

är specifik, såsom produktegenskaper, men även allmän information som kan handla om de 

senaste trenderna/ innovationerna inom just den kategorin.  

Vikten av exponering betonades även av Park (et al 1989 i Sen et al 2002) som anser att 

exponerade varor får en ökad betydelse för konsumenter eftersom de blir medvetna om 

varornas existens och betraktar dessa som ett attraktivt alternativ. Detta kan utlösa ett behov 

hos användare av just den varan, vilket ger produkten en fördel mot andra som inte exponeras 

i skyltfönstret. Dess betydelse för konsumenterna kan även ökas inne i butiken, vilket kan 

leda till oplanerade köp.  

Klokis (1986 i Sen et al 2002) anser att när det gäller klädbutiker kan konsumenterna använda 

sig av ett skyltfönster för att se hur olika delar i sortimentet kan kombineras ihop till en 

trendig outfit. Konsumenter söker oftast efter kläder som överensstämmer med deras identitet 

och självkoncept. Detta bekräftas av Sen (et al 2002) som menar att det slutliga beslutet av att 

köpa ett klädesplagg, baserat på skyltfönster, grundas sannolikt på produktrelaterad 

information, där hänsyn tas till den personliga passformen av varan. En konsument kan söka 

igenom ett skyltfönster och i stort sett vara nöjd med varorna, men inse att varorna i 

skyltfönstret inte skulle passa så bra. Konsumenten kan därför gå in för att titta efter mer 

passande klädesplagg i butiken, men köp av de exponerade plaggen i skyltfönstret kommer 

sannolikt inte att genomföras. Om konsumenten upplever att varorna som finns i skyltfönstret 

och hennes passform överensstämmer kommer konsumenten med stor sannolikhet att gå in i 

butiken för att köpa de exponerade varorna. 

För att nå ut med informationen till konsumenterna är det viktigt att utformningen av 

skyltfönstret är optimalt anpassad för målgruppen. När kunder närmar sig en butik kommer de 

sällan rakt framifrån, utan närmar sig längst butikens sida. Det är därför viktigt vid 

exponering av skyltfönster att varorna är vinklade åt alla håll. Detta gör att oavsett vilket håll 
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kunderna kommer ifrån, kommer de inte att missa produkterna i skyltfönstret (Ekberg et al 

2008).  

Klädbutiker har vanligtvis de mest moderna och prestigefyllda kläderna i skyltfönstret, vilket 

leder till att konsumenterna som vill ha det aktuella modet använder sig av skyltfönster som 

informationskälla (Beatty et al 1987 i Sen et al 2002). En studie av Edwards och Sharkley 

(1992 i Barnes et al 2010) visade att nya produkter som var skyltade i ett skyltfönster ökade 

både försäljningen och den positiva bilden av butiken. Som skyltansvarig är det viktigt att 

förändra hela skyltfönstret och inte bara byta ut produkterna för att dra till sig 

uppmärksamhet. Ett blickfång, till exempel ett tillbehör som är fängslande eller en stark färg 

kan dra uppmärksamhet från andra närliggande butiker eller gatuliv till ens butik. När 

skyltfönstret får uppmärksamheten är det viktigt att det finns andrum mellan produkterna så 

kunderna tydligt kan se hur produkterna ser ut.  (Philsgård 2007).  

En liknande uppfattning om skyltfönstret har Liu (2009), som anser att det kan betraktas som 

ett verktyg för att uttrycka de individuella egenskaperna. Liu anser, precis som Philsgård, att 

det viktigt med ständig förnyelse av ytans utformning så att butikens egenskaper som t.ex. 

särskiljbarhet uppmärksammas av konsumenter. Diamond (2007 i Oh 2011) går lite mer på 

djupet och menar att skyltfönstrets syfte är att locka köpares uppmärksamhet utanför den 

tilltänkta målgruppen för att öka trafikflöde och intresse. För att uppnå dessa mål måste 

butiken skapa innovativa, konstnärliga skyltfönster som skiljer sig från skyltfönster där varor 

endast visas. Skyltfönster som är varufokuserade är menade att ge en snabb försäljning av 

varor genom en enkel presentation av det som butiken säljer samtidigt som det ger en stor 

mängd trafik. Medan skyltfönster som är konstnärliga ska förmedla butikens profil, de 

använder oftast underförstådda budskap som konsumenterna själva måste tolka. De 

konstnärliga skyltfönstren är abstrakta för att framkalla nyfikenhet, på så vis uppmuntra 

utforskning av butiken. Dessa två olika visuella skyltningar används oftast utan att butiken vet 

om vilken effekt det har på konsumenter (Oh 2011).  
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3. Metod 

För att kunna ge svar på frågan ”Vilken information i skyltfönstret påverkar konsumenter till 

att gå in i en klädbutik?” behöver vi få en bättre bild över hur kvinnor i allmänhet förhåller 

sig till detta problem. Efter en diskussion kom vi fram till att det behövs ett större antal 

respondenter för denna undersökning (Jacobsen 2002), därför använder vi oss av 50 stycken.  

3.1 Val av undersökningsmetod 

Uppsatsen bygger på mestadels en kvantitativ undersökningsmetod, vilket innebär att 

datainsamlingen mäts med hjälp av siffror. Den insamlade data standardiseras och 

kategoriseras med hjälp av ett datorprogram (vi använder oss av Microsoft Words 

diagramfunktion), på det sättet analyseras många enheter samtidigt. Ett frågeformulär med 

fasta svarsalternativ är den vanligaste typen inom kvalitativa metoder(Jacobsen 2002).  

Den centrala aspekten vid datainsamlingen är konkretisering av begrepp, som är av betydelse 

för själva problemställningen. Med klara, konkreta begrepp är det enklare att utforma 

påtagliga frågor. Det är även viktigt med utformningen av formulärets svarsalternativ.  För att 

kunna mäta skillnaden på hur positivt eller negativt respondenterna är inställda till problemet 

och kringliggande aspekter använder vi oss av rangordnade svar. Denna typ av 

svarsutformningen hjälper till att mäta intensiteten i konsumenternas personliga relation till 

problemställningen(Jacobsen 2002).  

Kvantitativa och kvalitativa metoder behöver inte vara varandras motsatser utan kan 

komplettera varandra(Jacobsen 2002), vilket denna undersökning grundas på. Ett antal slutna 

frågor kan leda respondenter i en bestämd riktning, för att motverka detta har vi en öppen 

fråga i formuläret, där de tillfrågade kommer med egna synpunkter kring uppsatsen kärnan – 

nämligen skyltfönstret.  

Genom att ha en öppen fråga i ett annars slutet frågeformulär, minimeras risken för att gå 

miste om viktig information. Eftersom kvantitativ metod ger klara och tydliga svar, som är 

relativt enkla att analysera kommer uppsatsen kunna ge butiker påtaglig information, där det 

inte finns något utrymme för misstolkning. Undersökningens resultat kan butiker använda sig 

av i sitt val av vilken information de vill förmedla till konsumenterna via skyltfönstret, för att 

öka deras intresse.   
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3.2 Tillvägagångssätt  

Enligt Jacobsen (2002) ska en kvantitativ metod användas när teori ska prövas, medan en 

kvalitativ metod nyttjas vid framtagning av nya teorier. Efter bearbetning av teorin har vi 

kommit fram till att det bästa sättet att få fram trovärdigt resultat är med hjälp av kvantitativ 

insamling av data i form av ett frågeformulär. Eftersom uppsatsen syfte och problemställning 

inte gäller framtagning av nya teorier anses den kvantitativa metoden som mest relevant. 

Denna metod innebär förhoppningsvis att resultatet generaliseras, tack vare många 

respondenter och klara svar kommer uppsatsen ge butiker en allmän bild av hur kvinnors 

beteendemönster, gällande skyltfönster, ser ut.  

Rent praktiskt kommer intervjun innehålla nio frågeställningar, åtta av dem är slutna frågor 

med fem svarsalternativ och en öppen fråga, där den tillfrågade har möjlighet att komma med 

egna synpunkter. Genom att ge respondenten en chans att uttrycka sig fritt minimeras risken 

att viktig information förbises. För att kunna behandla de öppna frågorna statistiskt måste de 

göras om till givna svarsalternativ och därefter kodas till tal. Vi har delat in respondenternas 

svar i olika kategorier, där antalet erhållna svar motsvarar den analyserade data.  

För att undvika att de tillfrågade påverkas av tillfället kommer frågorna inte ställas till kunder 

som precis kommit ut från en butik. På det sättet kommer undersökningen ge en mer allmän 

bild över problemet.  

3.3 Metodkritik 

Fördelen med att använda sig av en kvantitativ metod är att data som fås är enkel att analysera 

och sammanställa. Det är många som lämnar uppgifter och på så vis kan metoden spegla den 

delen av samhället som undersökningen berör, vilket innebär att resultatet generaliseras. 

Gruppen bestående av 50 kvinnor anser vi är tillräckligt för att kunna generalisera och få ett 

rättvist och trovärdigt resultat. Genom att nyttja en kvantitativ undersökning omvandlas 

svaren till exakta antal och procent genom att använda frågor med givna och relativt precisa 

ställningar (Jacobsen 2002).  

Nackdelar med denna metod är att den inte går in på djupet och att respondenterna inte kan 

bestämma själva vad som är relevant att besvara, för att motverka detta har vi kompletterat de 

slutna frågorna med en öppen fråga. Metoden kan aldrig garantera att undersökaren och 

respondenterna uppfattar frågan likadant (Jacobsen 2002). För att förhindra missförstånd har 

vi varit närvarande vid ifyllandet av enkäten vilket var till hjälp för de tillfrågade. Under tiden 

vi genomförde enkäten märkte vi att upplägget av frågorna kunde konstruerats annorlunda. 
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Många av respondenterna tog första frågan för enkätens titel, vilket vi fick förtydliga. Om en 

pilotstudie hade genomförts hade detta kunnat upptäckas och rättats till i tid.  Även att 

undersökningen handlar om klädbutiker fick förtydligas muntligt, eftersom denna information 

saknades i enkäten. Samma gäller även för den sista frågan i enkäten som handlar om 

skyltfönstrets negativa påverkan på konsumenter. De flesta respondenterna uppfattade frågan 

korrekt, dock var de ändå i behov av ytterligare förklaring.  

3.4 Litteraturval 

Litteraturen som användes till uppsatsens teoridel (vilken undersökningen grundas på) bestod 

av bl.a. böcker från tidigare kurser. Vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur togs 

fram med hjälp av Internet.   
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4. Empiri 

Undersökningen genomfördes i centrum av en mindre stad i Västsverige. Respondenterna 

blev tillfrågade om de ville fylla i en enkät som handlade om hur konsumenter använder 

klädbutikers skyltfönster. Eftersom enkätens första fråga var av en öppen karaktär fick 

respondenterna svara fritt med egna ord.  

Till frågan: Vad är det första du tänker på när du hör ordet ”skyltfönster”? Konstruerades ett 

diagram med åtta olika kategorier där respondenternas svar delades under, Figur 1. 

 

 

Figur 1. Diagram med svar till fråga 1: Vad är det första du tänker på när du hör ordet 

”skyltfönster”? 

Eftersom en del respondenter har fler än bara en association till skyltfönster är antalet erhållna 

svar på fråga ett, 67 stycken och det antalet används vid beräkning av insamlad data. 

De flesta av svaren (ca 19 %) visar att konsumenter associerar skyltfönstret i första hand med 

kläder. Av 13 erhållna svar handlar två stycken om ”fina” kläder. På nästa plats med 18 % 

kommer inspiration, som svar på frågan. Här samlas svar som outfit, idéer, styling, nyfiken 

och inspiration under en och samma kategori. Tredje platsen delas av kategorierna nyheter 

och exponering, dessa utgör var för sig 12 % av respondenternas svar. Svaren som hamnar 

under nyheter består av bland annat senaste mode, kläder som nyligen kommit in, 

säsongsvaror och nyheter. Inom exponering hamnar ord som julafton, synliggöra en vara, 

13 

12 

6 

8 

6 

7 

8 

7 

0

2

4

6

8

10

12

14

Kläder

Inspiration

Skyltdockor

Nyheter

Reklam

Sortiment

Exponering

Affärer



14 
 

butiksskyltning stort fönster med lockande varor och visningsexemplar samt exponering. På 

delad fjärde plats kommer sortiment och affärer, som hela 10 % vardera kopplas till ordet 

skyltfönster. Kategorin sortiment innehåller svar som: utbud, butikens innehåll och profil. 

Affärer, däremot består av NK (Nordiska Kompaniet i allmänhet) och affärer. Respondenten 

som kopplade NK till ordet ”skyltfönster” menar att det beror på att butikskedjan är känd för 

bl. a. sina originella skyltfönster. De kategorier som kommer på sista plats är skyltdockor och 

reklam, vilket utgör 9 % vardera. Under skyltdockor samlar vi svar som docka och smala 

skyltdockor, docka i fina kläder samt ordet skyltdockor. Kategorin reklam består av följande 

svar: affärens sida utåt, locka kunder och reklam.  

Fråga 2-9 besvaras med givna svarsalternativ i skalan 1-5, där 1 betyder aldrig, 2-sällan, 3-

ibland, 4-ofta och 5-alltid.  

4.1 Använder du dig av skyltfönster i syfte till att hämta information?  

På denna fråga valde hälften av respondenterna ibland som svarsalternativ. 30 % tyckte att de 

hämtade information från skyltfönster ofta, medan 12 % ansåg att de gjorde det sällan. 

Resterande, 8 % delas lika mellan alternativen alltid och aldrig.  

 

Figur 2. Diagram med svar till fråga 2: Använder du dig av skyltfönster i syfte till att hämta 

information? 

4.2 Vad för information hämtar du från ett skyltfönster? 

Butiksprofil och sortiment - det svarsalternativ som de flesta (52 %) svarade var ofta, 30 % 

svarade ibland. Alternativet alltid svarade 8 % av respondenterna med. 6 % av de tillfrågade 
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tyckte att informationen om butikens profil och sortiment hämtade de sällan. Bara 4 % hämtar 

aldrig denna information. (se Figur 3 i bilaga) 

Pris - på denna fråga blev svaren lite mer jämnt fördelade mellan de olika alternativen. Största 

andelen, med 36 % utgörs av svarsalternativ ibland, medan ofta och sällan kom på delad andra 

plats med 22 % var. Alternativet aldrig svarade 12 % av respondenterna med, samtidigt 

svarade 8 % att de alltid är intresserade av priset när de hämtar information från ett 

skyltfönster. (se Figur 4 i bilaga) 

Inspiration och nyheter - här dominerade svarsalternativet ofta med 38 %, tätt följt av ibland 

på 30 %. De som alltid hämtar inspiration och nyheter från skyltfönster består av 22 % av 

respondenterna, medan 8 % hämtade informationen sällan. Bara 2 % angav aldrig som 

svarsalternativ. (se Figur 5 i bilaga) 

Kampanjer - ofta och ibland utgör majoriteten av svaren, med 34 respektive 32 %. 22 % är 

sällan intresserade av kampanjer i skyltfönstret. 8 % söker alltid denna information medan 4 

% aldrig gör det. ( se Figur 6 i bilaga) 

4.3 Om du går in i en butik, hur ofta går du in pga. det du har sett i 

skyltfönstret? 

Enkätens sjunde fråga besvarades med ibland av hälften av respondenterna. De som ofta går 

in i en butik på grund av skyltfönstret är 34 %, samtidigt som 10 % gör det sällan. De som 

aldrig påverkas till att gå in är 4 %, medan de som alltid påverkas är 2 %. 
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Figur 7. Diagram med svar till fråga 7: Om du går in i en butik, hur ofta går du in pga. det du 

har sett i skyltfönstret? 

4.4 Använder du skyltfönstret för att fatta beslut om vilken butik du ska gå 

in i eller inte? 

Här delas svaren nästan lika mellan alternativen ibland (38 %) och ofta (32 %). De som 

fattade beslutet sällan var 18 %. Andelen av svarsalternativet alltid är lika med andelen av 

aldrig, vilket är 6 % vardera.  

 

Figur 8. Diagram med svar till fråga 8: Använder du dig av skyltfönster för att fatta beslut om 

vilken butik du ska gå in i eller inte? 

4.5 Händer det att du som konsument påverkas negativt av pga. 

skyltfönster? 

46 % av respondenterna upplever skyltfönstret negativa påverkan ibland. 34 % gör det sällan 

samtidigt som 16 % aldrig upplever detta. De som ofta upplever en negativ påverkan av 

skyltfönster utgör 4 % av de tillfrågade. Det var ingen av respondenterna som alltid störs av 

skyltfönstret.  
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Figur 9. Diagram med svar till fråga 9: Har det hänt att du som konsument har påverkats 

negativt pga. skyltfönstret?  
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5. Analys  

Analys delen kommer struktureras i successiv ordning parallellt med teorin för att underlätta 

för mottagaren att ta del av resultatet. På det sättet ges en överblick över helheten som 

huvudfrågan behandlar.  

Enligt Evans (et al 2006)finns det olika effekter av reaktioner på marknadsföringsaktivitet 

bland annat exponering, uppmärksamhet och perception. Enkätens andra fråga ”Använder du 

dig av skyltfönster i syfte till att hämta information?” visar att endast 4 % av 50 respondenter 

aldrig gör det, vilket tyder på att 96 % blir på något sätt exponerade och uppmärksammade på 

budskapet (se Figur 2, sid. 15). Via sinnesorgan (perception) tas informationen emot, tolkas 

och leder till en respons hos konsumenten. Att skyltfönstret uppmärksammas kan leda till 

beslutet om att gå in i butiken, visar forskningen.  

5.1 AIDMA -modellen  

AIDMA – modellen kan kopplas till fem olika frågor i enkätundersökningen, fråga ett, två, 

sex, sju och åtta. En respondent associerade ordet skyltfönster till NK, eftersom NK-butikerna 

är kända för sina uppseendeväckande skyltningar. Att väcka konsumenters uppmärksamhet är 

det första steget i AIDMA -processen. För att kunderna ska kunna bli intresserade av en 

produkt, vilket är det andra steget i modellen, måste information hämtas. Enligt vår 

undersökning hämtar över hälften av de tillfrågade någon sorts av information från 

skyltfönster och 30 % gör det ofta. Efter att konsumenterna har hämtat information och skapat 

intresse för produkten sker en önskan om att vilja ha produkten, därmed läggs detta på minnet. 

Utefter det beslutar kunden hur den ska agera, om den ska gå in i butiken för att handla eller 

inte, vilket vi kopplar till fråga sju och åtta i vår enkät.  

Endast 4 % av respondenterna går aldrig in i en butik på grund av att de hade sett något i 

skyltfönstret, resterande 96 % gör det antingen sällan (10 %), ibland (50 %), ofta (34 %) eller 

alltid (2 %). Endast tre stycken av de tillfrågade fattar inte beslutet om att gå in grundat på 

information från skyltfönster. Majoriteten av svaren består av ibland (38 %) och ofta (32 %). 

Teorin påpekar att AIDMA – modellen fångar kunders uppmärksamhet genom god reklam 

och leder konsumenterna mot de annonserade varorna, vilket bekräftas av de 50 

respondenterna där 74 % uppmärksammade information om olika kampanjer genom 

skyltfönstret. 10 % svarade sällan medan endast 4 % aldrig uppmärksammade denna reklam.  
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5.2 Visual merchandising 

Philsgård anser att visual merchandising är ett effektivt sätt att nå kunderna på, detta styrks 

även i vår undersökning där 96 % av respondenterna visar intresse för information i 

skyltfönster. Att visual merchandising kan fungera som ett PR-verktyg, detta enligt Barnes (et 

al 2010), kan bekräftas av respondenternas svar (96 %)där de använder sig, i olika grad, av 

butikens profil i samband med informationshämtningen (se Figur 3 i bilaga 2). 

 Även andra forskare, till exempel Lea-Greenwood (1998) anser att visual merchandisings 

funktion är viktig för beslutet att gå in. Att kundernas beslut påverkas av skyltfönstret nämner 

även Oakley (1990 i Lea-Greenwood 1998), denna teori kan stödjas med hjälp av enkätens 

åttonde fråga ”Använder du skyltfönstret för att fatta beslut om vilken butik du ska gå in i 

eller inte?”. Majoriteten av svaren består av ibland (38 %) och ofta (32 %), en mindre andel 

utgörs av alternativet alltid (6 %), vilket sammanlagt tyder på att skyltfönster påverkar 

konsumenterna i hög grad. Eftersom 76 % av de tillfrågade påverkas i så hög grad är det 

viktigt att utformning på skyltfönster sker på optimalt sätt. Detta kan åstadkommas med hjälp 

av en visual merchandising manager (Philsgård 2007).  

I vissa fall kan konsumenter påverkas negativt av skyltfönstret vilket belyses med hjälp av 

fråga nio ”Har det hänt att du som konsument har påverkats negativt pga. skyltfönstret?”. 

Nästan hälften av de tillfrågade har ibland påverkats negativt, till exempel nakna dockor har 

framkallat motbjudande känslor hos en av respondenterna, hon anser att personalen bör 

prioritera skyltfönstret högre i vissa fall. Hon menar även att om skyltfönstrets innehåll är fint 

och genomtänkt visar det att butiken har respekt för kunden samtidigt som det välkomnar 

kunderna in i butiken. Liksom Oakleys (1990 i Lea-Greenwood 1998) studie, visar vår, att 

presentationen oftast är den avgörande faktorn i beslutsfattandet, med tanke på att 

konsumenter påverkas till stor del av det första intrycket.  

5.3 Skyltfönster 

Att skyltfönstret kan fungera som en kostnadsfri reklamkampanj har uppmärksammas av 

Ekberg (et al 2008), detta speglas i enkätens första fråga ”Vad är det första du tänker på när 

du hör ordet ’skyltfönster?’”, där 9 % av de tillfrågade associerade detta begrepp med just 

reklam. Att de två termerna (skyltfönster och reklam) hör ihop anser även Park (1986 i Sen 

2002) som i sin forskning fokuserar på konsumenters medvetande och den image som reklam 

skapar.  
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18 % av respondenterna associerade skyltfönster till inspiration (se Figur 1, sid. 14), detta 

styrks även av Ekberg (2008) som menar att under de rätta förutsättningarna (rätt belysning) 

kan skyltfönster locka och inspirera kunder dygnet runt. Att skyltfönstrets uppgift (Philsgård 

2007) är bland annat att skapa nyfikenhet hos kunden kan återges i svar på frågan ”Vad är det 

första du tänker på när du hör ordet ”skyltfönster?”. 18 % av de erhållna svar handlar om 

inspiration där anknytning till nyfiken är kategoriserats under.  

Enligt Cornelius (et al 2009) är skyltfönstrets allmänna funktion att öka uppmärksamheten 

och generera oplanerade butiksbesök. Detta kan ses i enkätens sjunde fråga ”Om du går in i en 

butik, hur ofta går du in pga. det du har sett i skyltfönstret? ” som leder till en insikt om att 

kunder uppmärksammar skyltfönstret på något vis. På denna fråga har 86 % svarat att de gör 

det i större utsträckning och bara 14 % gör det sällan eller aldrig, vilket ligger i linje med 

Cornelius resultat.  

Sen (et al 2002) anser att det finns flera olika orsaker till beslutet att gå in, dessa orsaker är till 

exempel att konsumenter vill få mer information om de skyltade varorna eller butikens image. 

Detta kan kopplas till vår undersökning där respondenterna anser att ett skyltfönster ska 

inspirera och locka in kunder i butiken. Att konsumenter kan skaffa och hantera den 

information de får från skyltfönstret (Castaneda 1996 i Sen 2002) speglas i enkätens fjärde 

och sjätte fråga gällande pris och kampanjer. Vid frågan om pris svarar huvudparten (66 %) 

att de är intresserade av denna information mer eller mindre. När det gäller 

informationshantering av kampanjer via skyltfönster anser 96 % att de kan hantera och skaffa 

denna kunskap själva, dock 22 % gör detta sällan. Endast 4 % av de tillfrågade är inte 

intresserade av kampanjer alls.  

Sen (et al 2002) anser även att konsumenter kan hämta information om butikens profil och 

sortiment från skyltfönster, detta reflekteras i fråga tre där mer än hälften av respondenterna 

svarade att de ofta hämtade och använde sig av denna information. Endast två personer av alla 

som deltog i undersökningen gjorde aldrig detta. Likaså betonar forskaren att informationen 

kan handla om de senaste trenderna vilket bekräftas av respondenternas svar på fråga 5 där 90 

% (varav 22 % alltid) anger att de hämtar inspiration och nyheter från skyltfönster.  

Undersökningen visar att de tillfrågade associerar skyltfönster med inspiration, till exempel 

hela outfits med accessoarer, vilket stämmer överens med Klokis (1986 i Sen et al 2002) 

resultat om att konsumenter använder sig av skyltfönster för att få idéer hur en trendig outfit 

kan kombineras.  
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I vissa fall påverkas konsumenten negativt av de exponerade varorna i butikens skyltfönster 

genom att använda smala skyltdockor, menar några av respondenterna. Detta leder till att de 

inte vill gå in i butiken vilket motsäger Sens (et al 2002) teori som säger att konsumenter som 

upplever att kläderna har fel passform i skyltfönstret visar ändå intresse för valda klädesplagg 

och kliver in i butiken.  

Vikten med den rätta exponeringen betonas av Ekberg (et al 2008) som föreslår att 

produkterna i skyltfönstret ska vinklas åt alla håll, på det sättet blir de lättillgängliga för 

konsumenternas ögon. Vår undersökning visar att 86 % av respondenterna går in i butiken på 

grund av det de har sett i skyltfönstret, detta visar att i dessa fall var exponeringar utförda på 

det optimala sättet och väckte kundernas intresse för butiken.  

För att kunder ska kunna besluta sig om att gå in i butiken på grund av något de har sett i 

skyltfönstret, krävs det att de använder information därifrån. Detta konstateras att 

konsumenter gör, eftersom 96 % av de tillfrågade svarade att de mer eller mindre använde 

skyltfönster för att hämta information. Antagandet stöds av Ekberg (et al 2008) som anser att 

utformningen av skyltfönster är viktig för att nå ut med information till sin målgrupp.  

Enligt Edwards (et al 1992 i Barnes et al 2010) och Liu (2009) är det viktigt att skylta med 

nya produkter i skyltfönstret, vilket kan leda till ökad försäljning, en positivare bild av butiken 

samt att särskilja butiken från konkurrenter. Att nyheter är viktigt att ha i ett skyltfönster 

styrks av vår undersökning där endast en respondent aldrig hämtar den sortens information 

därifrån. 22 % inhämtade alltid denna information från ett skyltfönster.  

När det gäller utformningen av ett skyltfönster går Diamond (2007 i Oh 2011) mer på djupet 

och anser att utformningen kan ske på ett konstnärligt vis för att skapa nyfikenhet och 

därigenom locka in kunderna i butiken. Detta kan kopplas till både fråga ett och åtta i vårt 

frågeformulär. Att en av respondenterna kopplar ordet skyltfönster till nyfikenhet, förklaras 

med att hon som konsument vill se mer och därför går in i butiken. Fråga åtta ”Använder du 

skyltfönstret för att fatta beslut om vilken butik du ska gå in i eller inte?” visar att 86 % gör 

det i hög grad, vilket överensstämmer med Diamonds teori om att abstrakta skyltfönster leder 

konsumenter till beslut om att gå in i en butik eller inte, beroende på vilken grad av 

nyfikenhet som väcks av skyltningen.   
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6. Slutsats  

Efter den genomförda analysen kommer uppsatsens viktigaste slutsatser att presenteras, med 

utgångspunkten i problemet. Som det nämndes tidigare, är arbetets syfte att undersöka hur 

kunder använder sig av skyltfönster och vilken information de samlar in därifrån. Slutsatsen 

kan även riktas till butiker i form av eventuella riktlinjer för den optimala 

skyltfönsterutformningen.  

Den viktigaste frågan som berörs i arbetet lyder: ”Hur viktigt är skyltfönstret för kunders 

beslut att gå in i butik?”. Med hjälp av undersökningen kan vi konstatera att skyltfönstret är 

väldigt viktigt för konsumenternas beslutsfattande. Endast 4 % av de tillfrågade hämtar inte 

någon information från skyltfönstret, vilket anses som väldigt liten andel. Resterande 

respondenter uppmärksammar butiksfönstret på ett eller annat sätt och följaktligen påverkas 

till att fatta olika sorters beslut. Av de 96 % av respondenter som reagerar på exponeringen, 

anser 22 % att den viktigaste faktorn i informationssökningen är inspirations- och 

nyhetsaspekten, vilket stöds även av tidigare forskning av bland annat Liu och Philsgård, där 

vikten med ständig förnyelse betonas. Att det är så många som alltid söker efter det senaste 

inom modet anser vi kan bero på att dagens samhälle präglas av ständig utveckling, där 

behovet av det senaste är konstant. Denna trend enligt Svensk Handels prognos kommer att 

öka ännu mer inom de närkommande åren. 

En annan faktor som är av betydelse för konsumenternas beslutsfattande, med anknyttning till 

butiksfönster, är butikens profil och sortiment. Som det utgår ifrån undersökningen är denna 

information viktig för nästan alla tillfrågade. Över hälften bedömer att de inhämtar dessa 

uppgifter ofta. Endast en tiondel anser att de är sällan eller aldrig i behov av den sortens 

exponering. Att denna upplysning är viktig för konsumenter, anser vi beror på att 

konsumenter ser sin tid som dyrbar och inte vill spendera den på att gå in i butiker som ändå 

inte har något av intresse för dem.  

Efterfrågan på prisuppgifter i ett skyltfönster är blandad, andelen av de som använder sig av 

denna information ofta är lika stor som andelen där de tillfrågade sällan är i behov av det. 36 

% använde uppgifter om pris ibland, under förutsättningen att det fanns tillgängligt, vilket det 

inte alltid gör, påpekade en del av respondenterna. De butiker som inte ha några priser i sina 

skyltfönster bryter mot prisinformationslagen.  
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 Åsikter gällande informationshämtning av pris var delade, en bakomliggande orsak till detta 

anser vi är hur konsumenternas privata ekonomi ser ut. Om konsumenten har det bra ställt 

ekonomiskt behöver inte priser vara den avgörande faktorn i beslutsfattandet.  

Kampanjer som beslutsfaktor i processen gav inget enhetligt svar, dock anser majoriteten (75 

%) att de är intresserade av denna information i olika grad. Vi tror att gruppen som påverkas 

mest av denna form av marknadsföringsaktivitet består av individer som är lättmottagliga för 

olika sorters reklamerbjudande.  

  



24 
 

7. Avslutande diskussion  

Våra egna tankar kring arbetet handlar mest om hur brett ämnet – marknadskommunikation är 

i verkligheten och vi är medvetna om att det vår uppsats behandlar bara är en liten del av detta 

ämne. Det finns många olika inriktningar att välja, när vi började examensarbetet valde vi en 

inriktning på skyltfönsters förhållande till försäljning. På grund av orsaker vi inte kunde 

kontrollera blev vi tvungna att ändra inriktning, den här gången bestämde vi oss för att 

granska hur kunders beslut kan påverkas av ett skyltfönster. Ifall det har en påverkan på 

kunders beslut, vilken information söker de sig till.  

Litteraturläsning bekräftade vår insikt om att ett bra utformat skyltfönster kan ha stor inverkan 

på butikens framgång. Detta stärker även vår undersökning, där majoriteten av de tillfrågade 

anser att de påverkas av skyltfönstret på ett eller annat sätt.  

Våra egna erfarenheter säger att välexponerade skyltfönster väcker positiva känslor, men även 

att bristen på skyltfönster skapar istället en lager/fabrik känsla för butiken. Eftersom 

undersökningen inte behandlar just detta område (brist på skyltfönster), kan vi bara utgå ifrån 

oss själva som konsumenter.  

När det gäller enkäten tycker vi att användning av den öppna frågan var ett bra sätt till att 

fånga upp konsumenters egna definitioner av skyltfönster. Detta öppnade våra ögon för de 

aspekter som annars kunde förbises. Vid genomförandet av enkäten blev vi positivt 

överraskade av att så många var villiga att vara med, och endast två stycken som inte ville 

delta i undersökningen.  

7.1 Rekommendationer  

Våra förhoppningar i början av detta arbete var att få reda på hur viktigt skyltfönster är för 

kvinnliga konsumenters beslut att gå in i butik, detta anser vi att vi har uppnått. Tack vare svar 

på enkätens frågor kan olika riktlinjer (rekommendationer) till klädbutiker ges för att utforma 

skyltfönster på det optimala sättet. Information som är viktig för konsumenter och bör finnas 

med i skyltfönster är: 

 Inspiration och nyheter - att finna inspiration och nyheter genom ett skyltfönster, 

grundat på vår undersökning, ses som en av de viktigaste faktorerna vid 

beslutsfattande. 

 Butiksprofil och sortiment - konsumenter anser att denna sorts av information är 

nästan lika viktig som inspiration och nyheter. Innan beslutet tas vill kunder veta vad 
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butiken har att erbjuda. Är butiksprofilen felaktig förmedlat kan leda till att beslutet 

tas på felaktiga grunder, till exempel kan kunden misstolka butikens sortiment och 

bestämma sig för att leta vidare efter den önskade varan i andra butiksfönster. 

 Kampanjer - undersökning visar att endast 4 % av respondenter inte är intresserade av 

denna information, vilket tyder på att majoriteten har ett visst intresse i denna form av 

erbjudande. Utifrån respondenternas svar kan vi rekommendera att de butiker som har 

kampanjer ska exponera detta tydligt i sina fönster.  

 Pris - för att vara lagenliga bör butiker ha tydliga priser i sina skyltfönster, detta även 

för att tillfredställa behovet hos de kunder som tycker att dessa uppgifter är viktiga.  

Vi rekommenderar överlag att alla butiker har en Visual merchandising manager, detta för att 

effektivera skyltfönster som en kommunikationskanal. Ett intressant skyltfönster ökar trafiken 

i butiken, detta leder till ökad försäljning, vilket samtliga butiker eftersträvar.   

Fortsatta studier som vi anser behövs inom detta område kan behandla till exempel hur en 

varas prestige kan påverkas genom exponering i skyltfönster. Ett annat intressant område kan 

handla om vilka tekniker som kan användas för att manipulera kunder till önskat beteende.  
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Bilaga 1, enkät  

Vad är det första du tänker på när du hör ordet ”skyltfönster”? 

Använder du dig av skyltfönster i syfte till att hämta information?  

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

Vad för information hämtar du från ett skyltfönster? 

- Butiks profil och sortiment 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

- Pris 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

- Inspiration och nyheter 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

- Kampanjer 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

Använder du skyltfönstret för att fatta beslut om vilken butik du ska gå in i eller inte? 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

Om du går in i en butik, hur ofta går du in på grund av det du har sett i skyltfönstret? 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

Har det hänt att du som konsument har påverkats negativt på grund av skyltfönstret? 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 
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Bilaga 2, diagram  

 

 

Figur 4. Diagram med svar till fråga 3: Vad för information hämtar du frånskyltfönster? 

Butikens profil & sortiment 

 

 

Figur 5. Diagram med svar till fråga 4: Vad för information hämtar du från skyltfönster? Pris 
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Figur 6. Diagram med svar till fråga 5: Vad för information hämtar du från skyltfönster? 

Inspiration & nyheter 

 

Figur 7. Diagram med svar till fråga 6: Vad för information hämtar du från skyltfönster? 

Kampanjer 
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Bilaga 3, egna reflektioner  

 Izabella Kaminska 

Vid början av arbetet kändes det som att man hade väldigt lång tid på sig för att bli klar. Det 

gällde ”bara” att planera rätt och försöka att hålla de angivna tiderna. Tack vare min 

skrivpartner, Louise Nilsson, var vår planering alltid organiserat i minsta detalj. Detta blev ett 

bra stöd för genomförandet eftersom, som vi har lärt oss i en av kurserna är det bra att dela in 

målen i ett antal delmål, för att öka motivationen och lättare kunna se resultaten. Eftersom 

examensarbetet ska motsvara 10 veckors heltidsarbete, anser jag att detta stämmer överens 

med vår insats. För att inte dela upp arbetet för mycket har vi träffats nästan varje dag under 

skrivtiden. Även när vi har fördelat arbetet, satt vi i samma rum vid varsin dator och letade till 

exempel efter vetenskapliga artiklar, översatte de till svenska och skrev sammanfattningar. 

Därefter konsulterade vi varandra, diskuterade materialet och på det sättet har uppsatsen vuxit 

till sin nuvarande form.  

   Att skriva uppsatsen med en partner var väldigt mycket till hjälp. Samarbete, för min del, 

har bara varit positiv, man lär sig att lyssna på andra människor och deras åsikter, men även 

att framföra sin egen mening. Detta var dock inget problem som jag stötte på vid samarbete 

med Louise.  Vid oklara situationer diskuterade vi saken tills båda blev nöjda, detta gällde 

meningsbyggnaden, ordvalet men även valet av teori eller själva problemformuleringen.  

   Det jag lärde mig under skrivprocessen är att fokusera på det väsentliga inom ämnet, det är 

väldigt lätt att beskriva flera olika aspekter som egentligen inte har med arbetet att göra men 

tycks ändå passa in. Med den biten har handledaren varit till hjälp, med sina ”rosa” 

kommentarer. 

   Det som var lite problematiskt, tyckte jag var att hitta passande vetenskapliga artiklar, även 

när man lyckades att hitta något relevant visade det sig ofta att artikeln var otillgänglig. Men 

med lite tålamod har vi fått ihop tillräckligt många artiklar för att kunna ta en ställning till 

ämnet.  

   Genomförande av undersökningen (frågeformuläret) har vi utfört på ett smidigt och 

tillfredställande oss båda sätt. Jag har en känsla av att detta var en ny erfarenhet för både mig 

och Louise, eftersom ingen av oss är speciellt utåtriktad, särskilt när det gäller främmande 

människor. Vi var tvungna att övervinna osäkerhetskänslan och fullfölja undersökningen, 

vilket innebar att ställa ett antal frågor till förbipasserande personer. Att vi blev bemötta 



32 
 

positivt i de flesta fall (endast två stycken på femtio inte hade tid/lust att svara på våra frågor) 

har överraskat oss båda. Personligen tyckte jag att det var väldigt snällt av de tillfrågades sida 

att ställa upp och ta sig tid att besvara vårt frågeformulär. För min del var det viktigt att under 

hela utbildningens tid fick jag arbeta i grupp, framföra min egen och respektera andras 

mening. Dessa egenskaper/kunskaper, anser jag, är viktiga för rollen som butikschef. 

   Arbetet, som vi har skrivits är jag väldigt nöjd med, problemformuleringen är klar, teorin är 

relevant och intressant, empirin var en utmaning med satisfierande resultat och slutsatserna är 

tydliga och övertygande. Idag känns det som man är rikare i ännu en erfarenhet, nämligen att 

skriva ett examensarbete i företagsekonomi.  

Louise Nilsson 

Det är första gången jag skriver en uppsats i denna storlek, därför har det varit skönt att göra 

den tillsammans med någon. Detta har även gett en fördelen att kunna bolla sina tankar 

mellan varandra, för att på så vis uppnå bästa resultat. Hur ska meningsuppbyggnaden vara, 

vilken teori är relevant för problemet eller vilken metod är mest tillämbar för att få bästa 

resultat, är exempel på diskussioner som tagits upp under arbetesgång.  Samarbetet mellan 

mig och Izabella anser jag har fungerat bra, under den största delen av uppsatsen har vi suttit 

tillsammans och skrivit, detta för att få högre kvalitet på arbetet, även att en jämn 

arbetsfördelning av arbetet har tagits fram.  

Innan vi hade kommit igång med examensarbetet, hade jag en relativt klar bild över vad jag 

ville att den skulle handla om. Efter att ha läst kurser inom marknadsföring under programmet 

visste jag att det var denna inriktning som arbetet skulle utgå ifrån. Att jag skulle ha intresse 

och engagemang för det vi skulle skriva om var viktigt, detta för att arbetet kräver eget ansvar 

då inga direkta riktlinjer över vad som ska tas upp i arbetet ges. Vidare funderingar över ett 

mer avgränsat område inom marknadsföring gjordes, detta område blev tillslut skyltfönster. 

Varför jag ville ägna uppsatsen åt just det ämnet beror på att jag själv använder skyltfönster 

för inhämtning av information, och att ta reda på vilken effekt det har på konsumenter vid 

shopping verkade vara ett väldigt intressant ämne.  

Efter genomförandet av examensarbete har jag fått nya kunskaper över hur en uppsats ska 

skrivas. Metodförläsningarna som gavs i början av arbetet har varit till stor hjälp för att skapa 

förståelse över hur en rapport ska utformas, eftersom jag tidigare inte har några erfarenheter 

av högskolestudier, har det varit till stor hjälp. Tidigare kurser i butikschefprogrammet har 
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förberett en, till en vis del, över mallen som ska tillämpas, vilket gjorde att man kände en viss 

lättnad i början.  

Under arbetes gång har jag lärt mig hur information ska samlas in, hur jag ska söka genom 

olika databaser för att hitta vetenskapliga artiklar, välja ut relevant fakta till teorin.  

För att se till att arbetet och delinlämningarna skulle blir färdiga vid de utsatta tiderna hade vi 

planerat hur arbetet ska läggas upp de närmsta veckorna. I början av arbetet låg vi bra till 

enligt planeringen, på grund av att butiken vi skulle använda oss utav i metoden inte kunde 

genomföra det tänkta experimentet förens senare, fick vi vänta in de. Redan vid den tiden 

visste vi att det skulle bli stressigt att hinna klart med arbetet, men vi planerade upp så att vi 

skulle hinna till den sista inlämningen i maj. Dock la inte butiken ner engagemang på 

undersökningen, vilket led till att vi inte hade något att analysera och därför fick vi komma 

fram till en ny problemformulering. Vi valde att arbetet fortfarande skulle utgå från 

skyltfönster och på så vis kunna använda en del av den teori som vi redan hade, därefter 

planera upp hur vi skulle arbeta för att hinna bli färdiga. Detta missöde har lett till långa 

arbetsdagar som har krävts mer arbetstimmar än vad kursen isig egentligen är beräknad att 

behövas.  

Under insamlingen av empirin blev vi båda glatt överraskade av att de var så många som ville 

vara med, det var endast två stycken som inte deltog. Vi trodde att insamlingen skulle ta 

längre tid än vad den gjorde, detta då vi var medvetna om att alla inte vill vara med i 

enkätstudier.  

 


