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Sammanfattning 

Butikerna vill kommunicera med konsumenter så tydligt som möjligt, vara inspirerande och 

samtidigt locka med sina erbjudanden för konkurrensen är hård. Butikskommunikation genom 

skyltning är ett sätt att nå sina kundgrupper. Skyltningen ska väcka fram konsumenternas 

behov eller begär. Konsumenternas köpbeteende påverkas genom butikernas sätt att skylta 

och exponera varor. Det kan leda till ökande impulsköp och merförsäljning. 

 

Butikerna har sin individuella stil i skyltningen och det är deras kommunikationsmedel. 

Konsumenterna ska lockas in genom intressant skyltning som ska väcka deras köplust. Därför 

ska skyltningen vara rätt placerad och tydlig. På detta sätt kan butikerna påverka 

konsumenternas köpbeteende och impulsköpen ökas.  

 

Examensarbetet tar fram hur vuxna konsumenter reagerar till butiksskyltning medvetet och 

omedvetet. Man kan säga att dagens reklam och sättet att skylta har ökat försäljningen 

markant. Nästan alla påverkas på något sätt av reklam och erbjudanden. Till att få en djupare 

förståelse på köpbeteendet har vi gjort både kvalitativa - och kvantitativa undersökningar i 

form av två fokusgruppsintervjuer, tre butiksobservationer, en experimentell undersökning 

och en marknadsundersökning.  

 

Resultaten i våra undersökningar bevisar att butiksskyltning påverkar stort i konsumenternas 

köpbeteende. Butikerna sätter mycket tid till skyltning och exponering av varor. Detta hjälper 

och inspirerar konsumententerna i deras köpbeslut. Konsumenterna stannar och undersöker 

varorna mer när butiken har skyltat, än om det inte fanns några skyltar alls för varan. Vi får en 

positiv bild av skyltningens påverkan till konsumenterna. Det vill säga utan skyltning och 

exponering skulle konsumenterna behöva sätta mer tid att leta efter varorna. Det är många 

som går efter butikens förslag och köper dessa varor för att slippa planera själva. På så sätt 

skapar butiken en dialog med konsumenterna och får de att handla, kanske mer än de hade 

tänkt sig i början.  
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Summary 

Stores want to communicate with their custumers as clear as possible, be inspiring and at the 

same time attracting them with their offers. All this because the competition is hard. Store-

communication through signs effect is a way to reach out to their custumer groups. Signs 

effect is suppose to wake up customers need or desire to have something. The customers 

byuing behaviour is affecting by store signs and exposuring their products. This can lead to 

impuls byuing and upselling. 

 

The stores has their own style in how to sign their products and that acts as stores 

communikation. Customers are tempted into the stora by intresting signing which is waken 

their desire to buy. That is because the signing must be right placed and clear. In this way can 

the stores affect their customers buying behavior and increase impulse sales.  

 

This study is about how adult customers will react to the signs effect both consciously and 

unconsciously. You can say that todays advertising and their way of showing their signs has 

increased the saleproduction markedly. Almost everybody is affected by advertising or offers 

in some way. To get a deeper understanding for buying behaviour we have done both 

qualitative and quantitative studies. These in form of two focus group interviews, three shop 

observations, one experimental studie and one market investigation.  

 

The results of our investigation shows that the signs in stores are affecting customer desicions 

very much. The store is putting a lot of time to exposure a product or for the right place of the 

sign. The signs do help and inspire customers in their byuing decisions. Customer stops more 

often by signs and looks for the article than if the article were alone. We are getting a positiv 

reflection by the signs affect for the customers. That is without the store signs or exposing it 

would take much more time for the customers to find what their were looking for. There are a 

lot of customers who go by the store suggestions in their way of byuing things instead of 

planing products by itself. In this way is the store creating a dialog with the custumers and 

getting them to buy, maybe even more than they had in mind for the beginning. 
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1 Inledning 
 

I detta inledningskapitel beskriver vi hur vi går till väga med vårt examensarbete. 

Arbetsgången börjar med bakgrunden och problemdiskussionen om skyltningens påverkan. 

Vidare ställer vi oss en problemformulering följt av syfte. Vi gör en avgränsning genom att 

endast undersöka de vuxna konsumenternas köpbeteende.  

 

1.1 Bakgrund/Problemdiskussion 

 

Butiker vill kommunicera och nå så många olika målgrupper som möjligt med sin skyltning. 

Butiksskyltning kan därför bli en djungel av erbjudanden till konsumenter. Butiken vägleder 

konsumenterna genom att exponera varor, medan skyltning ska väcka konsumenternas behov 

eller begär som sedan kan leda till ett köp. Skyltningen ska vara genomtänkt för att det ska 

stötta deras affärsidé och samtidigt ge inspiration till konsumenterna. Det är konstaterat att 

skyltning inspirerar till impulsköp (Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004).  

 

Liang (2012) påstår i sin studie om att impulsköp räknas som irrationell, omogen handling 

och har en hög riskfaktor. Studien är gjord i Taiwan, där under stor rea- försäljningar används 

det mycket bank- och kreditkort. Befolkningen faller alltså för impulsköp då mer än vanligt. 

Detta beteende enligt studien verkar ha en hög köpfrekvens, som konsumenterna inte anses ha 

tillräckligt mycket medvetenhet till. Slutsatsen av denne studie blev att ju högre konsument 

produktmedvetenhet var, desto högre impuls köpbeteende hade konsumenten. Därför 

föreslogs det, av studiens resultat, att företagen med dessa höga frekvenser behövde ha mer 

detaljerad produktkunskap att dela med sig av för sina konsumenter. Detta kunde handla om 

produktens kvalitet, service, smak, bekvämlighet och så vidare. Som slutsats av studien kunde 

företagen påstå att med lägre frekvenser av medvetenhet behövde konsumenten enbart grund 

beskrivningen av produkten för att bli en smart konsument.  

 

Reklambudskapet har utökat enormt och vi möter dem överallt både ute på gatorna såsom 

inne i affärerna. Reklamen har blivit ögonfallande för att det är oftast någon kändis som 

presenterar varumärken. Butikerna ska vara moderna, inspirerande och kunna följa trender 

(Ståhl, 1999).  
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Vi konsumenter, blir påverkade av alla erbjudanden för att skyltningen har en enorm påverkan 

på oss. Detta väckte intresset att börja forska om skyltningens betydelse i konsumenternas sätt 

att handla. Kunde det vara så att konsumenterna reagerade på skyltarna på impuls eller var det 

verkligen en sinnesbild av ett tidigare upplevt/sett inslag av en produkt som påverkade 

konsumenten.  

 

Marknadsföringsmixen av McCarthy (1960) stöder denna tanke genom att det handlar om 

produktens strategiska placering som påverkar på oss konsumenter (Baines, 2011). 

Marknadsföringsmixen används som marknadsföringsverktyg i företag för att det är lätt att 

implementera (Kotler, 2002). Likaså Hernant och Boström (2010) betonar hur butikens 

marknadsföring och deras val påverkar konsumenternas produkt- och butiksval. Erbjudanden 

där konsumenten kan handla till exempel ”tre produkter till priset av två” används flitigt både 

i kläd- och matvarubutiker. Det vill säga skyltarna kan få konsumenter att ändra sig i sin 

förutbestämda åsikt om en produkt genom exponering. Exponeringen kan tala om att 

produkten har ett extra pris (Nordfält, 2007) eller att det är få ut av den produkten kvar alltså 

enligt knapphetsprincipen (Cialdini, 2005).  

 

Forskare har tidigare koncentrerat sig på att undersöka bland annat kundernas uppmärksamhet 

och uppfattningar kring reklambudskap. Forskningsresultatet visade att det går att påverka 

kunderna genom rätt exponering som leder till ökad uppmärksamhet, ändrare tankebanor och 

en måttlig påverkan i försäljning (Lange och Nordfält, 2012).   

1.2 Problemformulering 

I dagsläget påverkas alla konsumenter av reklamskyltningar, slogans och logotypes vilka får 

en konsument omedvetet att reagera och tänka på olika butiker som finns tillgängliga både på 

internet och i närheten där man är bosatt. Vi har fått ett intresse att vidareforska angående om 

butikernas skyltning är viktig för konsumenternas beteende i köpbeslut.  

Det framkommer att det finns flera studier kring försäljning och lönsamhet men endast 

fåtaliga studier kring butikskommunikation (Lange och Nordfält, 2012). Vi anser att skyltning 

tillhör till butikskommunikation mellan butiker och konsumenter och därför vill vi lyfta fram 

frågeställningen: 

Hur påverkar skyltningen kundernas köpbeteende? 
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1.3 Syfte 

Vårt syfte i detta examensarbete är att ta reda på om butikernas skyltning påverkar 

konsumenternas köpbeteende eller inte. Detta är intressant i den synpunkten att vi som 

blivande butikschefer kan använda oss utav informationen som vi kan få av 

undersökningarna. Undersökningarna valdes och utformades så att informationen kan 

tillämpas i det vanliga arbetslivet, där informationen om skyltningens påverkan är en viktig 

del i att kunna locka konsumenter till att göra ett köp. Arbetets ändamål är att få reda på 

skyltningens betydelse i konsumenternas köpbeteende.  

 

1.4 Avgränsningar 

I detta examensarbete har vi valt att avgränsa oss ifrån barnens perspektiv. Istället väljer vi att 

koncentrera oss på bara hur vuxna konsumenter upplever skyltningen och vad påverkar deras 

köpbeslut i handeln. Avgränsningen har gjorts på grund av att annars skulle det föra för bred 

diskussion till arbetet.  
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2 Metod 

I detta kapitel belyser vi examensarbetets metod. I metodkapitlet nedan kommer vi presentera 

utvecklingen av problemdiskussionen. Därefter kommer metodval och vilket tillvägagångssätt 

som vi har använt. Sedan beskriver vi datainsamling och presenterar butiker vi valde att 

grunda vårt examensarbete på. Vidare tar vi upp litteratururval och dess kritik. Slutligen 

förklarar vi arbetets validitet och reliabilitet. 

2.1 Utveckling av problemställning 

Vi var helt överens med om att vi ville skriva om skyltning. När vi diskuterade vidare om vad 

vi skulle fördjupa oss i, föll det naturligt att börja undersöka om skyltning påverkade 

kundernas köpbeteende. Intresset till att skriva om butiksskyltning och dess påverkan för 

kunderna väcktes för att det inte hade studerats i den utsträckning som vi trodde. Därefter 

ställde vi problemformuleringen och kom fram till att vi skulle undersöka endast 

butiksskyltningens påverkan på vuxnas köpbeteende. I vår studie kommer vi att undersöka 

detta genom olika metoder, vilka presenteras nedan.   

2.2 Val av undersökningsutformning 

För att få svar på examensarbetets problemformulering bestämde vi oss att ta reda på det 

genom både kvalitativ- och kvantitativdata. I den kvalitativa metoden innebär att vi ska göra 

undersökningar i den sociala verkligheten såsom fokusgruppsintervjuer och 

butiksobservationer. Informationen ska samlas in genom anteckningar och spela in 

konversationer på mobiltelefonen. I den kvantitativa metoden ska vi använda 

enkätundersökningar med både öppna frågor och givna svarsalternativ och även göra en 

experimentell undersökning och en marknadsundersökning (Rienecker och Stray-Jörgensen, 

2008). 

 

Butiksobservation ska visa vad människorna gör i olika situationer. I vår observation ska vi 

kontrollera passivt hur kunderna reagerar till butiksskyltning. För att få samla in information 

ska vi ha ett formel tillstånd av butikschefen på respektive butik (Jacobsen, 2002).  

 

Vidare bestämde vi ha en experimentell undersökning, som är ett praktiskt experiment där 

respondenterna skulle känna igen butikerna genom att bara se skyltar från respektive butik. 

Metoden som vi har bestämt oss för har en bredd som gör att vi får mycket information som 

vi kommer att ha nytta av i både detta arbete men också i senare arbetsliv. 



5 
 

2.3 Val av metod 

Metoder som vi valde att grunda vårt examensarbete på skulle ge oss en bra möjlighet för att 

kunna granska vad konsumenterna hade för tycke och beteende i både det praktiska momentet 

och i de teoretiska frågorna.  

 

Den kvantitativa datainsamlingen, i den experimentella undersökningen som genomfördes 

under en timmes tid, och handlade om huruvida respondenterna upplevde reklamen, 

skyltningen eller om budskapen var grundade redan på upplevda tillstånd. Vidare tog vi reda 

på om respondenterna tyckte det fanns någonting att förbättra och som upplevdes som mindre 

attraktivt. Skyltarna speglade butikens sortiment, ett med butikernas logo, slogans och deras 

särskilda skyltar som vi lånat/fått av butikerna. Undersökningarnas resultat ska visa om 

människans sinne och minne är kopplad till varor eller i vilken befattning kommer människan 

ihåg dessa. 

 

Marknadsundersökningen, en enkätfrågeställning med flera svarsalternativ, delade vi på en 

plats där ingen skulle kunna reflektera till någon särskild plats eller butik. Respondenterna 

fick några minuter på sig att svara på frågorna och kunde därefter lämna rummet.  Denna 

undersökning skulle innefatta många svar för att få upp tillförlitligheten med kundernas 

köpbeteende. Resultaten kommer vi visa i diagram- form för att det skulle bli lättare att förstå 

och se skillnaderna. 

 

Den kvalitativa datainsamlingen kommer att grundas i de två fokusgruppsundersökningar som 

bestod av sju personer vardera, detta för att lättare få fram individens åsikter. Vid intervjun av 

fokusgrupperna ställde intervjuaren förberedda öppna frågor under två timmars tid, medan 

observatören antecknade och spelade in samtalen. Respondenterna kunde få svara fritt och på 

så sätt kunde dela med sig av sina åsikter. Intervjuerna skulle ske på en plats där studenterna 

går sin utbildning. Det blev en neutral plats för respondenten så att en objektiv syn på 

frågorna skulle komma fram. Intervjuaren var drivande i sitt sätt och på så vis blev intervjun 

en öppen dialog mellan respondenterna och intervjuaren. 

 

Respondenternas åsikter i undersökningen skulle samlas in genom ett frågeformulär, anonymt 

så att personerna inte skulle känna sig utpekade. De två undersökningstillfällen innehöll 

samma frågor och respondenterna var i samma åldersgrupp. Grupperna skilde sig på så sätt att 

den första gruppen kände vi inga i förväg medan den andra gruppen bestod av bekanta till oss. 
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På detta sätt skulle vi få djupare förståelse hur konsumenterna uppfattade olika butikssignaler 

och deras val.   

 

Gemensam nämnare till alla tre butiksobservationerna skulle bli att ha lika många 

kundobservationer i varje butik oavsett tid. En observation genomförs antingen aktivt eller 

passivt. Med aktivt syftar man på att konsumenterna får veta vad som sker i undersökningen 

medan med passivt syftar man till att man gör anteckningar utan att konsumenterna är 

medvetna om undersökningen (Jacobsen, 2002). Vi ville få fram en helhetsbild, hur lika 

många människor skulle reagera i olika stilar av skyltar i olika butiker. Detta skulle ge en 

trovärdighet i undersökningarna där vi skulle registrera konsumenternas beteende.  

 

2.4 Datainsamlingen 

Datainsamlingen för den här rapporten inkluderar; en experimentell undersökning, intervjuer 

med två fokusgrupper, konsumentobservationer i tre butiker samt en marknadsundersökning 

med flervals frågor.  

 

Vid intervjun av fokusgrupperna ställde intervjuaren förberedda öppna frågor under två 

timmars tid, medan observatören antecknade och spelade in samtalen. Respondenterna kunde 

få svara fritt och på så sätt kunde dela med sig av sina åsikter. Intervjuerna skulle ske på en 

plats där studenterna gick sin utbildning. Det blev en neutral plats för respondenten så att en 

objektiv syn på frågorna skulle komma fram. Intervjuaren var drivande i sitt sätt och på så vis 

blev intervjun en öppen dialog mellan respondenterna och intervjuaren.  

 

En enkät- undersökning, frågeställningar med flera svarsalternativ, delade vi på en plats där 

ingen skulle kunna reflektera till någon särskild plats eller butik. Respondenterna fick några 

minuter på sig att svara på frågorna och kunde därefter lämna rummet.  

 

Den experimentella undersökningen som genomfördes under en timmes tid, handlade om 

huruvida respondenterna upplevde reklamen, skyltningen eller om budskapen var grundade 

redan på upplevda tillstånd. Vidare tog vi reda på om respondenterna tyckte det fanns 

någonting att förbättra och som upplevdes som mindre attraktivt. Skyltarna speglade butikens 

sortiment, ett med butikernas logo, slogans och deras särskilda skyltar som vi lånat/fått av 

butikerna. Undersökningen påbörjades med att vi satte upp skyltarna med hjälp av tejp på 
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tavlan i rummet så att alla skulle kunna se dessa och att undersökningen på så sätt gick 

smidigare att genomföra med så många respondenter samtidigt. Därefter skulle 

respondenterna få svara på frågor om hur de uppmärksammade butiksskyltningen och vad 

som fick de att reagera. Undersökningarnas resultat ska visa om människans sinne och minne 

är kopplad till varor eller i vilken befattning kommer människan ihåg dessa. Resultaten 

kommer att redovisas i form av diagram och andra sammanställningar.  

 

2.5 Urval 
 

För att få fram om konsumenterna påverkas av butiksskyltning bestämde vi oss att ta reda på 

det genom butiksobservationer på Intersport, Clas Ohlsson och Vero Moda. Butikerna valdes 

på grund av deras möjligheter att lämna ut skyltar samt att det skulle ge oss möjligheter till att 

grunda vår experimentella undersökning. Skyltarna valdes ut av respektive butikschef, som 

ville på så vis få ut det maximala butiksimage av sin butik och därmed få igenkännande av 

respondenterna i undersökningen.   

 

2.6 Litteratursökning 
 

I vårt examensarbete har vi använt oss utav läroböcker som tillhörde kurslitteraturen på 

Butikschefsprogrammet likaså annan litteratur som rör ämnen konsumentbeteende, 

butikskommunikation och skyltning, som har hittats både på Motalas skol- och 

statsbiblioteket. Detta för att få teoretisk kunskap om ämnet i allmänhet.  

 

Vidare har vi tagit hjälp av Skövdes högskolebiblioteks internet databaser och Motalas 

skolbibliotekarie när vi skulle leta fram vetenskapliga tidskrifter och artiklar som styrker 

ämnet och tidigare forskning.  

 

2.7 Kritik till undersökningsmetoden 
 

I konsumentobservationen i butik fann vi att det inte var den optimala tidpunkten till att utföra 

en undersökning, då det var så pass folktomt, utan vi skulle behövt ha en mer passande 

tidpunkt och dag till det istället.   
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2.8 Validitet och reliabilitet 
 

Examensarbetets validitet, alltså giltigheten i undersökningen, ska begrundas till det som är 

planerat att mätas faktiskt mäts (Höst, et al. 2006). Examensarbetets reliabilitet, alltså 

tillförlitligheten, ska vara trovärdig. Om någon skulle göra en liknande undersökning vid ett 

annat tillfälle, skulle den behöva visa likvärdigt resultat (Jacobsen, 2002).  

Butiksobservationen genomfördes som en dold observation där de som observeras inte visste 

att det någon undersökning pågick. I den experimentella och fokusgruppsundersökningarna 

däremot användes det både öppna frågor och givna svarsalternativ. Dessa undersökningssätt 

skulle ge trovärdig information till oss. Därför har vi noga valt våra referenser och att 

undersökningarna har sammanställts noggrant.  

 

Vi anser att trovärdigheten i våra undersökningar skulle ha varit bättre om vi hade valt en 

annan tidpunkt till att göra våra undersökningar på. Vi valde att göra undersökningarna på en 

vardags förmiddag då det var glest med konsumenter i butikerna, vilket vi ansåg att vi 

kompenserade med våra andra undersökningsmetoder. Därför tycker vi att vi ändå kan räkna 

våra undersökningsmetoder som tillförlitliga.  
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3 Teoretisk referensram  
 

Den teoretiska referensramen har valts utav de teorierna som förklarar grunderna hur 

butikerna bör marknadsföra sig, om hur butikerna bör skylta på bästa sätt för att nå ut 

budskapet, vad som kan skapa konsumenternas behov och hur konsumenterna kommer till 

sina köpbeslut. Utifrån de valda teorierna kommer arbetet kopplas till befintliga teorier och 

begrepp vilka vi kommer att ge definition om. Det mest relevanta kommer vi att behandla i 

sammanfattningen.  

 

Eftersom konsumenterna gör impulsköp är det viktigt att butiken signalerar med sin skyltning 

(Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004). Butiken ska vägleda konsumenternas köpval som 

grundas oftast till sinnen och minnen (Goldmann, 2004).  

 

3.1 Butiksskyltning 

Skyltning och likaså exponering ska vara välplanerade för att det ska ge full effekt för 

försäljningen. Butiksskyltning ska stämma överens med affärsidén och försäljningsmålen. 

Skyltarna ska visa vägen till de varor som har exponerats och de ska väcka intresse och 

inspiration till själva köpet. Man ska vara försiktig med att inte skylta för mycket för att då 

kan budskapet försvinna in i mängden (Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004).  

 

Även i Andersons och Simesters (2001) artikel nämns det att skyltarna ökar begäret hos 

konsumenten men begäret minskar ju fler produkter har likadan skyltning. Skyltningen finns 

för att öka attraktiviteten hos en produkt. Däremot kan ökad skyltning göra så att andra 

produkter blir därefter mindre attraktiva efter denna ökade exponeringen.  

 

Det finns inga enkla regler som säger hur en skylt ska se ut för att det ska fungera. Man ska 

vara konsekvent med besluten. Alltså har man bestämt med visst sätt, ska det hållas hela 

vägen ut och inte blandas med något annat. Skyltarna ser annorlunda ut i en lågprisbutik, som 

har oftast handsskrivna skyltar än i en modebutik, som har tryckta skyltar. Mängden och 

storleken på skyltarna varierar också. I en lågprisbutik är skyltarna stora och många med 

enkel information om varan. Har man en modebutik som är specialiserad till viss personlig 
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stil, då skyltar man med mindre och mer diskreta skyltar med produktinformation. Det kan 

vara svårt att helt undvika handtextade skyltar för att ett behov kan uppstå på kort tid och då 

är det svårt att få fram tryckta skyltar. Ska skyltarna handtextas ska de uppfylla viss 

professionell standard för att de ska ge ett väntat resultat såsom att konsumenterna gör mer 

impulsköp. Det är konstaterats att butikerna använder handtextade skyltar för att de är enkla 

och snabba att ta fram och effekten är märkbar. Detta kan ge en fel bild av butiksimage för 

konsumenterna. För att kunna få fram rätt sorts skyltar i tid ska man ha en kontinuerlig 

uppföljning när det är dags för nya erbjudanden (Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004).  

 

I Andersons och Simesters (1998) artikel nämns det att konsumenterna använder skyltarna till 

att uppdatera deras information om produkterna som kommer att komma ut på marknaden. De 

poängterar om två viktiga punkter angående konsumenternas handlande; först och främst om 

konsumenter tror att produkter med försäljningsskylt har billigare pris än övriga är resultatet 

att butiken kommer att sätta ut flera sådana skyltar på sina produkter. För det andra; studien 

som Anderson och Simester (1998) har gjort omnämns det att skyltarna är självreglerande. 

Med det vill de antyda att butikerna kommer sätta ut försäljningsskyltar på dyrare produkter. 

Vilket i sin tur leder till att om konsumenterna är känsliga för dessa produkter med skyltar, 

kan det bli mer kostsamt för företaget än vad det är lönsamt. Användandet av ytterligare 

försäljningsskyltar kan nämligen reducera begäret för andra produkter som redan har dessa 

skyltar.  

3.2 Skyltningens påverkan  

Den ursprungliga källan till marknadsföringsmixen var Borden (1953) som uppfann 4P, de 

fyra första delarna i konceptet. De fyra första P:na är produkt, pris, påverkan och plats. Detta 

utvecklades sedan vidare av McCarthy (1960) som fyllde upp mixen med de tre sista delarna 

det vill säga personal, process och påtaglighet. P:na handlar om att strategiskt placera in 

företagets produkt till marknadens förfogande i alla aspekter (Baines, et. al., 2011).   
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Figur 1. Marknadsföringsmixen av McCarthy, 1960.  

 

Marknadsföringsmixen användes i läroböcker som ett lättförståeligt marknadsföringsverktyg. 

Denna mix ansågs vara lätt att använda sig av vid marknadsföring av företag och som 

företagen kunde ta sig till att förstärka upplevelsen för kunden (Kotler, 2002). 

 

Marknadsmixen med dess olika punkter påverkas av skyltningen då den är en del av alla 

dessa. Det räcker alltså inte med att identifiera kundernas behov längre utan man måste även 

ta till sig företagets prestation likaså. Skyltningen ska ange vad det är för produkt som ska 

exponeras och den ska även ange produktens pris. Skylten ska även ange plats där produkten 

ska stå. Alla dessa påverkas hur personalen, processen och butikens påtaglighet och kunskap 

om produkternas skyltning är och kommer att vara i framtiden (Söderlund, 1997).  

 

Butikernas rea-försäljning leder ofta till impulsköp (Liang, 2012). Hans studie bevisar att 

konsumenterna som har hög produktmedvetenhet, har också högre köpbeteende i impulsköp. 

Konsumenterna faller lätt i erbjudanden för att skyltningen är genomtänkt och erbjuder 

produkter som man inte kan vara utan (Goldmann, 2004).  
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3.3 Konsumentbeteende 

Det finns två branschsanningar vilka står utanför ramen av marknadsföringsteorier. Det påstås 

att konsumenterna gör sina köpbeslut i största delen i själva butiken (Nordfält, 2007). Ett 

exempel om att 65 procent av kunderna faktiskt beslutar om sina köp i butiken och detta 

används i läroböcker som konsumentbeteende (Rossiter och Percy, 1997). Men de färska 

svenska rapporterna säger att till och med 80 procent av besluten påverkas av varumärken. 

Det andra påståendet är att valet av produkter i en livsmedelbutik görs på någon sekund utan 

att tänka på andra alternativen. Men i så fall använder inte konsumenterna femstegsmodellen 

när de handlar sina varor. I femstegsmodellen innehåller fem olika steg som konsumenterna 

går igenom när de gör ett köp (Nordfält, 2007). Processen börjar med att konsumenten har ett 

behov såsom att mjölken är slut eller att man vill ha något nytt såsom en ny mobil. Sedan 

söker man information om varan och värderar vilket erbjudande är mest värd. Oftast detta 

leder detta till ett köp och vidare till konsumtion. Till det sista steget tillhör utvärdering av 

varan (Nordfält, 2007). 

 

 

 

Figur 2. Konsumenternas köpprocess av Nordfält (2007).  

 

Modellen har fått kritik och det har uppstått frågor om processens tillförlitlighet för att 

kunderna inte går igenom alla steg som modellen visar. I Sandströms (2012) artikel påstås det 
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att skyltarna drar till sig konsumenternas uppmärksamhet, vilket leder ändå inte alltid till köp. 

Medan i Fribergs (2013) artikel sägs det att med förståelse för kundens beteende är det lättare 

att utforma lättförståeliga och rätta skyltar. Detta gynnar butiken med att få nöjda och lojala 

kunder (Fridberg, 2013).  

 

Köpbeteende handlar om hur konsumenterna gör sina val, utvärderar olika alternativ och hur 

man tar olika köpbeslut (Nordfält, 2007). Konsumenten anser att själva butiksbesöken går på 

rutin och görs oftast för att det är ett måste. Butiksskyltning signalerar mängden intryck som 

konsumenterna tar emot och då kan butiken visa kapaciteten att inspirera dessa till ett köp 

(Nordfält, 2011). Hernant och Boström (2010) har dock konstaterat att köpprocessen ser olika 

ut för varje produkt. Produkter som behöver mer information kräver mer ansträngning och tid 

av konsumenterna.  

 

Forskaren Hoyer (1984) kom fram till att kundernas köpval bestod av de tidigare gjorda valen. 

Kunderna brydde sig inte om att ta reda på någon information som butiken hade lagt ut utan 

tog en vara utan att bedöma om det var det bästa alternativet. Lange och Nordfält (2012) i sin 

forskningsrapport anser att man ska forska mer om marknadskommunikation i butik för att 

lära oss mer om kommunikationsvillkoren. Enligt de, kan de befintliga säljställena såsom 

butikshyllorna användas för att kommunicera med konsumenterna. Produktens rätt placering 

ökar uppmärksamheten, ändrar förutbestämda tankar och även en måttlig påverkan på 

försäljning. Det är påvisat att demonstrationer leder till ökad försäljning. 

  

Nordfält (2007) påstår att om produkterna inte är exponerade i butiken, tänker inte kunderna 

de heller för de antingen orkar inte tänka eller att helt enkelt kommer inte på vilka produkter 

de skulle behöva ha. Studier styrker detta resonemang med påstående att om varorna 

specialexponeras kommer kunderna att hitta produkterna bättre och göra enklare ett köp. Det 

ses som positivt att butiken kommunicerar bättre och försäljningen ökar markant med 

specialexponering. Det negativa är att butiken kan exponera bara några produkter åt gången. 

Det gäller att ha en vetskap om vilka produkter går åt just i denna period så att exponeringen 

blir lyckad.  
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3.4 Konsumenternas behov  

Konsumenterna vill täcka ett behov eller har ett begär som måste fyllas. Därför är det viktigt 

att visa vad som erbjuds så att konsumenterna vet vad som finns på marknaden. Säljarens 

uppgift blir då att framkalla denna ” ha begär”, så att kunden känner ett behov av att ha den. 

En god försäljning innebär att man inte säljer produkten som sådan utan först har butiken 

planterat in en idé eller tanke till konsumentens hjärna. Denna idé eller behov påminner sedan 

om butikens sortiment, bemötande och den trivsamma miljön i butiken. ”Vad kunden köper är 

alltså idén bakom din produkt” (Goldmann, 2004).  

 

Reklamskyltarna har flyttat ut från butikerna till att möta oss redan på vägen. Vi konsumenter 

får in många intryck av dessa hela tiden och därför gallras vissa bort direkt medan andra 

fastnar i sinnet. Denna sinnesbild får sedan personen att reflektera till behovet som har 

uppstått.  De vuxnas sinne är tränade till att gallra ur det som inte behövs eller inte finns något 

intresse av. Alla vill vara unika och ha en egen vilja, men då reklamens budskap är starka och 

väldigt smarta är det svårt att hålla emot (Ståhl, 1999).  

 

3.5 Konsumenternas upplevelse 

Den viktigaste anledningen till att en kund återkommer är en positiv köpupplevelse. 

Kundnöjdheten är alltså främsta anledningen. Man förväntar sig också att denna positiva 

upplevelse, såsom skyltningen för produkten, ska svetsa sig fast i kundens hjärna och på så 

sätt återberättas till nära vänner, bekanta och alla denne känner. Metoden kallas för word-to-

mouth (Söderlund, 1997).  

3.6 Reklamens påverkan 

Huvudsaken är att man måste se till att budskapet är korrekt och att företaget kan stå för det 

reklamen avser. Det man ska tänka på är att man inte ska krångla till budskapet utan det ska 

vara lättförståeligt och lättläst (Söderlund, 1997). Ur konsumenternas synpunkt är det viktigt 

att inte ha för mycket text som begränsar konsumenterna att ta ställning och få impulser kring 

reklamens budskap (Österman, 1993). Personerna som reklamen riktar sig till går ändå i 

köptankarna både medvetet och omedvetet. Vid omedveten tankegång har man planterat in ett 

minne om produkten/tjänsten/butiken, vilket resulterar i att konsumenten tänker på produkten 

eller företaget vid ett behov eller begär (Söderlund, 1997).  
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Det gäller att nå fram till konsumenterna genom att en konsument reflekterar över sina 

minnesbilder när behovet blir uppenbart för kunden. När efterfrågan svalnat väljer företaget 

oftast att ta in en ny vara som kan ta den samma målgruppen till sig. Kunderna attraherar 

varandra genom att söka sig till butiker där det finns konsumenter i, men också genom att 

känna igen sig i varandra och att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter (Österman, 

1993) 

3.7 Övertygande reklam 

Burman (2007) förklarar i sin artikel bakgrunden till varför människor lever i en 

övertygandekultur. Den tekniska revolutionen har gjort sådana framsteg att människor får 

informationen och uppmaningar direkt, snabbt och effektivt. Det mest vanligaste sättet att 

komma nära människor är reklamannonser som uppmanar behovet hos människorna. Företag 

marknadsför sig med genom att uppmana att göra ett köp eller bara att förhålla oss en bra bild 

av företaget. Reklamen är övertygande effektiva, de lovar massor, skapar drömmar och ger 

förhoppningar att förverkliga alla dessa förväntningar.  

 

Reklamen kan vara överflödigt många men de ger oss värdefull information och möjligheter 

att välja, vissa lägen till och med underhållning och lust. Detta påverkar människors sätt att 

handla, bedöma och förändra attityd både medvetet eller omedvetet. Belysande i detta är att 

reklamen inte kan tvinga oss till något. Nutida reklamkultur är modern talesätt till människor 

som kan få både fakta och nöje samtidigt. Reklamen består mycket av det visuella, sättet där 

”copy” och ”art” – text och bild tillsammans gör intryck i människornas medvetande. 

Reklamindustrin använder segmentering och ”targeting” för att annonsera målmedvetet på 

utvalda målgrupper. Att segmentera handlar om att identifiera och ”targeting” om att välja ut 

de man ska satsa på. Detta ger möjligheten till effektivare och enklare sätt att ge budskapet 

kraft. (Burman, 2007). 

3.8 Sammanfattning 

Skyltning är kommunikationsmedel mellan företag och konsumenter. Välplanerad 

butiksskyltning ska leda till bättre försäljning (Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004). 

Det handlar om att butiken ska inspirera och koppla konsumenternas känslor för att framkalla 

köpbehov (Goldmann, 2004).  
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Kundernas behov påverkar vad företag har att erbjuda men själva företaget ska inspirera med 

sin skyltning till det faktiska köpet. Företag kan hämta stöd och kunskap från koncept såsom 

marknadsföringsmixen (McCarthy, 1960). Det handlar om att kunna tillgodose de sju P:na för 

att få en balanserad helhetsbild av konceptet i praktiken. För att få marknadsmixen att fungera 

ska man ha en viss produktval, priskvalitet, påverkan på konsumenter och lokaliserad sin 

plats. Det behövs också lojal personal, genomförbara processer och en god påtaglighet 

(Baines, et. al., 2011).  

 

Människan är en vanemänniska och därigenom gör rutinmässiga köp för att minska riskerna 

för att inte hitta eller för att behöva återlämna. Många nöjer sig med det medan vissa letar 

efter erbjudanden hela tiden. Det finns antingen ett behov eller begär som måste fyllas. 

Genom skyltning har butikerna möjlighet att framkalla konsumenternas ”ha begär” som 

utvecklar konsumenternas behov (Goldmann, 2004). 

 

Reklam och skyltar finns överallt och mängden är enorm men vuxna kan gallra 

informationen. Däremot är det svårt att hålla emot reklamens starka och smarta budskap 

(Ståhl, 1999). Det är konstaterat att skyltning kan inspirera till att konsumenterna gör mer 

impulsköp (Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004).  

 

Studier säger att konsumenterna beslutar sina köpbeslut i största delen i själva butiken. Alltså 

kundernas köpbeteende påverkas av butiksskyltningen markant (Nordfält, 2007).  

 

Konsumenten går igenom en köpprocess när ett köp ska göras. Det börjar med att 

konsumenten upplever ett behov av något som tagit slut eller att man vill ha något. För att få 

sitt behov täckt behövs det information om produkten och var man kan få tag i den. Nästa steg 

är att konsumenten värderar alternativ som sedan leder oftast till ett köp. Efter köp värderar 

konsumenten sitt köp om den har uppfyllt förväntningarna (Nordfält, 2007). Modellen har 

kritiserats för att det är möjligt att konsumenterna inte behöver gå igenom alla processteg som 

till exempel om ett köp är en så enkel sak som att handla mjölk. 

 

Reklam, annonser och skyltning påverkar konsumenter stort när de handlar. 

Marknadsföringen tar stor del av butikernas tid för att det är deras sätt att kommunicera till 

omvärlden och på så sätt ge överlevnad till butikerna (Burman, 2007).  
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4 Empiri 

 

Syftet med empirin är att vi ska skaffa fram kunskap genom undersökningarna (Jacobsen, 

2000 ). I vår empiri har vi valt att göra diagram, så att informationen som vi har fått av 

undersökningarna ska bli lättare att förstå och ta del utav. 

4.1 Experimentella undersökningen 

Undersökningen hade förberetts med skyltar från de olika butikerna, där butikerna hade fått 

välja ut skyltarna. Sedan därefter klistrade vi upp de på ett vitt papper för att neutralisera 

utseendet så att alla skulle se likadana ut i bakgrunden. Fanns företagsnamnet med så klipptes 

denna bort. Butikerna och deras skyltar fick heta Butik A, Butik B och Butik C. Därefter fick 

respondenterna lite tid på sig att besluta sig vilka butiker skyltarna gällde. Respondenterna 

fick skriva ner sina gissningar på ett formulär, vilka vi sedan sammanställde till vårt underlag.  

I undersökningen använde vi oss utav tre olika grupper i blandade åldrar där resultatet blev 

detta: 

A.  58 av 60 gissade rätt att det var Intersport-butiken skyltarna var ifrån. 

 

 

 
 

    Heidi Lind och Kaija-Liisa Pakkanen (2013) 

 

Intersports-skyltar kände respondenterna igen från deras färg-glada rand på skyltarna 

samt att skyltarna ansågs vara inspirerande och upp-piggande.  

Butik A  

Blå = rätt butik 

Röd = fel butik 
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B. 58 av 60 gissade rätt att det var Clas Ohlsson-butiken skyltarna var ifrån. 

 

 
 

   Heidi Lind och Kaija-Liisa Pakkanen (2013)  

 

Clas Ohlssons-skyltar kände respondenterna igen från deras enkla stil, där de ansågs 

vara  stilrena.  

 

C. 30 av 60 gissade rätt att skyltarna var från Vero Moda.  

 

 
 

   Heidi Lind och Kaija-Liisa Pakkanen (2013) 

Butik B 

Blå = rätt butik 

Röd = fel butik 

Butik C 

Blå = rätt butik 

Röd = fel butik 
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Vero Moda´s skyltar kände respondenterna inte igen i samma utsträckning som tidigare 

butiker. Skyltarna blandades tyvärr ihop med andra butiker och ansågs därför behöva 

förstärka sin image mer. Skyltarna kändes igen direkt efter avslöjandet av respondenterna och 

det framkom att respondenterna tyckte om butiken och dess kundbemötande.  

 

Resultatet som vi kan läsa av dessa diagram är att butikerna A och B har klara skyltar som är 

lätta att komma ihåg, medan butik C har liknande skyltar med flera andra och blir därför 

förväxlad med många andra butiker.  

 

I frågeställningen tog vi även upp hur respondenterna upplevde butiksmiljön och vi fick höra 

att alla dessa tre butiker var i allmänhet bra, men att Intersport upplevdes som trång med så 

många varor på ett och samma utrymme. Det fanns heller inte så att personer med rullstol 

kunde ta sig runt hela kundvarvet utan var då tvungen att gå tillbaka och börja om fast åt 

andra hållet i samma butik. Intersport´s skyltar upplevdes som ögonfallande och lätta att 

komma ihåg och därför ledde oftast ett behov till att respondenterna genast gick dit för att titta 

in sortimentet. Clas Ohlsson fick beröm för både varor och placering men gången upplevdes 

trång med barnvagn. Skyltarna var klara och väldigt lätta att komma ihåg och fastnade med 

sin enkla stil i respondenternas minne och sinne. Vero Moda´s stil upplevdes lite förvirrande 

då skyltarna förväxlades med flera andra butiker eller så kunde respondenterna inte placera 

skylten ihop med någon butik. Däremot efter avslöjandet kände respondenterna att butiken 

kändes varm, inbjudande och med trevlig personal som ställde upp med att agera klädcoach så 

att skyltarna var inte direkt det som hade fastnat i deras minne och sinne.  

 

Det är konstaterat att skyltarna är en inplanterad tanke i konsumenternas minne/sinne, men 

kan inte skyltarna kopplas ihop med rätt butik är det ingen lyckad marknadsföring. Skyltarna 

kan upplevas som en skog och konsumenten kan inte skilja den speciella granen ifrån de 

andra med andra ord. Från konsumentens synvinkel blir budskapet förvirrat om det finns för 

många skyltar eller om skyltarna är missvisande, vilket kan leda till att konsumenten inte vill 

handla produkten denne kom till butiken för.  
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4.2 Sammanställning av marknadsundersökningsfrågor 

 

Det som utmärkte sig av denna marknadsundersökning var att det är oftast pengarna som styr 

handlandet och därmed tittar ungdomarna mer på erbjudanden men givetvis undantag för 

nyheterna som varje butik skyltar med. Detta är utläst av undersökningens resultat.  

 

Det som framkom också var att rea -skyltarna som exponeras bra har bäst tilldragningskraft 

utav respondenterna. 

 

Frågan gällde vad man tittar på när man kliver in i en butik. Detta blev resultatet: 

På den vertikala axeln syns procentantalet och på den horisontella axeln syns alternativen som 

respondenterna kunde välja mellan. Undersökningen är beräknad där hundra personer är 

hundra procent.  

 

  

    

Heidi Lind och Kaija-Liisa Pakkanen (2013) 

 

På detta diagram kan vi läsa oss till att två kundgrupper det vill säga 18-30 och 50-60 -åringar 

hade lika tänkande i frågan. Båda kundgrupperna tittade nämligen på rea- skyltarna först när 

de klev in i en butik (56 % för 18-30 och 56 % för 50-60 ), medan 30-40 -åringar (46 %) 
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tyckte skyltar som var formade till en pil fångade deras uppmärksamhet först. Till sist men 

inte minst har vi 40-50–åringarna (36 %) som valde att inte titta efter erbjudanden utan köpte 

det de behövde när de var i en butik. Vi ser ifrån undersökningen hur butikerna kommunicerar 

med sina kundgrupper genom skyltarnas budskap och hur detta påverkar konsumenternas 

köpbeslut. Skyltningen påverkar med andra ord konsumentens sinne i huruvida denne vill 

handla eller inte. 

 

Frågan gällde om respondenterna köper ofta erbjudanden som en butik erbjuder, resultatet 

visas nedanför:  

På den vertikala axeln ser man procentantalet och den horisontella ser man alternativen som 

respondenterna kunde välja sina svar mellan. Undersökningen är beräknad där hundra 

personer är hundra procent.  

 

 
 

   Heidi Lind och Kaija-Liisa Pakkanen (2013) 

 

 

Diagrammet visar att över 30 % av 30-40 -åringar tar erbjudanden som butiker erbjuder. Ut 

av 18-30, är det enbart 12 % som köpte erbjudanden och 50-60, är det enbart 9 %. Medan 

13 % av 40-50 -åringarna föredrog att inte köpa erbjudanden.  

 

Det vill säga om skyltningen påverkar konsumenten kan vi konstatera att det är 

påverkningsbart i den mån att en del av kundgrupperna är mer påverkningsbara än andra. 

Den andra faktorn som påverkar är pengafaktorn hos konsumenten, vilket framkommer av 

undersökningen likaså.  
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Frågan som frågades var vad respondenterna grundar sitt köp på och resultatet till detta 

finns nedanför.  

 

På den vertikala axeln kan man läsa procentantalet respondenter och på den horisontella 

axeln kan man läsa alternativen respondenterna kunde välja sina svar mellan. . 

Undersökningen är beräknad där hundra personer är hundra procent.  

 

 

 
 

   Heidi Lind och Kaija-Liisa Pakkanen (2013) 

 

 

Detta diagram visar vad respondenterna har grundat sina köpbeslut på och resultatet läser vi 

följande; 75 % av 18-30 -åringarna, medan 50-60 -åringarna hade 31,8 % grundat sitt beslut 

på behov. 30-40 -åringarna tyckte att ett bra erbjudande var huvudsaken och grundade sitt 

beslut på det. Det som 40-50 -åringarna (36,4%) grundade sitt beslut på var att ha ett bra 

personalbemötande för kunderna och en trivsam butik som det var lätt och smidigt att handla 

i. Enligt undersökningens resultat kan vi konstatera att 30-40 -åringarnas beslut grundades 

mestadels på en bra erbjudande, det vill säga skyltningen hade en stor betydelse i deras 

köpbeteende. För de övriga konsumenterna finns det tydligen andra faktorer såsom behov, 

personalbemötande och trivsam butik som hade mer betydelse i deras köpbeslut.  
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Frågan handlade om hur respondenterna upplevde butikernas budskap genom skyltningen till 

kunderna. På den vertikala axeln läses procentantalet där respondenterna och på den 

horisontella axeln läses de olika alternativen som respondenterna kunde välja mellan. 

Undersökningen är beräknad där hundra personer är hundra procent.  

 

 
 

   Heidi Lind och Kaija-Liisa Pakkanen (2013) 

 

 

I detta diagram kan man läsa att 30-40 -åringarna (35 %) och 18-30 (11 %) föredrar att veta 

vad för nyheter finns och vad som är på rea. Medan 40-50 -åringarna (16 %) tycker att 

butikernas budskap är påträngande för det mesta. Däremot så tycker 50-60–  åringarna (14%) 

att skyltarna är förvirrande och det kunde stå mer information på. Detta betyder för butiken att 

skyltningen är bristfällig och borde förbättras med klarare budskap, så att alla konsumenter 

förstod skyltens budskap enklare. För konsumenternas del har denna bristfälliga skyltning 

förlorat sin innebörd i att ge ”väg” vad som är nytt, på rea eller extra pris på. Följden utav 

detta kan bli att konsumenterna inte handlar enligt skyltarna, merförsäljningen uteblir och 

butikens popularitet minskar.  
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4.3 Konsumententobservation i butik 

 

Vi observerade kunder och deras beteende hur de reagerade när de såg butiksskyltningen. Om 

detta ledde till ett köp och hur de kom fram till beslutet. Om kunderna passerade helt utan att 

reagera eller om de stannade och tittade vad det stod i skyltarna. Vi observerade också om 

kunderna frågade personalen om produkterna.  

 

Observation Clas Ohlsson Motala  (Antal observerade kunder: 30 stycken) 

 Kunder, vilka passerade utan att de reagera på någon speciell butiksskyltning: 2 

 Kunder, vilka tittade och stannade till för att undersöka produkter: 21 

 Kunder, vilka gjorde ett rent köp: 4 

 Kunder, vilka tog kontakt med personalen och gjorde ett köp: 3 

 

Observationen gjordes under en vardags förmiddag och därför är antalet kunder begränsade 

till 30 stycken. Utav undersökningens resultat kunde vi läsa oss till att kunderna helst ville 

titta och undersöka produkter, ett fåtal gjorde ett rent köp direkt medan det var bara några 

stycken som tog kontakt med personalen. I undersökningen gick även några förbi vårt 

undersökningsområde och där kan vi bara anta att konsumenten visste redan vad denne skulle 

ha och var produkten fanns och därför gick förbi med bestämda steg dit varan var placerad.  

Det vill säga om 30 stycken konsumenter får agera 100 procent, blir resultatet följande: 70 % 

av 100 % ville undersöka, titta och känna på produkten. 13,3 % av 100 % gjorde ett rent köp 

där konsumenten plockade in produkten direkt in i korgen. 10 % av 100 % valde kontakta 

personalen och rådfråga angående produktinformationen. Och 0,67 % av 100 % valde att gå 

förbi skyltningen som observerades, där kan vi bara anta att konsumenten redan visste var 

produkten fanns som denne ville ha.  

 

Observation Intersport Motala   (Antal observerade kunder: 30 stycken) 

 Kunder, vilka passerade utan att de reagera på någon speciell butiksskyltning: 3 

 Kunder, vilka tittade och stannade till för att undersöka produkter: 19 

 Kunder, vilka gjorde ett rent köp: 6 

 Kunder, vilka tog kontakt med personalen och gjorde ett köp: 2 

 

Observationen gjordes under en vardags förmiddag och därför är antalet kunder begränsade 

till 30 stycken. Utav undersökningens resultat kunde vi läsa oss till att kunderna helst ville 
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titta och undersöka produkter, ett fåtal gjorde ett rent köp direkt medan det var bara några 

stycken som tog kontakt med personalen. I undersökningen gick även några förbi vårt 

undersökningsområde och där kan vi bara anta att konsumenten visste redan vad denne skulle 

ha och var produkten fanns och därför gick förbi med bestämda steg dit varan var placerad.  

Det vill säga om 30 stycken konsumenter får agera 100 procent, blir resultatet följande:  

63 % av 100% ville undersöka, titta och känna på produkten. 20 % av 100 % gjorde ett rent 

köp där konsumenten plockade in produkten direkt in i korgen. 0,67 % av 100 % valde 

kontakta personalen och rådfråga angående produktinformationen. Och 10 % av 100 % valde 

att gå förbi skyltningen som observerades, där kan vi bara anta att konsumenten redan visste 

var produkten fanns som denne ville ha.  

 

 

Observation Vero Moda Motala (Antal observerade kunder: 30 stycken) 

 Kunder, vilka passerade utan att de reagera på någon speciell butiksskyltning: 5 

 Kunder, vilka tittade och stannade till för att undersöka produkter: 14 

 Kunder, vilka gjorde ett rent köp: 8 

 Kunder, vilka tog kontakt med personalen och gjorde ett köp: 3 

 

Observationen gjordes under en vardags förmiddag och därför är antalet kunder begränsade 

till 30 stycken. Utav undersökningens resultat kunde vi läsa oss till att kunderna helst ville 

titta och undersöka produkter, ett fåtal gjorde ett rent köp direkt medan det var bara några 

stycken som kontakt med personalen. I undersökningen gick även några förbi vårt 

undersökningsområde och där kan vi bara anta att konsumenten visste redan vad denne skulle 

ha och var produkten fanns och därför gick förbi med bestämda steg dit varan var placerad.  

Det vill säga om 30 stycken konsumenter får agera 100 procent, blir resultatet följande:  

46,6 % av 100 % ville undersöka, titta och känna på produkten. 26,7 % av 100 % gjorde ett 

rent köp där konsumenten plockade in produkten direkt in i korgen. 10 % av 100 % valde 

kontakta personalen och rådfråga angående produktinformationen. Och 16,7 % av 100 % 

valde att gå förbi skyltningen som observerades, där kan vi bara anta att konsumenten redan 

visste var produkten fanns som denne ville ha. 
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4.4 Intervjuresultat för fokusgrupp 1 

 

Gruppen består av fyra kvinnor och tre män, i åldrarna mellan 25-45.  

 

I Intervjun tyckte kvinnorna att det är fint med olika slags skyltningar både när man går 

utanför butiken men också när man är inne i butiken. Männen tyckte det kunde vara lite mer 

manligt här i Motala, det är mest inriktat mot kvinnor, säger de.  

 

Till fråga om butikernas logotypes, slogans och andra sätt att skylta hade fastnat i deras minne 

svarade respondenterna om att de flesta logotypes fastnar mycket ofta i samband med reklam i 

hjärnan. Det kan vara gympaskor från diverse sportbutiker, medan för kläder är det de kända 

klädbutikerna som gäller. Resterande av respondenterna som till en början var tysta har nu 

tänkt efter och berättar att om de vill köpa skor så åker de till Linköping istället och handlar 

och gör detta till en heldag istället.  

 

När det finns olika erbjudanden i butiker, brukar du titta efter vad de gäller eller går du bara 

förbi tyckte respondenterna att detta berodde helt på vilken butik det gällde och dessutom om 

man är i behov av någonting. Är det dessutom så att man har pengar är man sugen på att 

handla eller i alla fall sugen på att titta vad som finns i butikerna.  

 

Det verkar som om erbjudanden som är lagda bredvid varandra är oftast männen som väljer 

då de tycker att det är smidigt och enkelt att bara ta och betala. Kvinnorna i gruppen säger att 

det beror helt på vad som erbjuds. Diskussionen avslutas kring den här frågan i att 

respondenterna kommer överens om att vilken tur det är att smaken är delad. 

 

Många funderade om det fanns någonting som de skulle vilja förändra i butiksmiljö innan de 

kommer med något svar. En av respondenterna säger att det visserligen kostar mer för 

företagen men att ha en dekoratör som har till uppgift att göra sådant är helt klart värt 

pengarna i det stora hela. Det framkommer att mannen i fråga har varit på god väg att starta 

eget och vet därför en hel del inom området. En av kvinnorna tycker att vissa butiker har sina 

skyltar så dumt till eller så är de inte tilltalande för kvinnor i hennes ålder utan för mer yngre 

och där skulle lösningen vara att ta tillvara på möjligheten att nå ännu en bredare målgrupp 

redan via skyltfönstret. Sedan har vi ännu en man som kommer till tals och som har funderat 
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länge på ett företags budskap. Det gäller företagets reklam angående en dammsugare där 

reklamen utanför butiken gör tydligen reklam för en kaka vid namn ”Dammsugare” medan 

reklamen i sig syftar till dammsugare i butiken. Visserligen att det är lite roligt, säger han, 

men den börjar bli lite tjatig efter att ha sett den vecka efter vecka. Så lösningen till detta 

skulle vara att byta reklampelare oftare.  

 

I frågan om det skyltas annorlunda för kvinnor, män och ungdomar svarade de flesta av 

kvinnorna att så var fallet. Är reklamen inriktad mot kvinnor i allmänhet så är den oftast med 

lite mjukare stil så som kursiv text och gärna mjukare bakgrund, medan till männen kan det 

vara hård, fet typsnitt och gärna svart på vitt för sterilt upplägg. Männen håller med, men 

erkänner att de inte har tänkt på den punkten så tidigare.  

 

Det händer att man går in bara för att kolla läget, säger kvinnorna i fråga om det fanns ett 

behov eller begär till att gå in i affären eller om detta var bara ett spontanbesök. Speciellt om 

man vet att man behöver lite finare kläder till ett något speciellt tillfälle. Männen säger att de 

hoppar över den biten och tar i stort sett det de behöver, betalar och är ute ur butiken inom 15 

min. Därefter berättar männen att nästan alla gör så om de är själva, men är frun eller 

flickvännen med är det annorlunda. Vidare berättar de att det känns som att det är mer 

accepterat att göra så än att som kille tycka om att gå i affärer och dessutom handla länge.  

 

4.5 Intervjuresultat för fokusgrupp 2 

 

Gruppen består av fem kvinnor och två män, i åldrarna mellan 25-45. 

 

 I intervjun framkommer det att respondenterna tycker att det finns ibland missvisande 

skyltningar och då väljer de att avstå från att köpa varan istället för att fråga personalen vad 

som egentligen gäller. Vidare berättas det ändå att i allmänhet är skyltningen bra och lätta att 

förstå. 

 

Männen reflekterar direkt till att har de skor som gått sönder och har då ett behov, tänker de 

direkt på Intersport och dess sortiment. Kvinnorna går till en viss skobutik i samma fråga, 

men två av respondenterna föredrar att åka in till Linköping och tittar på en känd skobutik 

först innan köpbeslut. Till denna diskussion hör till att dessa är mödrar och vilka tänker då på 



28 
 

butikernas erbjudanden där man kan köpa tre par till priset av två, barnen skulle då också 

kunna få skor när hon ändå var inne och handlade till sig själv.  

 

Kvinnorna berättar att de tittar direkt på erbjudanden och letar efter dessa om de inte är 

uppenbara. Männen däremot säger sig ha missat flera erbjudanden när de gått in i en butik, det 

vill säga är att dessa erbjudanden inte är lika uppenbara för alla säger de och skrattar.  

 

Männen säger sig samtycka i att det är ett lätt sätt att handla genom att ta färdiga erbjudanden 

i så kallade kombinerade lösningar och att det går snabbast också att ta ett färdigt upplägg än 

att börja leta själva. Kvinnorna däremot tycker att det kan vara mödan värt att leta själv då de 

känner att vissa erbjudanden inte passar deras stil eller plånböcker. 

 

Männen säger angående extra erbjudanden att dessa syns oftast men att de kan vara lätta att 

missa ändå. Detta kunde vara ett sätt att kunna förbättra butiken. Kvinnorna samtycker i detta 

och förstår inte varför det är så. Vidare pratas det om en annan butik, där erbjudanden är 

direkt vid dörren och att det samlas mycket folk och det är svårt att ta sig förbi till exempel 

med barnvagn. Detta kunde förbättras tycker de.  

 

Det skyltas inte märkvärdigt annorlunda för diverse kundgrupper tycker alla respondenterna, 

ingenting som de har reflekterat till i alla fall, säger de.  

 

Det händer att man går in bara för att fördriva tiden berättar respondenterna och kommer ut 

med något plagg, säger kvinnorna. Männen känner i detta att det skulle vara i samband med 

att man går i butiker med sin respektive och har hittat någonting speciellt passande som de 

sedan kan impulshandla. 
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5 Analys 
I analysen kommer vi att koppla ihop den teoretiska referensramen och insamlade empirin 

från undersökningarna och observationerna. Vi har uppdelat analysen på samma sätt som 

den teoretiska referensramen för att kunna ge en överskådlig uppfattning. 

 

5.1 Butiksskyltning 

Butikerna är väl medvetna hur de ska ta till sig konsumenterna. Butikerna sätter mycket tid att 

skylta och exponera produkter för att nå maximal försäljning. Det är stor skillnad hur och när 

man skyltar och hur väl det fungerar. Det beror också mycket på vilken produkt det är, vilken 

plats i butiken den har exponerats och vilket pris den säljs för. Välplanerad skyltning och 

exponering ger större möjligheter att lyckas, för dessa väcker oftast mest intresse. Detta kan vi 

koppla till Schmith Thurow och Sköld Nilssons (2004) studie, hur skyltarna tar sig mer och 

mer plats både inne i och utanför butikerna. Medan i Andersons och Simester (1998) studie 

sägs det att konsumenterna blir negativt påverkade av för många exponeringar. Däremot i 

Liang´s (2012) studie framkom det att med ökad medvetenhet kring produkterna kan 

företagen nå många fler konsumenter. Kopplingen vi har funnit i dessa tre studier stärks med 

att konsumenterna blir påverkade av butiksskyltningen. I Schmith Thurow och Sköld Nilssons 

(2004) studie där skyltningen har tagit mer plats och påbörjas ibland redan utifrån. Alltså 

konsumenterna får en försmak på vad som komma skall. Anderson och Simesters (1998) 

studie påstås det att för många likadana exponeringar kan få negativ respons av 

konsumenterna. Det vill säga konsumenterna blir påverkade av skyltningarnas mängd. 

Liang´s (2012) studie antyder på en lösning för att nå flera konsumenter genom att få en ökad 

medvetenhet, vilket vi anser betyder en påverkan på konsumenternas ställningstagande.  

 

Varje butik håller sin egen stil hela vägen på alla sina skyltar där vi gjorde observationerna. 

Vi anser därför att butikernas medvetenhet om produkterna finns klart och tydligt för 

konsumenterna att ta till sig.  Vi såg heller inga handskrivna skyltar och det påpekar att de 

håller sin egen standard med sin butiksimage.  

 

I den experimentella undersökningen kunde vi läsa av resultatet att respondenterna tyckte det 

var lättare att urskilja färgglada och utmärkande skyltar lättare än svart/grå/vita skyltar. 

Svart/grå/vita- skyltar kunde lätt blandas ihop med andra butiker där skyltarna såg liknande 

ut. Utifrån Schmith Thurow och Sköld Nilssons (2004) studie bevisar att konsumenterna 
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kommer lättare ihåg figurer, färger och speciellt skyltens sätt ”tala till kunden” via typsnitt, 

färg och budskap.  

 

5.2  Skyltningens påverkan 

Skyltning är det synligaste stimuli i butiken som påverkar konsumenternas köpbeteende. Det 

märks tydligt om skyltningen ”drar till sig människorna”. Detta märktes tydligt när vi 

observerade kunderna i de valda butikerna. Det som konsumenterna vill veta mest är priset så 

att man kan jämföra det med andra produkter. Butiker signalerar mängder av erbjudanden 

som ger goda möjligheter att välja emellan olika produkter. Detta stärks av Bordens (1953) 

marknadsföringsmix- konceptet som bevisar att det är betydelse vad det är för produkt, vad 

det är för pris och plats och hur den påverkar i konsumenternas kundbeteende. Enligt Kotlers 

(2002) studie är marknadsföringsmixen lätt att använda i företagsmiljön. Detta tycker vi att 

det stämmer väl, för att alla sju P:na är de punkterna som används som grund till att kunna 

marknadsföra sig på rätt sätt i företagsvärlden. Utifrån Nordfälts studie (2007) stämmer detta 

också, för om butiken har uppmärksammat produkten med exponering är möjligheten större 

att konsumenterna handlar mer av dessa produkter. Söderlunds (1997) studie bevisar hur 

marknadsföringsmixens alla sju P:na påverkar varandra och på sätt påverkar konsumenternas 

köpbeteendet. 

 

Studien om impulsköp på rea-försäljning som Liang (2012) har gjort, kräver konsumenternas 

medvetenhet om produkterna. Detta stöder Ståhls (1999) tanke om en lockande 

butiksskyltning påverkar konsumenterna att göra oplanerade köp, däremot kan butikerna 

framkalla ” ha begär” så som Goldmann (2004) påstår i sin studie.  
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5.3 Konsumentbeteende 

 

 

 

 

 
Figur 3. Konsumenternas köpprocess av Nordfält (2007). Egen modifiering av Nordfält 

(2007),  Heidi Lind och Kaija-Liisa Pakkanen (2013).  

 

 

Vi bedömer att när konsumenten upplever behov eller begär efter någon vara och söker 

information om det, kommer skyltningens påverkan in i bilden. Det är möjligt att man får mer 

information genom skyltning och då förhöjds intresse om varan. Det kan till exempel vara ett 

tillfälligt erbjudande som lockar, vara som inte var med konsumenternas informationsstadium. 

Därför vill vi tillägga ett steg till, ”Skyltningens påverkan”, på Nordfälts (2007) köpprocess 

modellen.  

 

För att locka konsumenterna att göra impulsköp ska det finnas dubbelexponeringar och 

tillfällig nedsatta varor. Exponeras varorna rätt såsom tacos och tillhörande sås ihop, kommer 

konsumenterna inte glömma köpa tillbehören. Då blir det lättare att hitta varorna och göra 

snabbare köpval som samtidigt gynnar butikens lönsamhet. Vi tycker att dubbelexponering är 

ett bra sätt men nackdel är att det kan vara bara ett eller högst två sådana exponeringar i 

samma butik. Det är därför viktigt att butiken har vetskap om vilka produkter går åt just i 
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denna period som till exempel odlingssaker och grillprodukter på rätt tid. Det som vi märkte 

var att alla tre butikerna hade exponerat varor som tillhörde vårkollektion, till exempel 

vårkläder och varor till vår- och sommaraktiviteter. Det är bra att butikerna är i tid med sina 

erbjudanden för att kunna konkurrera med andra butikerna. Sandströms (2012) artikel 

poängterar att skyltning väcker intresse men detta leder inte alltid till ett köp. Däremot utifrån 

Fridbergs (2013) studie ska butikerna ha förståelse för konsumenternas beteende för då kan 

man lättare få en butiksskyltning och exponering som är säljande.  

 

Vi kan koppla de här studierna till vår butiksobservation resultat som gav oss blandade 

resultat där vi kunde läsa oss till att konsumenterna i butikerna kunde delas in i två olika 

kategorier. Den första gruppen där konsumenterna visste vad de ville ha och sökte sig dit med 

detsamma och som vi kan koppla till Nordfälts (2011) studie om rutinköp. Forskaren Hoyer 

(1984) studie stärker detta genom att kundernas köpval bestod av de tidigare gjorda valen. 

Den andra gruppen där konsumenterna verkade fördriva sin tid med att gå runt i butikerna och 

söka till sig information om vad som egentligen finns i denna butik och kunde det möjligtvis 

finnas någonting att köpa. Lange och Nordfälts (2012) forskningsstudie påpekar samma 

aspekter som Schmidt Thurow och Sköld Nilssons (2004) studie angående om rätt placering 

och lagom mängd av skyltning som kan förmedla rätta budskapet för konsumenterna. De här 

studierna kan kopplas till andra gruppen på så sätt att om konsumenterna är villiga att gå runt 

och se efter utbudet, kommer de bli uppmärksammade på det som butiken har velat exponera.  

 

Utifrån Nordfälts (2007) studie kan vi koppla tanken på att om butiken specialexponerar sina 

varor kan konsumenterna hitta de bättre och göra ett enklare köp. Utav Hernant och 

Boström´s (2010) studie sammankopplar vi tanken till att det är lättare för konsumenterna att 

välja sina produkter även om vissa produkter kräver mer information än andra. Här gäller det 

för butiken att ändra de vanemässiga konsumenternas köpmönster till att få dessa att bli 

intresserad av de olika produkterna oavsett köpprocess.  

 

Det var ytterst få konsumenter som vågade sig fram och i frågasatte skylten eller produkten i 

fråga utan lämnade varan i hyllan och fortsatte sin väg. Butiksobservationens resultat visar att 

om konsumenten gick fram till personalen och frågade hjälp, blev det mestadels ett köp 

genomfört. Nordfälts (2011) studie kan kopplas till vår undersökning för att butiksskyltningen 

hade väckt intresset och erbjudandet var så bra att konsumenter gick vidare till personalen för 
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att få mer information. På detta sätt har butiksskyltningen påverkat konsumenternas 

köpbeteende. 

 

Det första fokusgrupps intervju-resultatet kunde vi läsa oss till att kvinnorna fastnade för det 

fina och estetiska i skyltarna och männen mer för de maskulina det vill säga svart/grå/vita- 

skyltar. Respondenterna i denna grupp ansåg att butikernas skyltar fanns redan planterade i 

minnet och skulle ett behov komma upp kommer denna bild upp och kopplar upp de 

tillsammans. Detta kan kopplas ihop med Goldmanns (2004) studie om sinnen och minnen. 

Reklamens syfte är att påminna kunden om varan och dess behov. Respondenterna ansåg att 

det var mest pengarna som styrde och att därefter om man verkligen behövde produkten.  

 

I det andra fokusgrupps intervju-resultatet upplevdes det att skyltarna kunde vara missvisande 

och därför var det flera stycken som istället kunde avstå från ett köp istället för att ifrågasätta 

den. Skyltarna i allmänhet upplevdes ändå lätta att förstå och sådana som kunde lätt fastna i 

konsumentens minne. Detta kan kopplas tillsammans med reklamindustrins sätt att använda 

känslor till att få konsumenten att lägga in minnesbilden utan att själv egentligen reflektera 

över reaktionen. Utifrån Burmans (2007) studie kan vi konstatera att reklamen har stor 

påverkan i konsumenternas köpbeteende. 

 

Flera respondenter berättar vidare att då Motala är en liten stad föredrar de istället att åka in 

till storstaden Linköping och göra det till en heldag. Det är alltså en upplevelse de är ute efter, 

en avkopplande shoppingtur där det säkert sker en och annan spontan- shopping där skyltar 

gör en stor påverkan. Denna påverkan har vi tagit hänsyn till och kommit fram till att denna 

punkt borde finnas med i Nordfälts (2007) figur av ”Konsumenternas väg till ett köpbeslut” 

efter informationssökningen och efter utvärdering av alternativen. Även i denna grupp kunde 

respondenterna tänka sig att gå in i butiker bara för att fördriva tiden och titta efter intressanta 

produkter och samla in information inför framtidens inköp.  

 

5.4 Konsumenternas behov 

Skyltning och exponering tillsammans gör att konsumenterna köper oftast mer än deras behov 

är. De flesta butikerna har ett kundvarv såsom de butikerna vi gjorde observationerna och det 

är så de får kunderna gå igenom hela butiken. Detta leder att man blir mer observant vad 

skyltarna informerar. Butiken exponerar varor vid gången som drar åt blickarna och utvecklar 
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ett begär istället för behov. Detta gör att butiken måste vara aktiv att byta de varor som är vid 

gången kontinuerligt för att de lojala kunderna besöker samma butik ofta. På det här sättet 

som Goldmann (2004)  har påstått, kan butiken plantera in en tanke i konsumenternas hjärna 

och få de att köpa produkterna. Detta fungerar i praktiken väl, som till exempel Glas Ohlsson 

som hade exponerat möbler till balkong, altan eller uteställe och samtidigt ha grill och 

tillbehör bredvid. Detta kan kopplas till Goldmanns (2004) studie om att det är helhetskänslan 

som väcker köplusten hos konsumenterna. 

 

Sättet att skylta är mer synligt än det har varit förr i tiden. Detta kan vi koppla till Ståhls 

(1999) studie som har konstaterat att marknadsföring har blivit mer informativ på sitt sätt att 

komma närmare konsumenterna. Reklamskyltarna har placerats ute på gatan och skyltfönstren 

har blivit större och mer informativa. Det är mer ”till ögat” för att kunna locka 

konsumenterna. Reklamen fastnar i sinnesbilder, vilka reflekterar till människornas behov. 

Nuförtiden är kändisar budskapets förmedlare i reklamsammanhang och det utvecklar 

jagandet av att likna sin idol. Behov kan ändras till ”vill ha” begäret istället. Vi märkte i vår 

experimentella undersökning hur två av tre butiks skyltar igenkänndes direkt och en av 

butikens skylt som blandades med någon annan. De skyltarna som igenkändes var färgglada 

och informativa på sitt sätt att annonsera och det gav märkbart resultat. 

5.5 Konsumenternas upplevelse 

Nöjda kunder återkommer till samma butiker. Detta beror på att de har fått en positiv 

köpupplevelse. De yngre konsumenterna är mer mottagliga till förändringar än 

konsumenterna i medelsåldern och de äldre. Detta märkte vi speciellt på 

butiksobservationerna där de yngre letade efter det som var nytt och som är i mode än de äldre 

som gjorde mer rutinmässiga köp som alltid. De äldre konsumenterna nöjer sig med en attityd 

som ”det är bra som det är”, för då känner de sig trygga med produkterna de är vana vid. 

Utifrån Söderlunds (1997) studie krävs det en duktig marknadsföring från butikens sida för att 

få den vanemänniskan att prova något annat. Detta leder oftast till en positiv köpupplevelse.  

 

5.6 Reklamens påverkan 

Om reklamen ska påverka konsumenterna, ska de inte vara för komplicerade. Budskapet ska 

ge värdefull information så att människorna orkar läsa igenom och vidarebehålla köpintresset. 

Vilket är positivt enligt Söderlunds (1997) studie där butiker som kan förmedla sina budskap 

attraherar konsumenterna att söka sig till butikerna. 
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Vår marknadsundersöknings omfattning med 60 respondenter fick upp vår tillförlitlighet i 

resultatet där vi kunde läsa oss till att respondenterna i allmänhet går via rea-skyltar men att 

det finns även målgrupper som struntar i dessa totalt också. Nyheterna i butikerna var också 

lockande och populära, men mest vid lönedagarna. 

 

5.7 Övertygande reklam 

Reklamen har en stor påverkan vad konsumenterna köper. Detta effektiva 

marknadsföringssätt som de har i dagsläget är det ingen som kan ha gått miste om något 

erbjudande som de har fastnat för. Det finns så många alternativ för att välja emellan att man 

ibland har svårt att bestämma sig. Utifrån  Ståhls (1999) studie kan vi konstatera att det är 

svårt att motstå vad som erbjuds. Och därmed kan vi koppla Schmidt Thurow och Sköld 

Nilssons (2004) studie om impulsköp till att konsumenterna ändrar sina förutbestämda planer 

genom att skyltningen har påverkat deras köpbeslut. Människorna är olika, har olika 

köpvanor, olika smak, olika möjligheter att handla och därför väljer butiken viss stil, sina 

målgrupper och sättet att kommunicera med konsumenterna. Vi märker detta genom att det är 

liknande personstilar som handlar på vissa butiker. Det finns konsumenter som aldrig går in i 

lågprisbutiker eller tvärtom.  

 

Burmans (2007) studie kan kopplas allmänt till de flesta konsumenterna för att reklamen 

inriktar sig i så personligt att man reagerar känslomässigt. Och därmed är effektivaste 

reklamen de som uppmanar människans behov som du inte kan vara utan. Dagens reklam ger 

både fakta och nöje till många som leder till att reklamen har kunnat övertyga ditt behov eller 

ett begär i dig. 
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Slutsats 

I slutsatsen kommer problemformuleringens huvudfråga att besvaras med hjälp av de utvalda 

teorierna och insamlade empirin. 

 

I vårt examensarbete har vi undersökt flera aspekter så som experimentell undersökning med 

hjälp av butikernas egna skyltar, marknadsundersökningar med fokusgrupper samt 

butiksobservationer, för att kunna belysa problemformuleringen: Påverkar skyltningen 

kundernas köpbeteende? Genom undersökningarna har vi fått fram hur verkligheten 

egentligen ser ut, hur konsumenterna tänker och om skyltningen har påverkan i 

konsumenternas köpbeteende. Våra undersökningar tyder på att skyltningen är det som lockar 

konsumenternas intresse.  

 

Resultatet blev ändå överraskande i den mån att trots att vi märkte att skyltarna är väldigt 

betydelsefulla för konsumenterna kunde vi inte föreställa oss att de flesta enbart söker sig till 

butikens skyltade och exponerade varor. Skyltarna kunde visa allt ifrån rea-varor till nyheter, 

men så länge produkten var exponerad var det intressant. Vi märkte även hur respondenterna i 

våra undersökningar reflekterade till butikspersonalen likaså som till butiksskyltningen, som 

tyder att butikernas skyltar visserligen är viktiga för butiken men dess personal är en del av 

hela upplevelsen i köpbeslutet. En slutsats vi kan dra är att skyltning påverkar i första hand 

konsumenternas intresse och senare till deras köpbeteende. Alltså har butiken lyckats 

kommunicera med sin marknadsföring. Medvetenheten är nyckelordet med andra ord. Vidare 

kom vi fram till att en lagom skyltning kring produkterna är mer lönsamt för butikerna.  Det 

gäller för butikerna att utbilda konsumenterna kring de olika produkter genom evenemang och 

informationsblad istället för att överexponera produkter.  

 

Den experimentella undersökningen baserades på om människans minne och sinne var 

kopplat till butikernas skyltar. Det gällde alltså för respondenterna att känna igen butikernas 

skyltar och skriva ner butikens namn som respondenten i fråga trodde att det gällde. I den 

undersökningen kom fram, att det var lättare att komma ihåg de färgglada och utmärkande 

skyltarna än svart/grå/vita- skyltar då dessa lätt kunde blandas ihop med andra butiker. 

Resultatet blev att de färgglada kände respondenterna igen men de svart/grå/vita- skyltarna 

var inte igenkännbara i samma utsträckning. Slutsatsen antyder att respondenternas minne 

hade tagit till sig reklamkonceptet med ögonen, där färgen var den stora skillnaden mellan 
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skyltarna. Vi kan också konstatera att om skyltarna var mer färgglada och därigenom blev 

ihågkomna, kunde konsumenternas köpbeteende ändras. I och med detta anser vi att Vero 

Modas skyltar kunde göra sina skyltar mer personliga och inte bara svart text på vitt papper då 

dessa var de skyltar som blandades ihop med flera andra företag i respondenternas gissade 

butiker. Vi märkte ändå i Vero Moda hur butikschefen hade idéer för att försöka få 

konsumenten se hur det kunde bli med en annan produkt än konsumenten själv hade tänkt sig. 

Resultatet blev positivt och konsumenten ansåg att förslaget var något att tänka på i framtiden.  

 

Utav marknadsundersökningens resultat kunde vi utläsa att det var de yngre och de äldre som 

oftast gick i samma tankegångar och de grupperna i mitten det vill säga 30-40 och 40-50 

åringarna, gick oftast sina egna vägar. Det kunde konstateras att det var pengarna som styrde 

och det gällde även fast det var mycket erbjudanden i butikerna. Rea- och nyhets-skyltarna 

hade mest dragningskraft i och med att det var till dessa skyltar som respondenterna drogs sig 

till i en butik och därigenom kunde även tänka sig att spontanköpa en vara. I frågan om vad 

respondenterna grundar sitt köp på var svaren blandade mellan ”behov” och ”bra erbjudande”. 

I och med detta kan vi konstatera att respondenterna var ekonomi medvetna, sparsamma och 

inte gick på behov eller begär i samma utsträckning.   

 

Butikernas budskap uppfattades som antingen eller, det vill säga att det var mestadels av 

respondenterna som tyckte att skyltarna var bra.  Skyltarna visade tydligt vad som fanns och 

vad som var nytt till skillnad från rea- produkterna. Andra respondenter kunde känna att 

skyltarna kändes påträngande eller till och med förvirrande och att det borde stå mer 

information på dessa. Slutsatsen i detta kan vi dra till att skyltar uppfattades vara lättsamma 

kring 30-40 år, medan de andra utöver 18-30-åringarna, grundade sitt köp mer på butikens 

personal och dess bemötande. Konsumenternas uppfattningsförmåga kan påverkas av 

skyltningen/exponeringen och de rutinmässiga köpen i den mån att en bra skyltning kan vinna 

över en oväntad konsument som kommer in flera gånger medan en otydlig skyltning kan 

förlora många.  

 

Konsumentobservationerna i butikerna ville vi ta reda på i vilken omfattning som 

konsumenterna vandrar runt och gör olika observationer av butikens varor och därigenom få 

oss en uppfattning om hur genomsnittskonsumenten uppför sig. Tidpunkten ansåg vi att det 

inte var relevant då det var beteendet vi var ute efter att se. Från resultatet kunde vi läsa att det 

var många som stannade, tittade och undersökte produkten men få plockade varan i korgen 
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det vill säga skulle köpa produkten. Undersökningarna i vardera butiken gav oss liknande svar 

på konsumentbeteende vilket gjorde själva beteendet trovärdigt. Undersökningen 

genomfördes under dagtid där vi uppfattade att konsumenterna verkade titta och undersöka de 

olika alternativen på marknaden medan andra redan verkade vara färdiga med denna process 

och kunde gå in och handla det de hade tittat på tidigare. Kopplingen kunde även göras till 

föregående undersökningar, där vi kunde se att respondenterna först ville undersöka produkter 

för att sedan gå tillbaka och handla produkten som respondenten hade bestämt sig för. 

Slutsatsen i dessa undersökningar blev då att ju mer information och sinnen var kopplade i 

konsumentens hjärna kunde ett snabbare köpbeslut göras.  

 

I intervjun med de två fokusgrupper kunde vi dra slutsatser till att skyltarna uppfattades som 

viktiga i köpbesluten men att även dessa kunde förbises. Männen kände sig trygga i att ta 

färdiga upplägg med kombinerade lösningar medan kvinnorna kände sig ibland manade till att 

hitta egna lösningar då det färdiga upplägget med skyltningens förslag inte passade varken 

stilen eller deras plånböcker.  

 

Genom att förbättra butiksskyltningen kunde butiker ta mer hänsyn till utrymmesfrågor kring 

rea- produkter. Likaså exponeringen med sin skyltning kunde ses över så att ingen förvirring i 

budskapen skulle ske. Slutsatsen utav denna undersökning blev att skyltarna ibland ansågs 

missvisande eller missades helt på grund av att placeringen inte var lyckad eller att skylten var 

helt enkelt för liten att få rätt uppmärksamhet. Skyltarna i allmänhet ansågs ändå bra och att 

budskapen hade fastnat i respondenternas minne och därigenom sökte de sig till dessa butiker 

i jakten på produkterna som efterfrågades.  

 

Vi kommit fram till att skyltarnas uppskattning ligger högt i konsumenternas sinne, fastän 

personalen gör sitt jobb skulle inte butikernas miljö vara detsamma utan skyltarna. Vi anser 

att skyltarna gör butiken mer inbjudande med sina budskap vilket skapar köplust som annars 

skulle gå förlorad. Det kan sägas som om en butik utan skyltar skulle förlora sin personlighet i 

och med dessa.  

 

Vår förhoppning är att observationerna kommer att ge butikerna, som vi samarbetat med, 

nytta i deras arbete inom skyltning i Motala. Vi hoppas på att inspirera andra till att forska 

mer inom ämnet, då ämnet är väldigt intressant och man behöver hela tiden uppdatera sig 

inom reklamens syfte i dess påverkan med konsumenterna. Under arbetets gång har vi märkt 
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att butikspersonalen inte alltid är så insatta vad som är rätt åt butiksimagen och varifrån de 

kan hämta mer kunskap. 
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Bilaga 1. 

Individuella reflektioner: Heidi Lind 

 

Mina reflektioner angående arbetet har varit blandade då min första reflektion var att det 

skulle bli väldigt spännande att själv med sin partner välja ämne som vi sedan skulle göra en 

eller flera undersökningar kring. Undersökningarna kändes till en början svåra att genomföra 

men när vi väl var i gång kändes det inte lika arbetsamt längre. Butikernas positiva 

mottagande på våra undersökningar gjorde att det var relevant att även ge feedback till dessa 

berörda butiker ansåg vi. Så vi har lämnat vår slutsats angående de olika undersökningarna till 

dem berörda butikerna.  

 

Vi beslöt i tidigt skede att begränsa oss i att ta bort barnperspektivet ifrån arbetet då det 

kändes så omfattande kring reklam och därigenom kunde vi kanalisera vårt arbete bara kring 

skyltningen påverkan till de juridiskt berättigande konsumenterna. Detta kändes som en viktig 

ståndpunkt för oss båda. Skyltningen i sig i de olika butikerna har fått mig att inse hur viktigt 

det är att ha rätt ordval, typsnitt och storlek på skyltarna så att de olika konsumenterna ser 

skyltarna i rätt tidpunkt så att ett köp genomförs. Detta har varit en överraskande positiv 

erfarenhet, då jag tidigare hade förstått att dessa skyltar givetvis har ett syfte men inte i vilken 

omfattning.  

 

Arbetets omfattning på B-nivå har gjort att den lilla skalan som vi tidigare arbetat kring har 

breddat min kunskapsnivå och förståelse för hur mycket arbete dessa arbeten egentligen 

innehåller. Under arbetets gång har vi kunnat backa upp varandra och under sjukdomstider 

kunnat ändå samarbeta och därigenom fått ihop ett intressant arbete, enligt mig. Samarbetet 

har fungerat utmärkt och vi har kunnat hålla våra deadlines som vi hade bestämt i förväg utan 

att vi behövt diskutera eller ändra någonting i vår planering. Olika delarna så som 

vetenskapliga artiklar och den tidiga forskningen har inte varit alls så lätta att hitta men som 

tur var att vi fick expert hjälp av bibliotekets personal till att hitta relevant information för oss 

i sista stund. Jag är nöjd med arbetets helhet där jag tycker att jag har fått både erfarenhet, ny 

kunskap men framför allt nya bekantskaper i butiksvärlden som jag förhoppningsvis har nytta 

av i framtiden.  
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Bilaga 2. 

 

Individuella reflektioner: Kaija-Liisa Pakkanen  

Min första reaktion var att detta skulle bli ett omfattande arbete som jag inte hade varit med 

om tidigare. Den här utbildningen är min första på högskolenivå. Det kändes att det skulle bli 

ett viktigt moment som skulle avsluta mina två års studier i den här utbildningen.  

Kurserna som vi har läst tidigare i utbildningen har haft inlämningar då vi i gruppen gjort 

rapport men med mindre skala. Det har lett till att man har fått förkunskap hur det skulle 

komma att bli när vi skulle skriva vårt eget arbete. Den största skillnaden i arbeten var att vi 

var fler än två i gruppen och kunde avlasta och fördela mer till flera gruppmedlemmar. I 

denna gång känner jag att man har mer ansvar och man påverkar i större skala vad man vill ha 

med och sagt. Att ha en skrivkompis är bara positivt för att man kan diskutera om sakernas 

betydelse och dess relevans.  

 

Det utvalda ämnet har gett mig djupare insikter om hur skyltning påverkar oss konsumenter i 

det vardagliga livet utan att vi tänker på detta. Däremot tycker jag att om man reflekterar över 

från butikens sida så är det välmedvetna val.  

 

När vi började med examensarbetet kändes som att det fanns hur mycket som helst att skriva 

om. Vi begränsade rapporten genom att ta bort barnperspektivet helt för att det skulle vara 

alldeles för stort område att ta med till rapporten. I den här gången kändes som metodavsnittet 

skulle ta mer plats än i de tidigare arbeten och att det var viktigt att få fram hur vi har gått till 

väga. I teoriavsnittet fick vi med mycket information som vi fick ta bort för att hålla oss till 

ämnet och problemformuleringen. De vetenskapliga artiklarna var inte så lätt att hitta, för att 

vissa kunde man inte öppna heltext eller att man var tvungen att betala för att få det.  

 

Examensarbetet på B-nivå har varit tidskrävande men nyttig erfarenhet. Jag känner mig nöjd 

vad vi har åstadkommit efter allt vad vi ändrat och omformulerat. Ämnesvalet har gett mig 

mer perspektiv hur butiken och konsumenterna fungerar i sammanhang med skyltning. 

Arbetet har varit intressant att skriva om för att man fick fördjupa sig i sitt eget valda ämne. 

Examensarbetet på högskolenivå har avancerat mina kunskaper genom att bli mer självkritisk 

i mitt författande. 
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Bilaga 3. Intersport, skylt 1
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Bilaga 4. Intersport, skylt 2 
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Bilaga 5. Intersport, skylt 3 
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Bilaga 6. Clas Ohlsson, skylt 1 
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Bilaga 7. Clas Ohlsson, skylt 2 
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Bilaga 8. Clas Ohlsson, skylt 3 
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Bilaga 9. Clas Ohlsson, skylt 4 
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Bilaga 10. Vero Moda, mindre skyltar sammanslagna till en stor 1 
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Bilaga 11. Vero Moda, skylt 2 
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Bilaga 12.  

 

Marknadsundersökningsfrågor  

 

1. När du går in i en butik, vad lägger du märke till först? 

 Skyltar som är formade till en pil 

 Rea- skyltar 

 Tittar inte efter erbjudanden 

 Övrigt  ____________________ 

 

2. Köper du ofta dessa erbjudanden som en butik erbjuder? 

 Ja 

 Nej 

 

3. Vad grundar du köpet på? 

 Behov 

 ”Vill ha” 

 Bra erbjudande 

 Bra personalbemötande och trivsam butik 

 

4. Hur upplever du butikernas budskap genom skyltning till kunderna? 

 ”Bra att veta vad som är nytt och vad som ska reas” 

 ”Påträngande” 

 ”Förvirrat, borde stå mer information på” 
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Bilaga 13.  

 

Observationsguide 

 
Observationer i butikerna gjordes för att få fram underlag till vår empiri hur konsumenterna 

beter sig i sina köpbeslut. 

 

Vi hade förberett oss med att ha pratat med respektive butikschef i alla tre butiker, där vi fick 

godkännanden till att genomföra undersökningen i deras butiker. På samma gång bestämdes 

datumet och tid, när undersökningen skulle ske.  

 

På undersökningsdagen märkte vi att det kanske inte var det ultimata dagen att göra en 

undersökning på. Det var nämligen en tisdags förmiddag och befolkningen mitt i centrum var 

gles.  

  

Inne i butiken tog vi plats i första hörnet från ingången, så att iakttagandet av kunderna och 

deras köpbeteende skulle bli enklare för oss att sammanställa. Detta ansågs vara en bra plats 

då vi kunde iaktta kunderna utan att dessa la märke till oss. 

 

Därefter gjorde vi anteckningar så att vi kunde skilja deras olika beteenden. Dessa var; kunder 

som passerade utan att reagera på någon speciell butiksskyltning, kunder vilka tittade och 

stannande till för att undersöka produkter, kunder vilka gjorde ett rent köp eller kunder vilka 

tog kontakt med personalen och därefter gjorde ett köp.  

 

Undersökningen begränsades till trettio stycken konsumenter i varje butik på grund av att som 

vi tidigare nämnde om att det var inte så mycket folk i rörelse i butikerna just när 

undersökningen skedde. Efter att vi hade undersökt färdigt i butikerna sammanställde vi 

resultaten.  
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Bilaga 14. 

 

 Intervjufrågor för fokusgrupp 1 och 2 

 

1. Hur upplever ni butikernas skyltning i allmänhet? 

 

2. Butikerna har sina logotypes, slogans och olika sätt att skylta är det någon speciell 

som har fastnat i ert minne som ni reflekterar till när du är i behov av någonting? 

 

3. I en butik finns det olika slags erbjudanden, brukar du titta efter vad de gäller eller går 

du bara förbi?  

 

4. Erbjudanden är ofta lagda så att det finns passande kläder vid sidan av, brukar du 

använda dig av sån sådana erbjudanden? 

 

5. Tycker ni att skyltningen i eller för en butik borde förbättras på något sätt och om ja, 

hur skulle du göra istället?  

 

6. Tycker ni skyltas annorlunda för kvinnor, män och ungdomar? 

 

7. Har ni oftast ett behov när du går in i butik eller går du bara in för att kolla om du 

hittar något nytt, alltså spontanshopping? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


