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Förord 
 
Ett uttryck som vunnit mer mark den senaste tiden är Slow fashion. Det är ett mode som håller 
längre, som tar ansvar för produktionen och för människor. Det är för oss ett mycket gångbart 
koncept och är mer skonsamt för vår omgivning än så kallat fast fashion. Slow fashion är hållbart 
mode. Vi har därför valt att undersöka hur ett litet svenskt företag med egen klädbutik kan 
kommunicera sina produkter, designade för att hålla över flera säsonger, tillverkade av närproducerad 
trikåvara.  
 
Då en del av vår grupp har sitt ursprung i tekobygden kring Borås, fanns ett intresse i att rikta  
uppsatsen mot ett företag som verkar i trakterna. Företaget vilka studerats är bland de få kvar som 
fortfarande producerar trikå i området. Vi i gruppen intresserar oss för miljöfrågor och medveten 
konsumtion. Och ser hela diskussionen kring hållbar design och svensk textilproduktion som mycket 
intressant. Det är en knepig ekvation och det finns inga perfekta lösningar.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till företaget och dess ägare, som varit generösa med information. Ett tack 
även till vår handledare Viveka Berggren Torell på Textilhögskolan i Borås för synpunkter och idéer. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sammanfattning 
 
Enligt undersökningar konsumeras allt mer kläder i Sverige, samtidigt som konsumenters efterfrågan på 
mer hållbara och miljömedvetna produkter ökar.  Det är företagens uppgift att uppmärksamma 
konsumenten om de bättre alternativ som finns, ur ett miljöperspektiv, och det är upp till dem att 
tydliggöra sin position på marknaden samt göra sig mer synliga. Slow fashion är ett begrepp som 
funnits i decennier, men som fått fäste de senaste åren. Det är ett mode som kan bana väg för 
framtidens textilbransch och med denna rapport undersöks hur man kan lyfta fram och 
uppmärksamma fler människor på att dessa alternativ av företag finns. 
 
Denna uppsats är en fallstudie av ett svenskt företag som närproducerar kläder. Syftet med uppsatsen 
är att undersöka möjligheterna ett företag som tillverkar så kallat långsamt mode besitter, gällande att 
marknadsföra sig på ett specifikt sätt i butik och i skyltfönster. Vi har valt att undersöka hur butikens 
atmosfär och utformning av detaljer kan hjälpa till att förmedla företagets produkt och varumärkets 
identitet. Företagets kärnvärden är; tillverkning i Sverige, klassisk design och full kontroll på 
produktionen. Uppsatsen har genomförts med kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Intervjuer har 
genomförts med privatpersoner för att undersöka deras intryck av skyltfönster, med andra svenska 
textilproducerande företag för att undersöka om det finns gemensamma nämnare för denna typ av 
företag och dess marknadsföring, samt intervjuer med marknadsförare för att undersöka deras åsikter 
huruvida svensktillverkade kläder kan kommuniceras. Litteraturstudier har gjorts för att undersöka vad 
befintliga teorier säger om butikskommunikation. 
 
De slutsatser som dragits utifrån intervjuer och analyser av teorier gällande butikskommunikation och 
hållbar marknadsföring, är bland annat att konsumenter ofta är misstänksamma mot företag och dess 
påstådda miljöengagemang. Detta innebär att företagen måste kommunicera ärligt, vara konsekventa i 
sina handlingar och beteende samt ha en tydlig röd tråd. Allt kommunicerar, varför alla detaljer är 
viktiga. Företaget använder sig med fördel av att visa de certifieringar och standarder som de använder 
sig av på etiketter och hangtags, eftersom konsumenter har en större tilltro till en tredje part. Företag 
kan skapa mervärde till sin produkt genom att använda sig av storytelling; berätta sin unika historia. 
Detta kan också med fördel sammanfogas med att man skapar en öppenhet gentemot kund, då man 
berättar om hur företaget tillverkar sina produkter, vart det sker och vilka material som används. När 
det handlar om att kommunicera enligt en röd tråd är det viktigt att se till hela butiken och dess 
atmosfär. Företaget kan tilltala kunden via alla sinnen och förstärka budskapet och intrycket via syn, 
hörsel, känsel och doft. Marknadsföring av hållbara produkter görs med fördel på ett sätt som är både 
underhållande och utbildande. Det gäller då att utforma lättsamt, tilltalande och informationsrikt 
material som berättar något för kunden som den kanske inte visste förut. 
 

Nyckelord: Butikskommunikation, slow fashion, hållbar marknadsföring, hållbart mode, närproducerat, 
svensk textilindustri 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

According to studies, the consuming of clothes in Sweden is increasing, while costumors demand for 
more sustainable and environmentally conscious products. We think it's the companies that should 
make the customer aware and make them pay attention  to the better options available from an 
environmental perspective. We think that it's up to them to clarify their position on the market and 
make themselves more visible. Slow fashion is a concept that has existed for decades, but is a 
movement that has grown in recent years. It's a fashion we believe could be the future of the textile 
industry and we want to explore how to highlight and draw attention to it in terms of marketing. 
 
This paper is a case study of a Swedish company who produce clothes in local geographic area. The 
purpose of this paper is to examine if a company that makes so-called slow fashion with benefit can 
maintain a specific type of merchandise in stores and storefronts. We have chosen to examine how 
the store's atmosphere and design details can help to convey the company's product and brand 
identity. Its main values are; manufacturing in Sweden, classic design and full control of the production. 
The thesis has been carried out with qualitative interviews and literature studies. Interviews were 
conducted with individuals to examine their impressions of the storefront, with other Swedish textile 
companies to investigate whether there are common denominators for this type of business and its 
marketing, as well as interviews with marketers to examine their opinions whether the Swedish-made 
clothing can be communicated. Literature studies have been conducted to investigate what existing 
theories say about merchandising. 
 
The conclusions we have drawn from interviews and analysis of theories regarding merchandising and 
sustainable marketing, among other things, that consumers are often suspicious of the company and 
its alleged commitment to the environment. This means that companies need to communicate 
honestly, to be consistent in their actions and behavior and have a clear approach. Everything 
communicates, why all the details are important. Thats why the company should use the advantage of 
showing prevailing certifications and standards they use on labels and hangtags. Consumers have more 
reliance in a third part. Companies can add value to their product by using storytelling; tell their 
unique story. This can also be advantageously joined with the creation of a transparency with the 
customer, when it talks about how the company manufactures its products, where it is done and what 
materials are used. The company can appeal to the customer via the senses and reinforce the 
message and impression via sight, hearing, touch and smell. Promotion of sustainable products made 
with advantage in a way that is both entertaining and educational. This applies to design an easy, 
appealing and material which are rich on information and that tell something tthe customer may not 
knew before. 
 
Keywords: Retail Communication, visual merchandising, slow fashion, sustainable marketing, 
sustainable fashion, locally, Swedish textile industry 
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1. Inledning 
 
1.1 Problemdiskussion  
 
”Fast fashion”, slit och släng. Producera billigt i fjärran öst och sälja billigt och mycket i väst. Det är den 
marknad vi blivit vana vid när det gäller mode och klädkonsumtion. Miljön och jordens resurser är hårt 
pressade och konkurrensen i branschen är stenhård. 

Miljöfrågor blir allt viktigare och vi upplever att det generellt finns en efterfrågan av en marknad med 
ekologiska och närproducerade produkter. Att “välja rätt” och medvetet när det kommer till matvaror 
är ingen konst. Konsumenter kan lätt läsa sig till vad som är ekologiskt och närproducerat och 
innehållsförteckningarna är väl utvecklade. Det är trendigt att vara medveten idag och 
matvarukedjorna har gjort det lätt för konsumenterna att välja miljömedvetet. Dock finns många 
produktområden att jobba med för att verka än mer positivt för miljön. Mode och kläder är ett av de 
områdena. 
 
Slow fashion, kläder som är designade för att hålla länge och som produceras utan att människor 
utnyttjas. Det är ingen ren motsats till fast fashion, men ett bättre alternativ. Slow fashion handlar om 
mer rättvisa och hållbara kläder.  
 
Denna uppsats har som mål att undersöka hur närproducerade textilier, kategoriserade som slow 
fashion, kan kommuniceras genom marknadsföring i butik. Finns det någon “rätt” väg att gå? För att 
studera hur slow fashion och närproducerade textilier med fördel kan kommuniceras till kund, har 
fokus legat på ett litet företag, vilka producerar trikå i Sverige och syr i norra Polen. Målet är finna vad 
som kan få konsumenter att uppmärksamma företagets butik och förstå deras unika erbjudande; att 
de är ett alternativ till de stora kedjorna. 
 
“En annorlunda butiksinredning kan fånga uppmärksamhet, även via ljussättning, färger och så vidare. 
Det beror helt på vad det är butiken vill förmedla. Ett budskap fastnar bäst om det landar 
känslomässigt hos mottagaren, eller får mottagaren att börja fundera och ställa frågor.” 
- Ann Larsson, AD, Mecka Reklambyrå. 
 
Det är svårt att uppmärksamma konsumenten på alternativen som finns och därför ska denna uppsats 
undersöka vad det är som gör att människor lägger märke till en butik eller ett plagg och förstår 
företagets budskap. Vi tror att konsumenter efterfrågar mer hållbara kläder som tillverkats på ett 
schyst sätt och gärna lokalt. Vi upplever att det stora problemet ligger i att kunden inte ser och 
uppmärksammar detta erbjudande. 
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2. Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och lägga fram ett förslag på hur konfektionsföretag som 
framställer och säljer kläder tillverkade av närproducerad textilvara, på ett tydligt sätt kan 
kommunicera sin affärsidé och sina kärnvärden i butik till kund.  
 

3 .  Frågestäl ln ingar 
 
1.  Vilken typ av marknadsföring passar för att kommunicera närproducerade kläder och  

slow fashion i butik? 
 
2. Vilka symboler och attribut är viktiga att lyfta fram, så att kunden snabbt  
 uppmärksammar butikens kärnvärden?  
 
3.  Hur kan skyltfönstret uppmärksamma och förstärka intrycket av varumärket hos  
 kunden? 
 

4 .   Avgränsningar 
 
Utgångspunkt genom hela processen har varit företaget som fallstudien genomförts på, då vi fann det 
intressant och ville applicera vår studie på ett verkligt objekt. Vi har valt att enbart koncentrera oss på 
hur hållbart och närproducerat mode kan marknadsföras i butik och skyltfönster. Marknadsföring på 
internet eller i andra medier kommer inte att tas upp. I samråd med butikens ägare bestämdes att 
rikta marknadsföringen till butiken och dess skyltfönster. Detta för att företaget är litet och butiken är 
verksamhetens ansikte utåt, varför det är viktigast att kommunicera företagets image och identitet på 
ett tydligt sätt där.	  
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5.	  Bakgrund	  
 
I bakgrunden tas rapportens centrala begrepp upp för att sedan ge en sammanfattning av textilhistorien i 

området kring Borås samt en kort beskrivning av företaget som studerats. 
 
5.1 Rapportens centrala begrepp  
 
Närproducerat 
När det kommer till livsmedel finns idag ingen tydlig definition på vad som kan kallas för närproducerat 
och det råder viss förvirring kring begreppet. Bondens egen marknad (2013) definierar närproducerat 
utifrån att avståndet inte ska vara längre än 25 mil mellan producent och kund. Enligt en rapport från 
jordbruksverket används begreppet på vitt skilda sätt och skiljer sig från olika producenter och 
konsumenter. För vissa är närproducerat sådant som har ett tydligt ursprung, sådant som kommer från 
den lokala regionen eller sådant som kommer från Sverige (Wretling, 2010). Vad som då är lokalt eller 
hör till en region är oklart och fritt att tolka. När det gäller textilier råder samma begreppsförvirring. I 
denna rapport har det studerade företaget valts att ses som närproducerande, då de verkar lokalt i 
södra Sverige och norra Polen. Jämfört med att producera i Sydostasien eller liknande måste detta ses 
som närproducerat mode. 
 
Kärnvärden 
Kärnvärden kan beskrivas som grundpelarna i ett varumärkes identitet. De ska på ett övergripande 
plan fånga in varumärkets absoluta essens. De talar om vad företaget vill stå för nu och i framtiden 
samt vilka grundläggande värderingar som driver varumärket (Wikipedia, 2010). 
 
Det studerade företagets kärnvärden:  
God kvalitet, stickat i Sverige, klassisk design, full kontroll på produktionen. 
 
Hållbar marknadsföring 
Hållbar marknadsföring ansvarar för att identifiera, förutse och tillfredsställa kraven från kunder och 
samhälle på ett lönsamt och hållbart sätt. En viktig del i denna typ av marknadsföring är interaktion 
mellan företag och kunder, där tanken är att kunden ska få insyn i företaget (Peattie & 
McDonagh,1997).  
 
 
5.2 Texti lh istoria i  Västra Götaland 
 
Textilindustrin är en av världens största industribranscher och startades i England i slutet av 1700-talet 
(Selivanova, 2010). I Sverige tog textilindustrin fart efter 1820-talet då vävningen utvecklades enormt, 
särskilt i Sjuhäradsbygden i Västra Götaland. Borås var under en lång period Sveriges textilcentrum, 
med textilfabriker som Algots och Eiser. Ända in på 1960-talet sysselsatte textil och konfektion hela 
två tredjedelar av de industriarbetande i staden. I slutet av 60-talet kom dock den svenska tekokrisen 
och tvingade fram omvandlingen av bygden, vilket resulterade i att över 13 000 arbetstillfällen försvann 
(Borås historia, 2013). Sjuhäradsbygden har dock vårdat sitt textila arv och 1999 stod bygden för 
hälften av Sveriges textilexport. Textilindustrin i bygden lever fortfarande, fast på nya sätt, de stora 
företagen är borta, har flyttat produktionen utomlands eller blivit uppköpta. Några är kvar i mindre 
skala. Det finns idag ungefär 160 nya och gamla företag inom textil och konfektion (Textilarvet i 
Sjuhärad, 2009).	  
 
5.3 Det studerade företaget  
 
Företaget som studerats, startades för cirka 6 år sedan och drivs av två ägare. Företaget har tagit över 
en fabrik och dess verksamhet, som varit igång sedan 1930-talet och är belägen i västra Sverige. 
Fabriken är idag den enda fortfarande verksamma i orten, där det under tidigare årtionden funnits flera 
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textilfabriker. I fabriken finns elektroniska slätstickmaskiner där företaget stickar material till sina 
kollektioner. Materialet fraktas sedan till norra Polen där sömnaden sker. Där finns två olika fabriker, 
varav den ena startades av den tidigare ägaren av trikåfabriken, och är en kontakt som har funnits i 
generationer. Företaget som studerats har ett eget varumärke och driver en butik i en av Sveriges 
största städer där de egna plaggen säljs.  
 
Företaget satsar på hög kvalitet och är noggranna med vilka material och vilka garner de använder. 
Mer än hälften av produkterna är tillverkade av garner som är bluesign-certifierade1, vilka kommer från 
Europa och Egypten. Största delen av kollektionerna är tillverkade i merinoull och resterande i Bomull 
och Tencel. Designen är klassisk och avsedd att hålla över flera säsonger. 
 
Citat från en av företagets ägare: 
 
“Man ska ändå tänka oss lite som en motsats, och det är det många som gör, till slit och släng. Att 
detta inte är H&M.” 
 
“Det är hög kvalitet, det vill vi att kunden ska vara medveten om när de köper de här plaggen. ‘Varför 
betalar jag tusen spänn för den här tröjan?’ Jo, för att det är bra kvalitet och för att det är stickat i 
Sverige. Den kommer inte krympa fem centimeter när du tvättar den, utan den kommer att se ut så.” 
 
“Det ska vara stickat i Sverige och det ska vara naturmaterial. Vi kör inte akryl till exempel. Mycket är 
oeko-tex certifierat2 men vi har även många produkter som är bluesign-certifierade. Vi ska hålla koll på 
vad våra garner bidrar med eller inte bidrar med så att kunden vet det.” 
 
Vid kontakt med företaget inför uppsatsen, uttrycktes från ägarnas sida, att butikskommunikation var 
ett område de gärna ville få idéer och tankar kring huruvida man kan förtydliga varumärket för kunden. 
Företaget har tidigare marknadsfört sig i lokala tidningar, vilket varit gynnsamt men också mycket 
kostsamt. Butiken och skyltfönstret är en ypperlig plats för marknadsföring, varför en undersökning 
kring hur man kan tillvarata dessa möjligheter kändes relevant. 
 
Företaget som studerats designar klassiska produkter, tillverkar lokalt, använder sig av naturmaterial 
samt jobbar utefter ett flertal standarder med restriktioner beträffande miljö och personal. Utifrån den 
definition som finns av slow fashion, är det studerade företaget i denna rapport ett slow fashion-
företag. Företaget har valt att vara anonyma i uppsatsen, varför de genomgående benämns som 
företaget. I resultatet kommer dock företaget att benämnas med ett fiktivt namn, Vegborn.   
 
 
 
 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bluesigns grundidé är att exkludera hälso- och miljöfarliga substanser från den textila värdekedjan, från råmaterial till färdig 
produkt. Bluesign är en standard, vilken innebär aktivt arbete för att reducera åtgången på energi, vatten, utsläpp och 
kemikalier längs med hela produktionen samt använda resurser ansvarsfullt och skapa säkra arbetsplatser. Bluesign standard 
är en oberoende organisation som gör återkommande kontroller utav sina medlemmar för att företagen ska få tillgång till 
en fortsatt certifiering och för att utvecklingsarbetet ska fortlöpa (www.bluesign.com). 
2 ”Oeko-tex är en frivillig märkning av textilprodukter som visar att de inte innehåller några ämnen som är farliga för hud 
och hälsa. Eftersom man minimierar användandet av kemikalier vid tillverkningen av dessa produkter så kan man se det 
som en indirekt miljömärkning, även om råvarorna inte är ekologiskt framställda.” (www.konsumentmakt.ifokus.se) 
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6. Metod 
 
Litteraturstudier 

Olika existerande teorier kring konsumentbeteende, butikskommunikation, sinnesintryckens betydelse, 
vikten av image och målgrupp, slow fashion samt hållbar marknadsföring har studerats i litteratur. 
 
Kvalitativa intervjuer 
 
Undersökning börjades med att göra intervjuer med företagets ena ägare och förbipasserande 
människor utanför företagets butik. Intervju med ägare för att få fram bakgrundshistoria och företagets 
varumärkesprofil. Intervjuer med förbipasserande människor för att se vad de uppmärksammar av 
skyltfönstret samt vilken känsla det förmedlar. För att kunna undersöka hur liknande svenska 
textilföretag marknadsför sig till sina kunder, har även intervjuer med fyra företag i branschen 
genomförts. Fortsättningsvis har intervjuer skett med marknadsförare och inredare för att få deras tips 
och idéer kring kommunikation och marknadsföring i butik. Detta för att både förankra de existerande 
teorierna samt att ta fram nya idéer. 
 
Personliga intervjuer med förbipasserande 
 
Intervjuer med förbipasserande utanför företagets butik. Detta för att undersöka vad de fick för 
associationer när de tittade på skyltfönstret samt vilken uppfattning de fick av butiken. För att ta reda 
på om det fanns någon grund till denna undersökning, huruvida butikens budskap kommuniceras och 
når ut. En pilotstudie utfördes först med förbipasserande, för att undersöka om våra frågor var rätt 
formulerade. För att stärka reliabiliteten omformulerades de frågor som var oklara och saknade 
relevans. Vi fick svar från sammanlagt 30 personer.  
 
Skriftliga intervjuer med företag i branschen 
 
Liknande textilproducerande företag i Sverige (liknande det vi studerar) intervjuades angående deras 
syn på marknadsföring. Detta för att undersöka om det fanns några gemensamma nämnare för 
marknadsföring av svenskproducerad textil vilken var extra gynnsam och kommunikativ. Intervjuerna 
skedde via mail med öppna frågor. 
 
Skriftliga intervjuer med marknadsförare och butikskommunikatör 
 
För att undersöka vad experter på området marknadsföring och butikskommunikation hade att säga, 
sändes frågor ut via mail till åtta personer inom dessa områden. Urvalet var ett självurval och ett icke-
sannolikhetsurval. 
 
Källkritik 
 
Kritik mot metod gällande intervju med förbipasserande:  
Ett så kallat bekvämlighetsurval gjordes, vilket innebär att man genomför intervjuer på en plats där 
många människor passerar (Lekvall & Wahlbin, 2001). Intervjuer genomfördes med förbipasserande 
utanför företagets butik. Kvinnor vi bedömde tillhöra företagets målgrupp (kvinnor 45-65 år) men 
även kvinnor som skulle kunna bli företagets målgrupp (kvinnor 25-45) tillfrågades. Urvalet blir då ett 
självurval, frivilligt att ställa upp, och ett icke-sannolikhetsurval vilket betyder att urvalet inte är 
slumpmässigt. Vårt urval kan inte ses som representativt för hela populationen och heller inte för hela 
företagets målgrupp, då vi omöjligt kunde veta vilka de var. Intervjuer med förbipasserande bestod av 
både öppna och slutna frågor där vi antecknade svaren. 
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Kritik mot metod gällande intervjuer med företag i branschen:  
Ett bedömningsurval på svenska företag, vilka kunde jämföras med det företaget som studerats, 
gjordes. Företagen kunde själva välja att delta i intervjun. I och med att intervjun skedde skriftligt via 
mail föll många viktiga och intressanta följdfrågor bort.  
 
Kritik mot metod gällande intervjuer med marknadsförare och butikskommunikatörer:  
Ett stort bortfall, fick endast svar från två experter. Dessa två gav dock väldigt bra svar. Deras åsikter 
var relevanta att ha med som komplement till de befintliga teorierna samt till våra egna slutsatser. 
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7.	  Teori	  
 

Det är utifrån teorier om kommunikation, sinnesintryckens betydelse, vikten av image och målgrupp, slow 
fashion samt hållbar marknadsföring som tolkning av intervjumaterialet görs och ligger till grund för vårt 

praktiska arbete; ett förslag till butikskommunikation. Dessa teorier redogörs för i följande teorigenomgång. 	  
 
7.1 Kommunikat ionsmodel len 
 
Ett företag vill föra fram sin identitet, bakgrund och image till sin målgrupp på bästa sätt. Det är då 
viktigt att sända ut rätt budskap, på rätt sätt, så att kunden får en korrekt bild av företaget. 
Kommunikationsmodellen handlar om kommunikationen mellan sändaren och mottagaren. Sändaren i 
det här fallet är företaget och kunden är mottagaren. Det är viktigt att företaget noga tänkt igenom 
vad de vill förmedla till mottagaren och på vilket sätt. Viktigt är också att tänka igenom vad man vill att 
kunden ska uppfatta. Sändaren kommunicerar sitt budskap men mycket försvinner på vägen, innan 
kunden tar del av informationen. Företag bör vara tydliga i sin kommunikation och noga tänka igenom 
stegen från det att budskapet sänds ut, till dess att återkoppling från mottagaren tas emot igen av 
företaget (Gezelius & Wildenstam, 2011, sid 206-215). 
 
Hur mycket av kommunikationen som når mottagaren beror på olika faktorer. Det kan exempelvis 
handla om att butiken kommunicerar sina produkter på ett sätt som gör att kunden inte förstår 
budskapet företaget vill nå ut med (Gezelius & Wildenstam, 2011, sid 206-215). Det kan även handla 
om kundens redan invanda beteendemönster och åsikter. Människan väljer ofta selektivt ut den 
information han eller hon vill ta del av. Människan sorterar bort det som inte känns angeläget samt ser 
och hör det den vill. Denna filtrering sker antigen aktivt eller omedvetet och kan enligt 
beteendevetenskap kopplas till selektiv perception.	  
 
7.2 Köpprocessen och konsumentens behov 
 
Gezelius och Wildenstam redogör för hur Engel, Blackwell och Miniards teorier kring människans 
köpbeteende kan ställas upp i en modell med olika steg. Kunden genomgår många steg innan ett köp 
genomförs. Först identifierar kunden ett behov, därefter måste behovet analyseras. Kunden letar och 
söker information för att undersöka hur hon eller han kan tillfredställa det aktuella behovet. Det tredje 
steget handlar om att utvärdera och jämföra de olika alternativ kunden sökt och i det fjärde steget 
bestämmer sig konsumenten för att köpa ett av alternativen. Det sista steget behandlar konsumentens 
känsla av köpet, om kunden är nöjd eller inte (Gezelius & Wildenstam, 2011, sid 218-219). 
 
Människans behov att konsumera kan bero på olika faktorer (Gezelius & Wildenstam, 2011, sid 218-
219). Ett behov kan antingen uppstå av fysiska, sociala eller psykologiska faktorer. Den fysiska faktorn 
syftar på självklara behov som exempelvis hunger, tak över huvudet eller törst. Ur den sociala 
synvinkeln kan människan påverkas av grupptillhörighet och uppskattning, medan den psykologiska 
faktorn behandlar människans behov av självförverkligande. 
 
I sin bok “Marknadsföring i butik” skriver Nordfält (2007, sid 22-27) att människor går runt med 
många behov, men att köp oftast bestäms vid själva köptillfället. Detta då ögat styr mycket av våra 
beslut. Att uppmärksamma och att se en produkt är inte detsamma. Där menar Nordfält att 
detaljhandeln måste inspirera ögat för att göra kunden medveten om och verkligen uppmärksamma 
produkten. Detta har att göra med hur vår syn fungerar och hur mycket av vår syn som påverkas av 
vårt minne. 
 
 
 
7.3 Butiksatmosfärens påverkan på konsumenten  
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Atmosfär och positionering har i allmänhet stor betydelse för klädbutiker. För att förbipasserande 
människor ska känna sig lockade att besöka affären, är det viktigt att butiken sänder ut de rätta 
signalerna. Företaget måste på ett tydligt sätt trycka på vad deras speciella erbjudande till kunden är, så 
att butiken bjuder in dem som intresserar sig för deras typ av stil (Hernant & Boström, 2010 sid 244-
245). Både de interiöra och de exteriöra miljöerna spelar in och är viktiga för upplevelsen av företaget 
och butiken. Via sin positionering av butik, går det att vinna mycket kunder. Är positioneringen sämre 
är det än viktigare med tydlighet inför de förbipasserande. Det finns forskare som visat på olika 
funktioner som butikens miljö förmedlar till kunden. Gott-diener menade år 1998 på att butikens miljö 
kan förstärka och utveckla de värden som är förknippade med ett visst företag (Nordfält, 2007). 
 
Nordfält (2007, sid 129-135) redogör för hur Donovan och Rossiter år 1982 gjorde en modell på hur 
butiksatmosfären påverkar konsumenten. Modellen handlar om hur olika egenskaper och attribut i 
butiken kan påverka kundens känslor och respons. Kunden är inte lätt att styra och har sina bestämda 
åsikter, känslan av butiken varierar från kund till kund. Kunden kan bli upprymd av känslan hon eller 
han får av att gå in i en butik. Upprymdhet förklaras som en förstärkning av i detta fall, antingen 
positiva eller negativa känslor. Donovan och Rossiter gjorde undersökningar i ett flertal butiker och 
kom fram till att graden av glädje och upprymdhet spelade roll för humöret i trevliga butiker. I 
otrevliga och intetsägande butiker däremot, hade inte atmosfären någon inverkan för beteendet. 
Donovan och Rossiter visade tydligt på att butikatmosfären hade stor betydelse för kundens humör 
och känslor (Hernant & Boström, 2010, sid 244-245). Kan detaljisten skapa en inspirerande 
butiksatmosfär tycker kunden att butiksbesöket är roligare, vilket gör att kunden varierar sig mer, 
provar nya saker och gör fler oplanerade köp (Nordfält, 2007, sid 21-32).  
 
Att hitta rätta känslan har blivit något av en besatthet i dagens moderna konsumtionssamhälle (David 
Howes, 2007). Detta framgår tydligt av den växande efterfrågan av varor som anspelar på en känsla. 
Det blir allt viktigare att produkter har den rätta doften, ljuset, känslan och ljudet för att få önskad 
återkoppling från konsument. Det är därför viktigt att utforma produkter med specifika detaljer, som 
särskiljer en liknande produkt från en annan. Det är viktigt att tänka på alla aspekter, exempelvis hur 
man utformar dörren på en bil, för att få den rätta dunsen. Eller val av detaljer på kläder, såsom 
knappar och utformning av etiketter. Att anspela på olika sinnen när man produktutvecklar, brukar 
man kalla för Multisensory marketing. Att attrahera så många sinnen som möjligt är en smart 
marknadsföringsmetod, då man med större kraft kan väcka konsumentens uppmärksamhet och 
tillfredställelse. 
 
En av marknadsföringens främsta auktoriteter, Kotler, skrev en artikel (1973) om butikatmosfärer, där 
han talar om att den är lika viktig som själva produkten, om inte viktigare. Återförsäljaren måste vara 
medveten om sin målgrupp och veta vad denne söker. Kunden måste även känna och tro att butiken 
representerar de värden som hon eller han efterfrågar. Dessa värden måste återges i produkt, pris och 
kommunikation. Atmosfären är bland de viktigaste kommunikationskanalerna för att förmedla rätt 
värden (Kotler, 1973). För att skapa atmosfären måste de rätta attributen identifieras så att rätt känsla 
och intryck skapas hos kunden. Thurow och Nilsson (2004) menar att man bör utgå från människans 
sinnen för att skapa en atmosfär som återspeglar företaget på rätt sätt. De hänvisar till att själva 
köpprocessen är en fysisk aktivitet och att människan därmed använder sina sinnen för att ta ett 
beslut. Thurow och Nilsson framhäver här vikten av att kunden får lukta, prova, känna, undersöka- allt 
som bidrar till ett ökat förtroende och engagemang för en produkt (2004). 
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7.4 Vikten av att skapa rätt varumärkesidentitet 
 
Image har en betydande roll för en verksamhet. Det är en framtoning eller profil som påverkar 
uppfattningar, kommunicerar förväntningar och är ett resultat av såväl erfarenheter som förväntningar. 
När kunden bygger upp en förväntning och sedan erfar verkligheten, utvärderas hur kunden får service 
samt vad kunden får. Image har en intern påverkan på anställda såväl som extern påverkan på kunder. 
Det är således viktigt att personalen återspeglar verksamhetens image till kund, för att kunden i sin tur 
skall förstå verksamheten (Mossberg, sid 167-182). Man skapar en bild av något, bygger ett 
”upplevelserum”. Men vad förväntas? Vad vill man att kunden ska känna? 
 
Det finns ingen sanningsenlig image som beskriver en objektiv verklighet. En image skapas utifrån flera 
subjektiva åsikter och bygger på hur kunder och intressenter uppfattar en verksamhet eller en plats. 
Utifrån hur man vill att en verksamhet skall uppfattas bör man alltså titta på hur kunden ser på och 
uppfattar den. Ett företags image är inte konstant, den beror på olika faktorer och att människor 
fortsätter att uppleva den på önskvärt sätt. Eftersträvar exempelvis ett företag att ligga i bräschen för 
vad som är trendigt förväntas de att ständigt förnya, annars tenderar de att ändra sin image. Vad som 
upplevs på ett visst sätt idag, kan se annorlunda ut imorgon. Det är olika vad som lockar i ett företags 
”värdepaket”. Det kan vara pris, kvalitet, design, trevlig personal och-, eller genuinitet. Det är dock 
viktigt att komma underfund med vad man vill kommunicera till kund, vad som är viktigt att förmedla. 
För att kunna utarbeta en väl fungerande verksamhet, är det viktigt att hitta kärnan för att sedan 
utefter denna hitta en marknadsföringsstrategi anpassad för verksamheten och dess målgrupp 
(Mossberg, 2003). 
 
Faktorerna som får oss att ta ett beslut är många och alternerar. Det kan röra sig om allt från 
bemötande, butikens färger, varuexponering, dofter och musik till butikens design. Det är inte enbart 
en faktor, utan en kombination av vad alla sinnen tar in som påverkar. Dock spelar olika faktorer olika 
stor roll för skilda individer. Vad som är avgörande för en person, behöver inte vara utslagsgivande för 
en annan. (Thurow & Nilsson, 2008, sid 31-40). Andra saker som kan spela in när vi beslutar vad vi vill 
köpa och inte, är så kallade symbolvärden. Det vill säga; produkter eller saker som får en relevans i 
förhållande till omvärlden. Det kan röra sig om såväl prestige och status som medvetenhet och 
grupptillhörighet.  
 
7.5 Sinnesintryckens påverkan 
 
Färg 
Färg är en av de aspekter som präglar shoppingmiljön mest. Dels för att synintryck fångar in mest 
information från omvärlden och dels för att färg är den mest informationsrika visuella 
kommunikationen. Färger väcker olika associationer beroende på politiska och kulturella skillnader 
(Nordfält, 2007, sid162). Flera studier har gjorts på hur människor reagerar på färg, främst på 
skillnader mellan blått och rött. Rött har visats skapa ökad stress och svettningar jämfört med blått 
som har en lugnande effekt (Gerard 1957, Refererad i Nordfält 2007). Färgen rött ger även annan 
påverkan än stress. Om en vägg exempelvis skulle vara rödmålad, är sannolikheten att kunden 
uppfattar produkterna som placerats vid den sektionen som billiga (Thurow & Nilsson, 2008, sid 33). 
Det finns andra exempel på färger som används för att framkalla vissa känslor. Färgen grön till 
exempel används ofta inom livsmedelsindustrin, då den indikerar och signalerar färskhet, naturlighet 
och hälsa. Svart används ofta då man vill understryka en produkts kvalitet och inge en lyxig känsla, 
medans gult och orange anses vara positiva färger som ger ett intryck av lycka och värme samt drar till 
sig uppmärksamhet (Thurow & Nilsson, 2008, sid 34). 
 
Musik 
Det är allmänt vedertaget att musik har en förmåga att förstärka vissa känslor hos oss och påverka vår 
sinnesstämning. Trots detta är det relativt ovanligt att man inom detaljhandeln använder sig av musik 
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för att inspirera butiksbesökare. För att påverka vårt beteende utgår man från fyra faktorer i ett 
musikstycke; tonart, ljudnivå, rytm och takt (Thurow & Nilsson, 2008, sid 33). Skulle man exempelvis 
välja att spela musik som har ett långsamt tempo innebär det att kundflödet saktar ner, medan ett 
snabbt tempo kan öka genomströmningen, även ljudvolymen är avgörande. I barer och restauranger 
har man med fördel hög volym för att generera högre omsättning på kunderna. Musik kan även 
attrahera en specifik målgrupp. Om man spelar en genre som är väldigt smal lockar det en begränsad 
grupp människor som då känner sig utvalda, medan andra människor känner sig obekväma. Det är 
därför viktigt att anpassa musiken efter målgruppen. Det vill säga, är målgruppen förslagsvis en äldre 
generation, harmonierar det inte att spela musik som anses ungdomlig, som exempelvis techno eller 
tung hiphop.  
 
Det är viktigt att kunden känner sig utvald och passar in i hela butikskonceptet, från färgval till val av 
musik. Dofter är liksom musik även något som får människor att associera till olika känslor. Detta är en 
anledning till att många butiker har färska blommor, då det både attraherar ögat och ger en trevlig 
doft. Känsel är även en betydande faktor när man kommunicerar från butik till kund. Enligt en 
undersökning den amerikanske beteendevetaren Paco Underhill gjort, köper hälften av alla kunder den 
första varan de rört vid i en butik (Thurow & Nilsson, 2008, sid 31). Det finns även undersökningar 
som visar på vikten av rätt ljus. I en amerikansk studie visade det sig exempelvis att en butikskedja som 
ersatte fluorescerande belysning med naturligt ljusinsläpp från ett takfönster, ökade försäljningen med i 
snitt 40%. Det är viktigt att kunden känner sig utvald och tilltalas av hela butikskonceptet. 
 
7.6 Marknadsföring i  butik - Vad ser kunden? 
 
Pradeep (2010) skriver om hur detaljhandeln kan effektivisera och differentiera sig genom att attrahera 
vår reptilhjärna, vårt neurologiska centra där intrycken från våra sinnen sorteras och tolkas. Pradeep 
förklarar hur sju viktiga element kan förbättra shoppingupplevelsen. Dessa sju är information, miljö, 
underhållning, utbildning, enkelhet, egenvärde och socialt värde samt gemenskap. Det måste vara 
enkelt för kunden att finna det denne söker och information måste vara tydlig och lättillgänglig. Det 
har visat sig vara mycket bättre att hänvisa till ikoner och bilder, snarare än till bokstäver och text. På 
detta sätt skapas ett känslomässigt och ett mer lättsamt intryck hos kunden. Här spelar även 
människor och expediter en betydande roll för hur man informerar kunden (Pradeep, 2010, sid 174). 
 
Miljön i butiken ska ge kunden rätt sinnesstämning, motivera till köp och visa på hur produkten ska 
uppfylla ett behov hos kunden. Målet är att skapa en miljö med tanken att efterlikna platser där 
kunden kan föreställa sig använda produkten. Detta har bevisats skapa ett överlägset köpbehov 
(Pradeep, 2010, sid 175). Att göra shopping till ett nöje är även ett sätt att skapa en mer avslappnad 
kund. Samtidigt kan det göra kunden mer öppen att överväga flera alternativ och kanske köpa något 
den inte tänkt sig från början. Här kan butikspersonalen göra stor inverkan på kundens upplevelse i 
butiken, vilket kan bli avgörande för om det blir ett köp eller inte (Pradeep, 2010, sid 176).  
 
Människan har ett behov av att kategorisera, organisera och skapa en förståelse för den kaotiska värld 
vi lever i. Displayer i butik som sänder ut ett budskap bör inte enbart vara informativa utan även 
utbildande. Detta har bevisats vara avsevärt mer effektivt än displayer som enbart är underhållande. 
Det ska vara enkelt för kunden att hitta sin väg i butiken, att förstå användningsområden för 
produkten, att finna prisinformation samt att frakta hem produkten. Enkelheten handlar även om att 
ha balans mellan ett lagom stort utbud, där man samtidigt ger kunden olika valmöjligheter utan att det 
blir rörigt. För att förhöja egenvärdet hos kunden, kan butiksbiträdet ge kunden komplimanger. Detta 
kan exempelvis vara att kunden är fin i en viss färg eller att butiksbiträdet förhöjer upplevelsen genom 
att påpeka fyndet kunden precis gjort. Det sociala värdet förhöjs av att konsumenten känner att denne 
bidragit till något positivt i samhället. Det kan exempelvis vara “Jag är en smart shopper, jag köper 
miljövänliga produkter till min familj”. När både egenvärdet och det sociala värdet förhöjs av ett köp 
är kunderna som mest nöjda (Pradeep, 2010, sid 179). Generellt vill människor även tillhöra en grupp, 
vara en del av något. Det kan röra sig om en kundklubb, intresseklubb eller en klubb för gröna varor. 
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Med rätt balans av känsla, genuinitet och känslan av att tillhöra något, skapas en extra bra 
köpupplevelse. 
 
Människan är neurologiskt programmerad att söka efter det som är annorlunda och det som sticker 
ut. Om förpackningar eller dylikt är för lika, tenderar hjärnan att sortera bort alltsammans (Pradeep, 
2010, sid 181). Det gäller således att välja ut vad som ska kommuniceras och göra det kreativt. För 
många budskap leder till att kunden istället blir blind inför dem. Människan är även designad att söka 
efter ansikten, då människan söker gemenskap och tillhörighet. Genom att använda sig av skyltar som 
visar människor och ansikten, spelar man med något mycket centralt hos konsumenten. Genom att 
förmedla en känsla av till exempel glädje eller trygghet, kan detta ge en föraning till beskådaren vad 
denne kan förvänta sig av produkten (Pradeep, 2010, sid 182). 
	  
7.7 Fast fashion och Slow fashion  
 
Termen slow fashion kommer från Slow Food, en rörelse inom mat som har tre ledord; gott, rent och 
rättvist (Mossberg & Sundström, 2011). 
 
Snabbt mode handlar inte bara om hastighet, utan mycket ligger i företagens girighet till att sälja mer 
och tjäna mer pengar. Det tar lika lång tid för fibrerna att växa och det är ingen stor skillnad mellan 
hastigheten om produkten är stickad eller vävd, tvättad, blekt, färgad eller tryckt. Det snabba modet 
jobbar med att korta ner produktionsfaktorer, kapital, arbetskraft och naturresurser för att maximera 
sin vinst. Det går inte att producera med korta ledtider och sälja billiga kläder utan att utnyttja 
arbetskraft och naturresurser. Däremot är det möjligt att skapa ett eget system där omsorg till miljön 
och goda arbetsförhållanden ingår, samtidigt som vackra plagg kan produceras med gott samvete 
(Fletcher, 2007).  
 
Slow fashion handlar om att designa, producera, konsumera och leva bättre. Slow fashion innebär ett 
annat synsätt där designers, inköpare, återförsäljare och konsumenter är mer medvetna om en 
produkts påverkan gällande såväl personal, samhällen samt ekosystem. Den är inte tidsbaserad utan 
kvalitetsbaserad (Fletcher, 2007).  
 
Vi lever i en tid som är präglad av hållbar utveckling. Med slow fashion byggs en ny version av modet, 
där glädje kring designen och klädindustri är kopplad till ansvar och medvetenhet. Det är viktigt att 
vara medveten om hållbarhet och arbeta för ett långsiktigt engagemang. Dock är det en svår balans då 
mode kräver snabba, kreativa och fantasifulla förändringar för att kunna utvecklas och synas. Slow 
fashion lägger vikt vid kvalitet istället för kvantitet. Leverantörerna får tid till att välja rätt och skapa sig 
goda långsiktiga relationer. Slow fashion leder till förbättrade arbetsförhållanden och minskar övertider 
som framkommit för att möta oförutsägbara ordrar med omöjliga tidsfrister (Fletcher, 2007). 
 
De motmedel Slow Fashion-rörelsen framhåller i kampen mot ett allt för snabbt mode, är till exempel 
att tillvarata gamla kläder och att designa klassiska plagg som håller längre (Mossberg & Sundström, 
2011).  I november 2008 föreslog modeteoretikern Hazel Clark att slow fashion är mode minus 
många av de värsta aspekterna av det globala systemet. Framförallt dess extrema resursslösande, 
exploaterande av människor samt avsaknaden av miljöhänsyn (Clark, 2008). 
 
Långsamt mode leder till att konsumtionen av kläder minskar. Klädernas goda material är värda att 
användas och behandlas med omsorg. En ökad tillverkning av produkter som kan kopplas till långsamt 
mode, kan leda till minskad konsumtion av produkter som istället blir dyrare. Långsamt mode skiljer sig 
från snabbt mode och är en övergång från kvantitet till kvalitet. Den sammankopplar nöjet av mode 
med medvetenhet och med en mer rättvis behandling av arbetskraft och vår planet (Fletcher, 2007) 
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7.8 Hål lbar marknadsföring 
 
Enligt Peattie definieras i artikeln “Communicating greener strategies” (1997), att hållbar 
marknadsföring ansvarar för att identifiera, förutse och tillfredsställa kraven från kunder och samhälle 
på ett lönsamt och hållbart sätt. McDonagh menar i samma text att en viktig del av denna typ av 
marknadsföring är interaktion mellan företag och kunder, där tanken är att kunden ska få insyn i 
företaget. Ärlighet är en annan aspekt som är oerhört viktig, eftersom konsumenter i regel är 
misstänksamma mot företag och deras påstådda miljöengagemang eller hållbarhetsstrategi. 
Transparens och öppenhet kan kommuniceras genom tydlig och lättillgänglig information via foldrar, 
hemsida, etiketter och exempelvis företagsdagar då man tillåter kunder få besöka fabriker där deras 
produkter tillverkas (Belz & Peattie, 2012, sid 208, 216). Många hållbara marknadsföringsexempel 
försöker väcka kundens engagemang genom skuld och rädsla för att vår planet förstörs. Dock bör man 
ta i beaktning att detta oftast leder till att konsumenten känner sig maktlös. Kunden söker då orsaker 
till hur meddelandet kan vara överdrivet, hur de kan undvika att ta del av budskapet med inställningen 
att det inte är riktat till- eller angår dem ( Belz & Peattie, 2012, sid 213).  I korthet utformas hållbar 
marknadsföring bäst genom att: 
 
- Fokusera och förankra problemet på ett personligt plan hos konsument, med hänsyn till dennes hem 
och livsstil. 
 
-Undvika negativa skuldbeläggande budskap för att istället fokusera på fördelarna. 
 
-Associera med positiva självbilder för konsumenten, såsom klokhet, smicker och glamour samt med 
lokala och bekanta bilder snarare än något som anspelar på globalisering och framtiden. 
 
-Interagera, var lekful och underhållande samtidigt som budskapet är informativt (Belz & Peattie, 2012, 
sid 214). 
 
7.8.1 Hål lbar marknadsföring i  butik 
 
Vad företag kan tänka på för att bedriva en hållbar marknadsföring i butik är, som tidigare nämnts, att 
allt kommunicerar och vikten av att allt hänger samman samt att man noga tänker igenom vad varje 
enskild del kommunicerar. Exempelvis kan ett högt pris tala för att produkten är av hög kvalitet och en 
produkts namn kan kommunicera positiva värden. Det är även viktigt att vara uppmärksam på vad 
kunden uppfattar att man förmedlar, då det centrala inte är vilket budskap man sänder ut, utan vilket 
budskap som faktiskt tas in (Belz & Peattie, 2012, sid 219). En effektiv metod att kommunicera hållbar 
marknadsföring är via förpackning, broschyrer och etiketter (Prothero, Peattie & McDonagh, 1997). 
Detta är även fördelaktigt ur en ekonomisk aspekt, då dessa ändå ska tillverkas och utformas samt är 
en plats där många kunder söker sin information. Via förpackningar och etiketter kan man inspirera 
kunden att våga testa något nytt, eftersom mer än hälften av konsumenterna gör sina köpbeslut väl 
inne i butik. Sedan konsumenterna är väldigt misstänksamma gentemot företagens påstådda 
miljöargument, är det viktigt att inte försöka övertyga kunden om produktens miljömässiga fördelar 
utan enbart informera kunden om fakta gällande produkten. Exempelvis genom att utbilda kunden om 
hur mycket mindre koldioxidgaser en återvunnen förpackning sparar jämfört med en helt ny. Handling 
betyder mer än ord och genom att vara ärlig om vad man gör bra respektive mindre bra, ökar 
förtroendet. Detta förbättrar kundens uppfattning om företaget, vilket ger konkurrensfördelar. 
Trovärdighet och förtroende är bland de viktigaste komponenterna för hållbar marknadsföring. På 
etiketter kan man även sprida andra budskap om hållbarhet som hänvisar till kundens användning av 
produkten, exempelvis “ta hand om ditt plagg, vädra det istället för att tvätta”. Genom annat tryckt 
material, såsom en lookbook eller broschyrer som konsumenten kan ta med sig, kan man övertyga 
kunden om produktens fördelar och på så vis reducera risken för felköp (Belz & Peattie, 2012, sid 
215). 
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Konsumenter har större tilltro till en tredje part när det gäller att stärka en produkts miljömässiga 
fördelar. Därför är det användbart att märka produkter med certifikat företaget innehar, vilket ökar 
konsumentens förtroende för varumärket (Belz & Peattie 2012, sid 217). Det är bra att informera 
men företaget får aldrig överdriva fördelarna eller förneka negativa aspekter, då detta kan leda till 
oönskade konsekvenser för varumärkets image. Ärlighet, som nämndes ovan, är nyckeln. Att vara ärlig 
med sådant företaget både gör bra och vad de fortfarande jobbar på att förbättra. 
 
7.9 Storytel l ing 
 
I dagens samhälle brottas människan med extremt många val. Det finns en uppsjö av butiker som 
säljer liknande produkter. Konkurrensen är stenhård, varför marknadsföringen fått ta en central roll så 
att ett företag på bästa sätt kan nå ut med en produkt eller ett erbjudande. I och med att det är så 
många som slåss om utrymmet, är det svårt att bli sedd. Det krävs en allt mer extrem och 
häpnadsväckande marknadsföring för att sticka ut. Det har blivit varumärket och berättelsen kring den 
som står i fokus, snarare än den aktuella produkten eller tjänsten (Dennisdotter & Axenbrant, 2008, 
sid 10-11). 
 
Ett sätt att marknadsföra sig på är storytelling. Begreppet innebär att man skapar en berättelse kring 
ett företag. Ett företag kan sälja produkter som inte är unika, men med en god storytelling kan 
företaget och dess varumärke bli någonting unikt. Under 1990-talet började man använda sig av 
storytelling som marknadsföringsmetod i Sverige, men begreppet har sitt ursprung i USA. Genom att 
skapa en berättelse där man väver in företagets vision och identitet, kan man som företag på ett 
tydligt och personligt vis nå ut till kund. Det finns olika tillvägagångsätt att praktisera för att berätta sin 
historia. Detta kan man göra genom muntlig eller skriftlig berättelse, genom att använda sig av myter, 
fabler och berättelser. För att skapa en känsla kan man med fördel byta ut fakta och diagram mot 
mjuka värden, då det är lättare att ta till sig en historia än hård data. Det är lättare att komma ihåg en 
berättelse, då den sätts i ett sammanhang och på så vis blir enklare att ta till sig (Dennisdotter & 
Axenbrant, 2008, sid 10-11). 
 
Ett unikt kunderbjudande är det viktigaste konkurrensmedlet för att ett företag ska kunna överleva. 
Konsten är att hitta en historia som skiljer sig från mängden. Detta är ett enkelt sätt att skilja sig 
gentemot sina konkurrenter. Att få ta del av en historia skapar ett känslomässigt och emotionellt 
värde, då det får oss att känna gemenskap (Dennisdotter & Axenbrant, 2008, sid 17-23). 
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8. Resultat  
 

I resultatet har intervjuerna sammanställts och därefter presenteras ett förslag på kommunikation i butik 
utifrån den empiriska och teoretiska undersökningen.	  

 
8.1  Sammanstäl ln ing av Intervjuer 1; med företag som producerar i  Sverige 
 
Butiker inom textilbranschen marknadsför sig och kommunicerar på olika sätt. Genom intervjuer har 
en jämförelse av fyra företag, som alla driver egna butiker, gjorts. De säljer antingen kläder eller 
textilier och har bidragit med svar på nio frågor kring kommunikation till kund. Två av företagen som 
deltagit i studien tillverkar och säljer vävda textilier, medan de andra två tillverkar och säljer kläder. Alla 
fyra har gemensamt att de till största del tillverkar i Sverige. I vissa fall sker tillverkningen i Sverige 
medan sömnaden är förlagd någonstans i Europa. Frågan beträffande om företagen alltid tillverkat i 
Sverige, ledde till liknande svar från alla fyra. I vissa fall handlar det om att grundarna är uppvuxna och 
bor nära tillverkningen. Att närproducera leder till en snabb och enkel kommunikation, företagen vill 
gynna den svenska textilproduktionen för att bibehålla och förhoppningsvis stärka den i en framtid, 
samtidigt som hantverket och deras personal i Sverige är mycket kunniga. Att sömnaden fått förläggas 
i Europa, som i ett av fallen, beror på ekonomi samt på att företaget vuxit och därmed behövt fler 
och mer effektiva resurser, som inte gick att finna i Sverige. Alla fyra företagen är stolta över att 
producera och tillverka i Sverige. De är även överens om att efterfrågan på närproducerat ökat de 
senaste åren. Kunder blir mer medvetna och efterfrågar framförallt miljömedvetna produkter, så även 
närproducerat.  
 
Vilka fördelar ger det att tillverka i Sverige? Företagen svarade lika och menade på att en fördel är att 
ha nära till sina kunder samt att kunden är nära produktionen, samtidigt som det är lättare att ha 
kontroll på produktionen när den sker i samma land. De fyra företagen tycker det är viktigt att 
kommunicera sin position på marknaden till kunderna. Konsumenten har blivit mer medveten om 
miljö och etik, vilket i många fall leder till att kunden känner ett mervärde då produkten tillverkas i 
Sverige. Det är därför viktigt att vara noggrann i sin kommunikation. Företagen kommunicerar sina 
svensktillverkade produkter på många vis. Via butik, webbplatser, forum, enkäter, folders, broschyrer, 
samt via verksamhetens varumärke och bilder. För att förmedla rätt budskap till kunden är helheten 
viktig. Dock tror företagen framförallt att det är dess produkter som attraherar kunden, men att de 
även attraheras av naturmaterial, trygg design, erfarenhet, kvalitet, produktion, pris samt närhet.  
 
Tillsammans är företagen överens om att deras erfarenhet samt goda kvalitet spelar in på kundens 
uppfattning kring produkterna. Deras konkurrenter är liknande företag som tillverkar i Sverige och som 
har ett tydligt miljöengagemang. Företagen svarade lite olika på frågan huruvida de upplever att 
kunden är medveten om att de tillverkar i Sverige. Två av dem menade på att kunden självklart vet 
det, medan de andra två var mer osäkra. Ett av företagen får ofta denna fråga av kunder som inte tror 
tillverkning sker i Sverige. 
 
8.2 Sammanstäl ln ing av intervjuer 2; utanför butik 
 
För att få en tydligare bild av hur människor i allmänhet uppfattar den studerade butiken gjordes en 
kort strukturerad intervju, där förbipasserande intervjuades angående om de kände till företaget och 
butiken sedan innan. Även hur de uppfattade skyltningen, vad den väckte för känslor, samt om de 
lockades att gå in i butiken frågades.  
 
Företagets uttalade målgrupp är medelålders kvinnor. I undersökningen valdes dock att fokusera på 
kvinnor från 20 år och uppåt, då det även fanns ett intresse i att undersöka om företagets bild av 
målgruppen överensstämde med realiteten. Av 30 stycken som intervjuades, kände fyra kvinnor till 
butiken sedan innan. Två av dem visste att de stickar i Sverige, vilket de ställde sig mycket positiva till. 
Vad som var återkommande angående upplevelsen av skyltningen, var att det upplevdes färglöst. Flera 
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av de kvinnor som intervjuandes eftersökte mer färg och något som lockade ögat mer i skyltfönstret. 
Att företaget tillverkar i Sverige var inte något majoriteten fick känslan av, flera av vederbörande tyckte 
det kändes utländskt, spanskt och även amerikanskt nämndes. Detta trots att det i skyltfönstret, under 
loggan, står "made in Sweden". Utifrån undersökningen gavs en uppfattning om vem som är företagets 
kund. Medelålders kvinna verkar känna sig mest tilltalad av butiken. De ord som användes för att 
beskriva intrycket av skyltfönstret var av några förbipasserande bland annat stilrent, damigt, och 
klassiskt. Majoriteten påpekade dock att intrycket av skyltfönstret var intetsägande och eftersökte mer 
färg och något som gjorde skylten mer iögonfallande. Här nedan följer några citat från kunder:  
 
“Ganska exklusivt, det står ju made in sweden så det måste det ju vara. Annars lite italienskt, 
lockande.”  
 
“Nej. Aldrig varit in. Deras annonser lockar mig mer än butiken.” 
 
“Känns väldigt rosa, jag är inget fan av rosa.” 
 
8.3 Sammanfattning av intervjuer 3; med marknadsförare och butikskommunikatör 
 
På frågan om hur marknadsföraren Ann3 skulle styla ett skyltfönster lyftes fram att det är viktigt att 
noggrant fundera ut vilket budskap eller koncept företaget vill kommunicera och vilka värden som 
varumärket står för. Butikskommunikatören ”Sanna” (som hon benämns i rapporten då hon vill vara 
anonym) uttryckte att skyltfönstret är företagets “vykort” ut till konsumenterna och detta måste skapa 
en nyfikenhet och inspirera dem att komma in i butiken. Detta måste göras på ett tydligt sätt. Var 
noggrann med hur värden, kläder, hängning och inredning hör ihop och tillsammans kommuniceras. 
Citat från Ann: “Är konceptet ”det bredaste sortimentet” så skall det naturligtvis kännas när man ser 
skyltfönstret. Lager på lager, mycket att välja på och så vidare.” Att färgkoda och skapa en helhet som 
blir attraktiv och lockande i butik och skyltfönster ansågs också som viktigt av Ann. 
 
Om svensktillverkat är ett viktigt kärnvärde att kommunicera så anser både Ann och Sanna att det 
tydligt ska kännas i bilder, på hangtags, skyltmaterial med mera. Är det ett helt butikskoncept, ser dem 
båda vikten i att hela butiken andas svensk/nordisk design i allt från grafik, färgval, hyllor, materialval 
och skyltmaterial. Ann nämner även att, genom bilder på hantverk kan man ”bevisa” äktheten hos 
produkterna och vart dem kommer ifrån.  På detta sätt kan konsumenten få en förståelse till varför 
kläderna kostar lite mer. Detta kan även förstärkas genom en liten flagga eller text någonstans i plagget 
eller på en hangtag.  
 
Ann bads berätta om några speciella metoder för att väcka kundens uppmärksamhet. Hon nämnde då 
effektfulla bilder och hur dessa kan ge ett tydligt intryck. Bilder som ger en skön magkänsla fungerar 
alltid i butik anser Ann. Även roliga och oväntade uttryck i text och bild är bra. Ann nämnde även 
musik som ett medel för att få kunden att komma i rätt stämning. 
En annorlunda butiksinredning kan fånga uppmärksamhet, som även ljussättning och färger. Det beror 
helt på vad butiken vill förmedla. Kampanjer och event att bjuda in kunder till är även uppskattat. 
Butiken måste välja vad som är viktigt, slipa på argumenten och fokusera på dem. Genom att ge färre 
budskap och istället fokusera extra på dem man ger, blir det lättare för kunden att ta till sig dem. Ett 
budskap fastnar bäst om det landar känslomässigt hos mottagaren, eller får mottagaren att börja 
fundera och ställa frågor. 
 
Både Ann och Sanna bads berätta vad de uppskattar för typ av kommunikation i butik. De var båda 
överens om att de gärna vill bli överraskade, se en tydlig röd tråd genom hela butiken. Bra butiker 
tänker på alla detaljer sa Ann. Hon nämnde även vikten av ett genomtänkt koncept som talar direkt till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Larsson Ann, Art Director, Mecka Reklambyrå, Borås, 26 april 2013. 
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målgruppen och ett budskap som kommer direkt från hjärtat. Ann och Sanna säger båda att 
personalen är lika viktig som allt runt omkring och hur viktigt det är att kunden inte känner sig trängd 
eller påflugen.	  
 
8.4 Förslag på butikskommunikat ion   
 

Utifrån våra litteraturstudier, intervju med ägare av det studerade företaget, andra liknande företag, 
förbipasserande kunder samt marknadsförare, har ett förslag till förändringar av och nya lösningar för 

butikens kommunikation till kund tagits fram. 
 
Butiken är varumärkets ansikte utåt. Det är därför viktigt att man genomgående kommunicerar rätt 
värden och känsla, både i butiken och utanför. Skyltfönstret blir en betydande plattform där man har 
möjlighet att marknadsföra butiken på lämpligt sätt. Det är därför viktigt att lägga fokus på skyltningen 
som är fönstret utåt. Utifrån teoretiska och empiriska undersökningar gällande butikskommunikation, 
har vi kommit fram till ett förslag på hur en butik med närproducerade produkter kan marknadsföra 
sig på ett tydligt och inspirerande sätt. 
Vi har i uppsatsens teoretiska ramverk tagit upp vikten av att ha en röd tråd genom hela företagets 
uppbyggnad och kommunikation Allt kommunicerar, både undermedvetet och medvetet, varför alla 
detaljer är lika viktiga och bör tas i beaktning när man väljer hur man vill kommunicera sin verksamhet. 
Det är viktigt att redan vid val av positionering och lokal välja utefter företagets image. Butiken bör 
vara placerad med hänsyn till både image och den identifierade målgruppen, samtidigt som lokalen bör 
väljas med omsorg för att stilmässigt överensstämma med den känsla och intryck man vill åt. Nedan 
följer några förslag på vad vi anser underlätta för kommunikationen till konsument i och utanför butik 
samt i skyltfönster: 
 
Inspirationsbilder 
För att locka ögat är det fördelaktigt att använda inspirationsbilder och bilder på när kläderna används 
i olika miljöer. Bilder på modeller som bär varumärkets kläder, ger kunden en bild av hur de gör sig i 
olika sammanhang. För att förstärka butikens framtoning, känsla och kärnvärden är inspirationsbilder 
optimalt. Detta behöver inte enbart vara fotografier som visar upp kläderna, utan även bilder som 
skapar inspiration och förtydligar varumärkesidentiteten. I uppsatsens teoridel har vi berört vikten av 
att använda sig av samt placera text och bilder på ett sätt som är fördelaktigt för ögat. Ansikten på 
bilder ger kunden en föraning om vad denne kan förvänta sig av produkten. Exempelvis kan det 
förmedla i en lustfylld känsla, vilket kan projiceras hos kunden som då motiveras att köpa produkten 
för att få samma känsla som bilden indikerar. Närproducerande företag kan exempelvis använda sig av 
bilder eller foton från fabrik och tillverkning. Detta skapar ett mervärde till kund och bidrar positivt till 
den genuina känslan. 
 
Skapa en trevlig atmosfär 
För att förstärka den hemtrevliga känslan kan man exempelvis lägga en matta på golvet. Uppmuntra 
gärna till att slå sig ner i en stol eller fåtölj invid provhytten, så att eventuellt smakråd kan sitta där. Att 
handla ska vara en trevlig upplevelse. Skapa en social mötesplats. Lägg gärna fram några 
inredningsmagasin eller andra magasin som passar butikens stil. Snittblommor förstärker den fräscha 
och levande känslan samtidigt som det får butiken att kännas exklusiv och ger en fräsch doft. 
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Image 
Kommunicera och interagera med kund. Det är viktigt att ha en aktiv och tydlig dialog med kunden, så 
att man med säkerhet vet att denne uppfattar företaget och butiken på önskat sätt. Det är företaget 
som väljer kunden. En image är inte konstant utan är ett ständigt pågående arbete. 
 
Färg  
Då det främst är synintrycken som bör tas i beaktning när man vill kommunicera något, är det mest 
primära för att påverka kommunikationen i butik färg på väggar, val av bilder och hur man placerat 
kläderna. För att kläderna ska vara fokus samt att butiken ska ge ett fräscht intryck, kan butikens väggar 
med fördel vara i en neutral ton. Att använda sig av ljusa färger i butikens inredning underlättar även 
för kunden, då det är lättare att få en tydlig bild av sortimentet. Det handlar inte enbart om färgen på 
inredning och väggar, utan även hur man väljer att färgkoordinera och hänga kläderna. 
 

 
Musik 
Välj musik utefter den identifierade målgruppen. 
 
Inredning 
Val av inredning är lika viktig för att återspegla företaget på rätt sätt. Vart ligger den producerande 
fabriken? Hur ser miljön ut där? Vilka träd växer däromkring? Om fabriken är förlagd vid en björkskog, 
kan man exempelvis genomgående använda träslaget björk i butikens inredning. Tänka igenom varje 
detalj och gärna kunna koppla allt till kärnvärdena. 
 
Inredningsdetaljer  
Ta in trevliga inredningsdetaljer som förstärker företagets image och hjälper till att skapa en historia. 
Även här kan man använda sig av element från fabriken. Exempelvis trådrullar eller en del från en 
maskin. Foton från fabriken, kanske historiska bilder kan också förstärka imagen av närproduktion och 
svenskhet. 
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Etikett och hangtag  
Ett klädesplagg har vanligtvis två etiketter, ett för tvättråd och material samt ett för storlek och logga. 
På etiketten ges fakta om plagget. Utnyttja gärna tillfället att ge kunden mer personlig information. En 
produkt tillverkad i ull behöver inte tvättas så ofta, utan rekommenderas att vädras. Där kan man 
exempelvis skriva ”Våra kläder är tillverkade för att hålla länge. Tvätta inte ullplagg allt för ofta, det 
räcker oftast att vädra”. Det ska vara ett lättillgängligt, underhållande budskap samtidigt som det ska 
vara informativt. För att skapa trovärdighet för företaget kan man även använda sig av hangtags där de 
certifieringar företaget innehar presenteras. Detta för att kund ofta litar mer på en tredje part. Ta 
möjligheten att utbilda kunden om materialvalen och dess fördelar, gällande såväl kund som miljö, 
exempelvis tvätt och energiåtgång. 
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Lookbook och broschyr 
Skapa alltid en god relation med kund. Det är ett mervärde för kunden att få information om 
produkten vid köptillfället, så väl muntlig som skriftlig. Det kan röra sig om allt från tvättråd till material 
och rådande certifikat. Oavsett om expediten ger kunden muntlig information, är det positivt att 
skicka med en broschyr med trevliga bilder och en kort berättande text. 
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Storytelling 
Bygg en berättelse kring företagets unika historia. Berätta för kunden om fabriken, produktionen och 
filosofin kring varumärket. Våga vara personlig och öka transparensen och insynen i företaget.  
 
Event 
Skapa ett kul event kring företaget. Exempelvis anordna en företagsdag där man öppnar upp fabriken 
och ger utvalda kunder möjlighet att komma dit och se hur produktionen går till samt ge möjlighet att 
köpa kläder till reducerade priser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljer 
Köpupplevelsen förstärks genom att man i butiken vårdar produkterna. Det är ett extra värde för 
kunden om plagget de köper paketeras och behandlas väl. Kunden tolkar intryck utifrån alla olika 
sinnen. Det handlar om hur materialen känns, vad expediten utstrålar etc. Välj även påse med omsorg. 
Exempelvis kan påsen vara gjord i återvunnet papper istället för plast, på detta sätt förstärker man 
upplevelsen av hållbarhet och äkthet. En fin påse är dessutom bra ur marknadsföringssynpunkt.  
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Skyltfönster 
Det är oerhört viktigt att lägga fokus på skyltfönstret. Än en gång handlar det om att skapa 
uppmärksamhet hos konsument. Gör någonting spännande och kul, var innovativ. Skapa väluttänkta 
färgkombinationer och kombinera kläderna rätt på dockorna. I skylten behöver man nödvändigtvis inte 
fronta med de produkter som säljer bäst, utan välja ut de plagg som lyfter fram den rätta känslan för 
butiken och hela konceptet. 
 
Färgkoordinera produkterna 
Detta är ett bra sätt att skapa tydlighet för kunden. Kombinera gärna färger, men tänk på vad färger 
tillsammans kommunicerar och ger för känsla. Exempelvis ger rött och blått tillsammans ett marint 
intryck.  
 
Kombinera material 
Det är viktigt att attrahera alla sinnen, känseln är ett utav dem. Det är trevligt att produkter med olika 
material placeras intill varandra. Var inte rädd för att blanda kvaliteter, detta visar på en större bredd i 
sortimentet och fler valmöjligheter för kunden. 
 
Fronta 
Var noga med att alltid fronta några plagg i butiken. Det kan vara produkter som för tillfället säljer bra 
eller kläder som butiken valt ut att använda som fokusvaror under månaden. Frontade produkter ger 
även kunden en helhetsbild av en viss vara. Det underlättar för ögat att inte bara se kläderna hängda 
front mot front, där enbart axeln visas ut mot kund. Häng om ofta, Detta kan lura kunden att butiken 
fått in nya varor. 
 
Kit 
Ge kunden förslag på hur produkterna går att kombinera på ett trevligt sätt. Detta kan göras genom 
att hänga väluttänkta kit som front, vilket upplevs som positivt och underlättar för kund samt kan leda 
till merköp. 
 
Placering av kläder på bord 
De produkter man väljer att vika på bord, ska vara väl utvalda. Det är viktigt att matcha dem på ett 
trevligt och personligt sätt, samt att välja enstaka plagg snarare än att använda sig av många. På så vis 
kan man undervika att ge ett rörigt intryck. 
 
Utanför butik 
Det ska se inbjudande ut utanför butiken. Vad får en potentiell kund att stanna upp? Kanske en 
blomma eller en bänk att slå sig ner på. 
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9.	  Diskussion 
 

När uppsatsen påbörjades utgicks från tre frågeställningar: 
 

· Vilken typ av marknadsföring passar för att kommunicera närproducerade kläder och slow fashion i 
butik? 

· Vilka symboler och attribut är viktiga att lyfta fram, så att kunden snabbt uppmärksammar butikens 
kärnvärden?  

· Hur kan skyltfönstret uppmärksamma och förstärka intrycket av varumärket hos kunden? 
 

Det är utifrån frågeställningarna som resultatet diskuteras med koppling till teorierna och empirin. 
 
9.1 Diskussion och analys 
 
I resultatdelen har några förslag på hur man kan kommunicera kläder och slow fashion i butik tagits 
upp. En av de viktigaste delarna är att hålla en röd tråd genom hela konceptet. Kotler (1973) pratar 
om att atmosfären är lika viktig, om inte viktigare än produkten i sig. När det gäller att marknadsföra 
hållbart mode berör man även där vikten av att alla budskap från företaget måste kommunicera i 
samma riktning för att inte konsumenten ska bli misstänksam gentemot företaget, utan få ett ökat 
förtroende (Belz & Peattie, 2012). Detta är även något som styrkts i våra intervjuer, både med 
svensktillverkande företag samt marknadsförare. För att kunden ska känna igen budskapet och för att 
undvika förvirring kring vem avsändaren är eller vad som kommuniceras, är det viktigt att arbeta 
konsekvent i alla kanaler; i butik, på webb, i tryckt material och så vidare. I butiken bedömer kunden 
helheten och lägger märke till detaljer, vilket kan vara allt från utformning av en etikett till hur 
expediten är klädd och hur välvårdade produkterna ser ut. Med välvårdade produkter syftas till att 
plaggen är rena, fräscha, inte är skrynkliga och så vidare (intervju 3, Ann & Sanna). Att kommunicera 
hållbarhet kan också göras genom att via etiketter berätta för kunden att plagget till exempel inte 
behöver tvättas så ofta då materialet är antibakteriellt. Då hänvisar man på ett hållbart sätt hur 
produkten kan användas på ett sätt som blir en vinning för både konsumenten och miljö där kunden 
sparar både på pengar och på vatten (Belz & Peattie, 2012). 
 
I Resultatet nämns multisensory marketing (Howes, 2007) och att det blivit en alltmer använd 
marknadsföringsstrategi. Denna typ av marknadsförning används för att beröra kunden på så många 
plan som möjligt, samt för att skapa ett mervärde för produkten och särskilja den från konkurrenter. 
Konsumenten som besöker butiken kommer att registrera både undermedvetna och medvetna 
intryck, där synen har störst inverkan för upplevelsen av butik (Nordfält, 2007, sid162). Valet av färg 
på väggar är därför viktigt, då det har en stor inverkan på kundens intryck i och med att färger kan 
påverka oss på många olika sätt. En färg kan rent känslomässigt ha både lugnande eller stressande 
påverkan, samtidigt som människan lägger in olika värderingar i olika färger beroende på kultur och 
den politiska uppfattningen (Gerard 1957, Refererad i Nordfält 2007). En butikskommunikatör som 
intervjuats belyste hur valet av en neutral färg på väggarna är fördelaktigt då det framhäver olikfärgade 
plagg på ett bra sätt. I resultatet tas även vikten av att färgkoordinera kläder i butik upp. Detta skapar 
tydlighet för kunden och ger ett inbjudande intryck (Intervju 3, Ann). Ljud, doft och känsel påverkar 
även konsumenten, men på ett mer undermedvetet plan. Dock är de undermedvetna känslorna minst 
lika viktiga, då kunden även agerar utifrån dem (Thurow & Nilsson, 2008, sid 31-33).  
 
Som redogjorts för i resultatet, kan man via musik bidra till att skapa sinnesstämningar. Genom dofter 
kan ett intryck förstärkas och via struktur och känsla av ett material kan man bidra till helhetskänslan i 
butiken. Materialen på kläder, hangtags och galgar förmedlar alla ett budskap och en känsla. 
Jämförelsen kan göras mellan ull eller polyester i kläder, papper eller plast på hangtags samt trä eller 
plast på galgar. För att kommunicera ett varumärke som närproducerar högkvalitativa kläder är 
exemplen med ull, papper och trä alla material som förmedlar rätt känsla för den närproducerande 
verksamheten (Intervju 3, Ann & Sanna). Att förmedla rätt budskap, är även att tänka på vid val av 
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material gällande butiksinredningen. Om svensktillverkat är ett värde butiken vill förmedla, kan svenska 
träslag, typ av grafik, ljusa färger samt avskalad och minimalistisk design förstärka det budskapet 
(Intervju 3, Ann & Sanna). Återigen bekräftas tesen om att vara konsekvent genom hela produktions- 
och värdekedjan samt bibehålla en röd tråd och använda sig av komponenter som förstärker 
budskapet.  
 
Kunder är generellt misstänksamma mot företag som påstår sig vara hållbara och miljövänliga. Har ett 
företag certifieringar är det därför fördelaktigt att visa detta för kund. Detta kan man exempelvis visa 
på hangtags, där kunden ofta söker sin information. Kunder har större tilltro till tredje parter och en 
sådan märkning ökar därmed kundens förtroende för företaget. Tilltro och förtroende är extra viktiga 
komponenter när det kommer till hållbar marknadsföring (Belz & Peattie, 2012).  
 
När det finns så många aktörer på marknaden som erbjuder liknande tjänster och produkter blir det 
viktigt att sticka ut på något sätt. Något som tagits upp i den teoretiska delen av uppsatsen är vikten 
av att våga vara personlig. Storytelling kan vara ett sätt, varför det ingår i vårt förslag på hur butiken 
kan kommunicera. Att få ta del av ett företags historia skapar en närhet och ett känslomässigt samt 
emotionellt värde, då det får oss att känna gemenskap och även blir lättare för kund att ta till sig 
(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Den positiva känslan kring företaget ökar även genom att 
verksamheten är transparent, det vill säga att kunden får vara med och se hur processen går till. Även 
detta ökar tilltron och förtroendet till att företaget är vad de utger sig för att vara (Belz & Peattie, 
2012). För att lyfta fram detta som ett mervärde till kund, kan ett event vara en god idé. På så vis 
bjuder man in kunden, som känner sig utvald och bejakad, samtidigt som det är ett ypperligt tillfälle för 
företaget att marknadsföra sig. Genom ett event förstärks den storytelling man skapat kring företaget, 
transparensen ökar då kunden får insyn i produktionen, samtidigt som verksamheten känns personlig 
och genuin. En inbjudan till ett event kan även skapa en känsla av gemenskap för kunden, kunden 
känner sig utvald, vilket förbättrar upplevelsen och motiverar till köp (Pradeep, 2010).  
 
Uppsatsen har även belyst fördelen det ger att både underhålla samt utbilda kunden (Belz & Peattie 
2012, Pradeep 2010). Med rätt metod kan man på ett tilltalande sätt utbilda kunden i olika textila 
processer, certifikat eller nya mer miljövänliga material. Detta skapar en större förståelse och ett värde 
hos konsumenten.  Vi menar därför att broschyrer och hangtags innehållande fakta och en kort 
berättande text skulle få ett positivt utfall. En tröja från två olika märken kan exempelvis se ungefär 
likadana ut, även om de stickats på olika kontinenter eller färgats på olika sätt.  Det är därför viktigt att 
det närproducerande företaget tar ansvar och berättar för kunden hur processen ser ut (Belz & 
Peattie, 2012), varför just deras produkt exempelvis är bättre utifrån aspekter såsom miljö och kvalitet. 
Hur ska kunden annars förstå värdet i produkten? Denna information kan bli en del av storytellingen 
som nämns i stycket ovan. 
 
Jens Nordfält (2007, sid 22-27) skriver att ögat styr våra beslut, att människan går runt med många 
behov men att köp i regel bestäms vid köptillfället. Han påpekar även hur miljön påverkar inköpen. I 
resultatet finns därför som förslag att använda sig av inspirationsbilder, både där kläderna används i 
olika miljöer samt gamla foton från fabriken, för att förstärka den närproducerande känslan och det 
historiska arvet. Det har dessutom visat sig skapa ett överlägset köpbehov när man försöker efterlikna 
och skapa en miljö från platser där kunden kan föreställa sig använda produkten. Att använda sig av 
inspirationsbilder snarare än text, är lättare för kunden att ta till sig (Pradeep, 2010). Människan är 
programmerad att söka efter ansikten, då den eftersöker tillhörighet och gemenskap. Man spelar 
därför med något centralt hos konsumenten när skyltar som visar människor och ansikten används. På 
så vis kan man ge en föraning till konsument vad som kan förväntas av en produkt. Detta genom att 
via bilder förmedla en eftersökt känsla, exempelvis av natur, trygghet eller glädje (Pradeep, 2010). För 
att skapa rätt stämning kan man även använda sig av andra attribut, att med snittblommor skapa ett 
fräscht intryck och doft samt genom att spela musik som harmonierar och är överensstämmande med 
omgivningen. På så sätt kan man förstärka den röda tråden och konceptet för butiken (Thurow & 
Nilsson, 2008).  



 

27	   

 
Ett skyltfönster är som ett ”vykort” utåt. Företagen har en chans på sig att skapa nyfikenhet och 
inspirera förbipasserande till att vilja besöka butiken (Intervju 3, Sanna). Tidigare i arbetet nämns vikten 
av att använda storytelling för att kommunicera företagets image och affärside. Genom storytelling 
bygger företaget upp en berättelse, där konsumenten tydligt kan förstå vad företaget vill förmedla och 
vilken image de vill sända ut (Dennisdotter & Axenbrant, 2008, sid 10-11). Att återkoppla till sin 
historia även i skyltfönstret är positivt, då skylten kan vara konsumentens första intryck av företaget. 
Viktigt är därför att vara extra tydlig med hur företagets stil och känsla ska kommunicera just här och 
skapa en tydlig, enkel och rak kommunikation (intervju Sanna). I avsnittet om storytelling nämns hur 
dagens samhälle brottas med extremt många val och att det finns en uppsjö av liknande produkter ute 
på marknaden. Detta har lett till att marknadsföringen utvecklats i en snabb takt. Konsumenten ser 
många skyltfönster och blir matade med mycket reklam, det är därför viktigt att sticka ut från mängden 
och ge konsumenten någonting utöver det vanliga (Dennisdotter & Axenbrant 2008, Pradeep 2010). 
 
Ett företag som erbjuder svensktillverkade kläder, kan genom att skapa ett helhetskoncept i sitt 
skyltfönster, lättare förmedla rätt känsla till konsumenten. Det ger ett inbjudande intryck om det 
tillkommer någon extra rekvisita i skyltfönstret utöver skyltdockorna och bidrar samtidigt till att 
kommunicera de svensktillverkade produkterna. Man vill skapa en koppling mellan eventuell inredning 
och vackra samt välklädda dockor. Det kan exempelvis vara bra att använda sig av svenska 
inredningsdetaljer för att förtydliga budskapet. Svenskt kan bland annat symboliseras genom avskalat, 
vitt och minimalistiskt. I resultatet nämns att dockorna i skyltfönstret inte behöver vara klädda med de 
produkter som säljer bäst. Istället kan man välja ut de plagg som lyfter fram den rätta känslan för 
butiken och hela konceptet. Ge kunden en upplevelsebild som får dem att förstå företagets budskap, 
får dem att vilja stanna upp och gå in (intervju 3, Sanna). För att förtydliga att produkterna är 
svensktillverkade redan i skyltfönstret, är ett alternativ att använda sig av den svenska flaggan. Antingen 
i företagets logga eller på ett smakfullt och stilrent sätt placera flaggan i skyltfönstret. Dock finns en 
problematik kring att använda sig av svenska flaggan som symbol, då den kan uppfattas som provokativ 
i och med att den missbrukats och använts i negativa sammanhang. Det är därför viktigt att använda 
sig av flaggan som symbol på rätt sätt. Dock bör man noga överväga storlek och färgställning på 
flaggan, för att undvika misstolkning. Och  Ann på reklambyrån Mecka förtydligar avsnittet i resultatet 
som handlar om skyltfönster. Och säger att man direkt kan känna om företaget gjort ett genomtänkt 
koncept, som talar till sin målgrupp. 
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9.2 Förslag till vidare forskning 
 
Vidare forskning på detta område skulle kunna vara att undersöka olika målgrupper och konsumenters 
attityder kring specifika attribut i butik, såsom butiksinredning och lookbooks, samt huruvida dessa 
påverkar konsumentens uppfattning och upplevelse av varumärket. En annan undersökning kan vara 
konsumenters kännedom kring slow fashion-rörelsen, samt undersökning av perception hos 
konsumenter angående bildanalys. 
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11. Bi lagor 
 
11.1 Sammanstäl ln ing av Intervjuer 1; med företag som producerar i  Sverige 
 
1. Har ni alltid tillverkat i Sverige? Om inte, när började ni?   
2. Vad är anledningen till att ni valt att tillverka i Sverige? 
3. Upplever ni att efterfrågan på svensktillverkat har ökat det senaste decenniet?   
4. Vilka fördelar ger det att tillverka i Sverige?           
5. Varför tror ni det är viktigt att kommunicera att produkterna är närproducerade? 
                              
6. På vilket sätt kommunicera ni era svenska produkter till kund? (logga, web, tryckt material)? 
                        
7. Vad tror ni främst attraherar er kund?          
8. Vilka är era huvudsakliga konkurrenter?         
9. Upplever ni att er kund är medveten om att ni producerar i Sverige?    
 
11.2 Sammanstäl ln ing av intervjuer 2; utanför butik 
 
1. Vad vet du om företaget? 
2. Om du skulle beskriva butiken (utifrån skyltfönstret) med två ord, vilka hade det varit? (Exklusivt, 
       
 svenskt, utländskt, traditionellt, trendigt, billigt, lockande, inspirerande) 
3. Blir du lockad av att gå in i butiken? (Ja/nej- Varför?). 
 
11.3 Sammanfattning av intervjuer 3; med marknadsförare och butikskommunikatör 
 
1. Om Ni skulle styla ett skyltfönster, vad är viktigast? Vad börjar Ni med? 
2. Hur skulle Ni gå till väga för att inreda en butik med svensktillverkade kläder? Tänker Ni på några 
särskilda attribut/ symboler? 
3. Har Ni några speciella metoder som Ni använder er av för att väcka kundens uppmärksamhet? 
4. Använder Ni er av kommunikation som talar undermedvetet till kunden? På vilket sätt? Hur skulle 
man kunna applicera det i butik? 
5. Vad uppskattar Du själv för typ av kommunikation när Du kommer in i en butik? 
6. Vad vill Du se i ett bra, lockande skyltfönster? Vad får Dig att besöka en butik? 
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