
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fönstershoppar du? 

– Den visuella kommunikationens roll i 

köpbeslutsprocessen 

 

Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi C | HT terminen 2011 

Av: Sandra Rosberg & Emma Rosberg 

Handledare: Besrat Tesfaye 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2 
 

Abstract 
Visual Communication is something we daily run into in our everyday lives, in form of 

advertising, commercials, billboards, etc. Storefronts are a form of visual communication, and 

serves as a corporate public face for the company. Often it’s creates a first image of the 

companies’ image among the receivers. According to the buying decision process, advertising 

is the most frequent source of information affecting the consumers buying decision. This 

study will be based on Kotler and Keller's model of the buying decision process, which 

follows the customer before, during and after the purchase. The model consists of five stages, 

problem recognition, information search, evaluation of options, purchase decision and post 

purchase behavior. This research only covers the first three steps that occur before the actual 

purchase, and it clarifies storefronts impacts on the female buying decision process before the 

purchase. Connections are drawn between the buying decision process and the visual 

communications three areas of work, text, shapes and colors. The completed study indicates 

an influence of storefronts in the purchase decision process. Since the study showed that the 

number of spent money increased depending on the number of shopping opportunities. A 

higher number of shopping opportunities is therefore a major influence in the buying decision 

process, when customer more frequently are getting exposed to storefronts when they shop. 

 

Keywords: visual communication, purchase decision process, impact, text, color, shape, 

storefront. 
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Sammanf attning  
Visuell kommunikation är något som vi dagligen stöter på i vår vardag, i form av 

reklamannonser, reklamfilmer, skyltningar osv. Skyltfönster är en form av visuell 

kommunikation, och fungerar som företagens ansikte utåt och det skapar ofta en första bild 

hos mottagaren om företaget.  Enligt köpbeslutsprocessen är reklam den mest förekommande 

informationskälla som påverkar konsumenten i köpbeslutet. Denna studie kommer att utgå 

från Kotler och Kellers modell av köpbeslutsprocessen, som följer kunden före, under samt 

efter köpet. Modellen består av fem steg, problem erkännande, informationssökning, 

utvärdering av valmöjligheter, köpbeslut och efter köpbeteende. Forskningen behandlar 

endast de tre första stegen som sker före själva köpet, och den klargör fönsterskyltnings 

påverkan på den kvinnliga köpbeslutsprocessen före köpet. Kopplingar dras mellan 

köpbeslutsprocessen och den visuella kommunikationens tre arbetsområden, text, form och 

färg. Avslutad studie tyder på en påverkande effekt av skyltfönster i köpbeslutsprocessen. Då 

studien visade på att antal spenderade pengar ökade beroende på antal shoppingtillfällen. Ett 

högre antal shoppingtillfällen innebär alltså en större påverkan i köpbeslutsprocessen då 

kunden oftare stöter på den visuella kommunikationen, skyltfönster.  

 
Nyckelord: visuell kommunikation, köpbeslutsprocessen, påverkan, text, färg, form, 
skyltfönster. 
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1. Inledning 
Vi har valt att inleda studien med en bakgrund kring visuell marknadsföring samt dess 

utveckling. Detta avsnitt syftar att ge läsaren en introduktion till det valda ämnesområdet. 

Bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte, frågeställningar samt avgränsning 

avser att informera läsaren om varför denna studie görs. 

 

1.1 Bakgrund 
Vi lever i en visuell miljö, där vi möts av en mängd olika budskap dygnet runt(Bergström 

2009, s.35). Företag jobbar ständigt med visuell kommunikation och sänder ut sitt budskap 

genom olika kanaler, men det praktiska arbetet inom visuell kommunikation innefattar tre 

arbetsområden, formgivning, bildhantering och typografering. Förutsättningen för all visuell 

kommunikation är att det finns något angeläget att meddela. Meddelandet står sändaren för, 

som kan vara en enskild person, en tidning, tv-kanal, ett företag osv. Sändarens syfte är att 

påverka mottagaren, genom att beröra, informera eller motivera, därefter anpassar sändaren 

budskapet utifrån valt syfte. För att nå mottagaren måste sändaren upprätta en kanal mellan 

dem, som kan vara i form av en affisch, reklamfilm, webbsajt, skyltning osv. Sändarens 

förhoppningar är att budskapet ska väcka uppmärksamhet, samtidigt som det ska skapa ett 

intresse och en trovärdighet som leder mottagaren till handling. Men det är inte alltid som 

budskapet når fram och leder till handling. Utan budskapets art, sändarens kunskap om 

mottagaren samt mottagarens kunskap om sändaren har betydelse i hur budskapets mottas. Av 

betydelse är även i vilket sammanhang budskapet återges i, samt företagets ekonomiska 

resurser(Bergström 2009, s.34). 

 

Skyltning är en annan typ av marknadsföringsstrategi inom den visuella kommunikationen, 

och är en form av kanal mellan sändare och mottagare. Skyltning är ett uråldrigt sätt för 

företag att synas och visa konsumenterna vad de har att erbjuda. Ett företags skyltfönster är 

deras ansikte utåt, det är det första kunden ser av företaget och utgör därför en viktig faktor i 

kundens bild av företaget. Skyltningen finns till för att ge upplysning om företaget, det är 

därför viktigt att den är synlig och lätt att uppfatta. Här har dock bara företagen några 

sekunder på sig att väcka uppmärksamhet och intresse hos mottagaren. Därför är 

utformningen av ett skyltfönster viktig, och det krävs mycket kunskap om färg, form, 

komposition och teknik för att få ett bra resultat. Därför finns det idag olika yrkesgrupper som 

jobbar som såkallade budbärare. Det är budbärarna som ska se till att budskapet når 
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mottagaren, en budbärare kan vara en Visual Merchandiser, en Art Director, en Creative 

Director, en Formgivare osv.(Bergström 2009, s. 36). Mycket tid, arbete och pengar läggs ner 

i utformningen av ett skyltfönster trots detta kan budskapet uppfattas annorlunda av 

mottagaren än vad sändaren hade i syfte. Bland annat kan färgernas betydelse skilja sig åt i 

olika kulturer(Bergström 2009, s. 257).  Vi har alla även ett starkt personligt förhållningssätt 

till färger(Bergström 2009, s.144), och det har en förmåga att påminna folk om någonting 

annat(Guild 1996, s.15). 

  

Samhället har formats till ett konsumtionssamhälle där vi inte längre använder kläder fullt ut, 

utan istället slänger vi dem när vi har tröttnat. Från att tidigare ha ”slitit och slängt” kläder 

har köpvanorna gått över till ”köp och släng”. Mode har kommit att bli en färskvara, då 

butiker allt oftare uppdaterar sina sortiment som i slutänden påverkar köpbeslutprocessen. 

Detta eftersom att det skapas risker hos konsumenten, exempelvis oro över att varan inte skall 

finnas kvar en längre period och att de blir tvungna att köpa varan direkt utan att fundera och 

vänta ett tag. Det allt större utbudet på budgetplagg har även haft en snabbare effekt på 

köpbeslutsprocessen(GP 2009). Klädinköpen kan idag jämföras med godisinköpen, och det 

har blivit mer av ett fritidsintresse som handlar om en kortsiktig tillfredställelse(SvD 2011). 

Man kan även se att klädimporten i Sverige ökade med 40% mellan år 2002 till år 2009(Fria 

Tidningen 2011). Samtidigt som klädindustrin är en ständigt växande bransch har det även 

skapats ett allt större behov hos oss människor att känna sig attraktiva och snygga.  

 

Dock har dagens klädhandel gått på sparlåga, som bland annat har gjort att många kedjor och 

butiker tvingats till reor mitt i innevarande säsong. Maria Sandow från Svensk Handel Stil 

menar att reorna är säljfrämjande åtgärder för att få igång handeln igen, som under året har 

gått dåligt(Linderoth 2011). Men även fast konsumtionsbenägenheten har minskat och 

handeln har gått dåligt i år har ändå klädhandeln haft en ständig ökning, som kan ses i HUI 

researchs Julprognos för 2011. Trots att klädindustrin ständigt växer är det marginella 

skillnader från tidigare år, och därför kan det slås fast att klädbranschen ligger i 

mognadsfasen(HUI 2011, s. 8). 

 

1.2  Problemdiskussion  
Medierna är en naturlig del av vår vardag, som för oss människor samman, ökar vår 

förståelse, och gör vår värld mer begriplig. Många hävdar även att medierna skapar kulturella 
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värderingar och formar samhället på ett sätt som inte ens kungahus, ärkebiskopar och politiker 

kan(Bergström 2009, s.35). Men är det inte det vi medborgare vill ha, information om 

kändisar, sex, brott och sjukdomar, det är det vårt kollektiva medvetande kretsat kring. 

Oavsett uppfattning kan vi konstatera att vi lever i en visuell miljö som är aktiv dygnet 

runt(Bergström 2009, s.35). Redan vid frukost möts vi av en mängd olika budskap, ute på 

gatan inför butiksskyltning, på jobbet genom kataloger, broschyrer, på kvällen i tv-soffan osv. 

Vi stöter alltså på det ofta(Bergström 2009, s.35).  

 

Klädindustrin är en hårt konkurrerad bransch med ett flertal större aktörer, samt även ett 

flertal mindre aktörer, vilket gör att konsumentens köpbeslut blir allt svårare att ta, tillskillnad 

från i en monopolmarknad. Dagens stora utbud tillsammans med låga priser på 

klädmarknaden uppmuntrar till impulsköp, vilket gör det svårare för kunderna att fatta 

medvetna köpbeslut(GP 2009-09-22). 

 

Köpbeslutsprocessen talar om olika steg konsumenten följer inför ett köp samt efter ett köp, 

problem erkännande, informationssökning, utvärdering av valmöjligheter, köpbeslut och efter 

köpbeteende. Konsumenter går dock inte alltid igenom alla fem stegen, eller i exakt denna 

ordning, detta varierar beroende på vad konsumenten köper(Kotler, Keller 2009, s. 247). 

Denna forskning kommer endast kolla på de steg som sker före själva köpet, alltså fram till 

köpbeslutet. Klädföretagens skyltfönster kan ses som en källa som kan påverka 

konsumenternas informationssökningsprocess. Genom att skylta för bra priser eller kläder 

som attraherar konsumenten kan man tänka sig att den förkortar 

informationssökningsprocessen, som sedan förkortar hela köpbeslutet hos konsumenten. Det 

är därför viktigt för marknadsföraren att ta reda på graden av engagemang för just denna 

produkt, samt hur skyltfönstret på bästa sätt bör utformas beroende på målgrupp.  

 

En viktig faktor som bör tas till hänsyn i marknadsföringen av en produkt är om det är ett är 

hög- eller lågengagemangs köp. Detta är något som Mike Easey talar om i sin bok Fashion 

Marketing, där han nämner att många konsumentteoretiker talar om hög- och lågengagemangs 

köp. Och att graden av engagemangen varierar beroende på personen, köpobjektet, tid och 

plats(Easey 2008, s. 69). Pinya Salayoi och Mark Specce är andra som även har forskat kring 

ämnet, där de istället talar om att kundens köpbeslut påverkas av bland annat emotionella och 

funktionella faktorer och engagemang. Till emotionella faktorer hör det visuella, som färg och 

form. Till de funktionella faktorerna hör istället funktion, kvalitet, material och information. 
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Dem nämner också att det finns två olika grader av engagemang, hög- och lågengagemang. 

Och där graden av engagemang avgörs utifrån den tid konsumenten lägger ner på att granska 

produkten(Salayoi & Specce 2004, s. 607).  

 

För en del kunder tar det längre tid att fatta ett köpbeslut, medan andra handlar mer impulsivt. 

Det är därför viktigt att ta hänsyn till olika segment. Segmentering innebär att man väljer ut en 

del av en marknad. Den utvalda delen innebär en grupp kunder med gemensamma värderingar 

och behov, här tar man hänsyn till målgruppens kön, ålder, utbildning, inkomst, 

fritidsysselsättning, boendeform och boendeort. Genom dessa variabler får man fram olika 

livsstilar, som sedan sorteras in i olika grupper, primära och sekundära. Eftersom att kunders 

behov kan variera är det viktigt att välja olika strategier för olika grupper. Att rikta sig till en 

stor målgrupp gör att budskapet tenderar att bli trubbigare och utslätande, medan en mindre 

målgrupp ger möjlighet till ett spetsigare och mer kreativt budskap. Bergström menar att vald 

målgrupp/segment är en av de viktigare delarna i utformandet av den visuella 

kommunikationen(Bergström 2009). Aaker talar också om vikten av att välja ett passande 

segment, att segmentering ofta är nyckeln till att utveckla en långsiktig och hållbar 

fördel(Aaker 2007, s. 42). Men han tar istället hänsyn till faktorer som är relaterade till 

produkten, som vem användaren är, priskänslighet, konkurrenter och varumärkeslojalitet 

(Aaker 2007). Han menar även att det är viktigt att ha en bred produktlinje riktade till olika 

segment, då kunders behov tenderar att ändras över tiden (Aaker 2007).   

 

Tidigare studier har visat på att män spenderar 42% mindre pengar på skor och kläder än 

kvinnor. De som spenderar mest pengar är kvinnor i åldrarna 20-49(Konsumentföreningen 

Stockholm 2011). Då både Bergström och Aaker talar om vikten av att välja rätt segment och 

att kvinnor står för den större delen av inköpen av kläder och skor kommer forskningen att 

fokusera på det kvinnliga könet, och dess köpbeslutsprocess. Ett intresse har även väckts 

kring den visuella kommunikationens roll i köpbeslutsprocessen hos konsumenten. Samtidigt 

som betydelsen av kundsegment intresserar oss, vill vi även se hur de olika kundsegmenten 

förhåller sig till den visuella kommunikationen. Teorier säger redan en hel del inom denna 

ämnesram och därför vill vi likaså se om det finns ett samband med vad teorierna säger och 

vad vår studie kommer fram till. 
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1.3 Problemformulering 
I vilken utsträckning påverkar den visuella kommunikationen mottagaren i 

köpbeslutsprocessen? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att göra en kvalitativ forskning inom marknadskommunikation. Som skall belysa hur 

tre klädföretag på den svenska marknaden påverkar konsumenterna i köpbeslutsprocessen 

utifrån skyltningens visuella element, samt hur konsumenterna uppfattar den visuella 

kommunikationen.  

 

1.5 Frågeställningar 
• Hur uppfattar mottagaren den visuella kommunikationen, och finns det ett samband 

med det teorier säger? 

 

• Hur påverkar den visuella kommunikationen mottagaren i köpbeslutsprocessen?  

 

• Vilka visuella element har mest påverkande effekt på köpbeslutsprocessen? 

 

1.6 Avgränsning 

Det praktiska arbetet inom visuell kommunikation innefattar tre arbetsområden, text, färg och 

form, därför tas endast dessa element till hänsyn i forskningen. Visuell kommunikation 

innefattar en mängd olika kanaler, forskningen fokuserar dock endast på en, skyltfönster. Då 

de flesta företag som har butiker även har skyltfönster är det aktuellt att endast undersöka 

skyltfönster inom en viss marknad. Den marknad som undersökts är klädföretagsbranschen. 

Forskningen gjordes under december månad år 2011. På grund av tidbegränsningen 

observeras endast tre klädföretags skyltfönster, alla inom stockholmscityområdet. De tre 

företag som observerats var antingen lågprisföretag eller högprisföretag. Dock lades ingen 

större vikt på prisets påverkan på mottagaren i forskningen, utan studien tog endast hänsyn till 

hur tydligt priset syntes i skyltningen. Forskningen tog dock hänsyn till hur mycket pengar 

mottagaren spenderade på kläder varje månad, detta för att se i vilket segment den hör till. 

Forskningen tog även hänsyn till skyltfönstrens färger och dess form.  
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De tre olika skyltfönster som observerats är endast riktade till kvinnor, därför studerades 

endast kvinnans påverkan i köpbeslutsprocessen av visuell kommunikation i forskningen. 

Forskningen undersöker endast påverkan i köpbeslutsprocessen före köpet, och inte under och 

efter själva köpet. 40 kvinnor medverkade i frågeformuläret, som är i åldrarna 16-55 år. 

Ålderns påverkan togs det dock igen hänsyn till i forskningen, utan det var endast för att få ett 

rättvisare reslutat då de tre observerade företagen riktar sig till tre olika segment. Forskningen 

undersöker istället den visuella kommunikationens påverkan hos mottagaren i 

köpbeslutsprocessen, samt om företagens riktade segment spelar in i graden av påverkan i 

köpbeslutsprocessen. Forskningen tog därför hänsyn till respondenternas uppfattning av de 

observerade skyltfönstren, och tog även därför inte hänsyn till deras åsikter om hur ett 

skyltfönster borde vara utformat. Forskningen undersökte heller inte företagens arbete med 

den visuella kommunikationen i syfte att påverka mottagaren till köp, eller hur själva arbetet i 

utformningen av ett skyltfönster gick till. Den tog heller inte hänsyn till varumärket och dess 

påverkan på kunderna. Utan forskningen tog endast hänsyn till det visuella i 

fönsterskyltningen och hur den uppfattas och påverkar mottagaren i köpbeslutsprocessen.  
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2. Definitioner 
I detta avsnitt har vi valt att definiera de ord som läsaren kan tänkas ha svårt att greppa den 

exakta betydelsen av. Detta avsnitt finns alltså med för att underlätta förståelsen för läsaren, 

samt för att undvika missförstånd. 

2.1 Visuell kommunikation 

Det praktiska arbetet inom visuell kommunikation innefattar tre arbetsområden, formgivning, 

bildhantering och typografering. Förutsättningen för all visuell kommunikation är att det finns 

något angeläget att meddela. En sändare står för meddelandet, vilket kan vara en enskild 

person, tidning, tv-kanal, ett företag osv. Syftet är att påverka mottagaren, antingen genom att 

beröra, informera eller motivera. För att nå mottagaren måste sändaren upprätta en kanal 

mellan dem, som kan vara i form av en affisch, reklamfilm, webbsajt, skyltning 

osv.(Bergström 2009, s.34). 

 

2.2 Skyltfönster 
Skyltfönster är ett fönster som finns till för att presentera en vara eller tjänst. Skyltfönstret är 

butikens ansikte utåt, och varorna presenteras här på ett tilltalande eller säljande sätt.  

 

2. 3 CSR 
Corporate social responsibility, handlar om företags samhällsansvar. Att företag ska ta ansvar 

för hur de påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt samt ur ett socialt 

perspektiv. Det ekonomiska ansvarstagandet handlar främst om företags sätt att göra affärer, 

om deras affärsetik, krav på underleverantörer etc. Företags miljömässiga ansvar handlar om 

företags sätt att agera ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det sociala ansvaret innefattar 

att företaget tar hänsyn till de anställda, att de ser till att de är nöjda och att det finns en 

hälsosam balans mellan etnicitet, religioner, åldrar och kön på arbetsplatsen samt att ingen 

diskrimineras (Liber, 2009).  
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3. Observerade företag 
I detta avsnitt har vi valt att presentera de tre utvalda klädföretagen som har observerats för 

denna studie. Där en historia om vardera företag ges, för att sedan följas av företagens 

vision, segment, struktur och även tillväxt. Detta avsnitt är till för att läsaren skall få en 

förståelse kring varje företag.   

 

3.1 Lindex 

3.1.1 Historia 
Lindex startades i Allingsås 1954(Stockmann årsredovisning 2010) av Ingemar Boman och 

Bengt Rosell, och var då en underklädesbutik som hette Fynd. Strax därefter förvärvades 

Lindex i Göteborg som gav namn åt de efterföljande butikerna. Som sedan har vuxit till att 

idag ha över 430 butiker i Norden, Baltikum, Ryssland, Centraleuropa, Bosnien-Hercegovina 

och Mellanöstern(Stockmann årsredovisning 2010). På Lindex hemsida skriver de att från 

början, på 50-talet, hade de endast sex anställda och en omsättning på cirka 100 000 kr. De 

skriver även på sin hemsida att Lindex under 60-talet utökades till elva butiker och hade en 

omsättningen som uppgick till 500 000 kr, och under 70-talet flyttade all texttillverkning 

utomlands och omsättningen uppgick då till 28 miljoner kr och det fanns nu i 27 butiker. På 

80-talet utökades sortimentet av barnkläder samtidigt som nya butiker öppnades vilket ledde 

till 227 butiker i Norden och en omsättning på 2,2 miljarder. Och på 90-talet startades Lindex-

club, en klubb för alla trogna kunder. Antalet butiker ökade även till 298 stycken och 

omsättningen låg på 3,6 miljarder. Under 2000-talet sker en massa förändringar, bland annat 

blir det finnländska börsbolaget Stockmann ny ägare till Lindex. Även introducerar Lindex en 

internetshop. Det öppnas även upp nya butiker utanför Norden har som sagts tidigare i 

dagsläget 430 butiker med en omsättning på 5 miljarder kronor(Stockmann årsredovisning 

2010). 

 

3.1.2 Vision 
Deras vision är att ”erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode till modeintresserade 

kvinnor”. De erbjuder dammode, damunderkläder, barnkläder och även kosmetik. De har ett 

tretiotal designers och år 2010 anlitade dem designern Narciso Rodriguez, han skapade 

designkollektionen ”Pink Collection by Narciso Rodrigues” där en del av försäljningen gick 

till Cancerfondens Rosa bandet-kampanj(Stockmann årsredovisning 2010). De har även 

anlitat en annan designer, Ewa Larsson. Hon skapade designkollektionen ”Affordable 
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Luxury” (Stockmann årsredovisning 2010). På Lindex hemsida kan man även läsa om hur 

Lindex tänker på CSR (corporate,social responsibility) att morgondagen är viktig för dem. 

Där kan man läsa mer om deras hållbara mode, produktsäkerhet, engagemang, etik och ansvar 

och Miljö. 

 

3.1.3 Segment 
Lindex nämner i deras årsredovisning från 2010 att de vill erbjuda modeintresserade kvinnor 

inspirerande och prisvärt mode. Det konstateras även i årsredovisningen från 2010 att 

damklädesförsäljningen är den som står för den största delen av deras omsättning, 60%, 

resterande består av 33% i försäljning av barnkläder, och 7% i försäljning av 

kosmetik(Stockmanns årsredovisning 2010). Kvinnor är alltså det segment som är 

lönsammast för Lindex. Utifrån de kläder och priser som Lindex erbjuder ser vi att deras 

segment är kvinnor mellan 30-55 år som vill köpa prisvärt mode, alltså kläder som är billiga. 

Vi ser även att detta segment är relevant för Lindex i försäljningen av barnkläder då det ofta 

är föräldrar som står för inköpen av barnkläder. 

 

3.1.4 Struktur 
Den verkställande direktören sedan 2001 för Stockmann är Hannu Penttilä, bolagets vice 

verkställande direktör är Maisa Romanainen och Pekka Vähähyyppä som har suttit sedan 

2008. I Stockmann koncernens ledningsgrupp ingår sju medlemmar, utöver VD och vice 

VD;na ingår Göran Bille, Terhi Okkonen, Lauri Veijalainen och Jukka Naulapää(Stockmann 

årsredovisning 2010).  

 

3.1.5 Tillväxt 
Från Stockmanns senaste rapport kvartal tre år 2011 kan man läsa att omsättningen har ökat 

med 3% sedan förra året och hade en omsättningen denna period på 157,8 miljoner euro. 

Försäljningen ökade i Finland och i andra länder, men inte i Sverige. I Sverige var 

försäljningen sämre än tidigare år. Lindex rörelsevinst denna period uppgick till 11,4 miljoner 

euro, vilket är en minskning sedan året innan då vinsten låg på 16,2 miljoner euro. Orsaken 

till detta enligt Stockmanns rapport är att de har öppnat upp 23 nya butiker, samt pga ökade 

inköpspriser, marknadsföringssatsningar och även expansionen av butiksnätverket(Stockmann 

kvartalsredovisning Q32011). Idag står Sverige och Norge för 83% av företagets omsättning 

enligt Stockmanns årsredovisning från 2010.  
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3.2H&M 

3.2.1 Historia 
Hennes och Mauritz startades i Västerås år 1947 av Erling Persson, och hette då endast 

Hennes. År 1965 köpte Erling jakt- och vapenaffären Mauritz i Stockholm för att komma över 

affärslokalen. Med köpet kom även ett lager med herrkläder, vilket ledde till att de även 

började sälja herrkläder. Och det var även i detta skede Hennes böt namn till Hennes & 

Mauritz. År 1982 tog sonen Stefan Persson över bolaget, och H&M har under  senare 

decennier varit ett av Sveriges mest internationellt framgångsrika företag. Men det var först 

när butiken på Kungsgatan i Stockholm öppnade som H&M tog fart, priserna låg då 20-30% 

under konkurrenterna. Butiker öppnades även upp i Norge och i Danmark, och när företaget 

börsnoterades år 1974 fanns det redan 67 butiker. Under 1990-talet hade H&M en 

kursuppgång på många hundra procent, och hade mer än 500 butiker i ett dussin 

länder(Näringslivshistoria 2010). I dagsläget har de 2206 butiker, varav 50 franchise butiker 

finns nu på 38 marknader, varav nio på franchisebasis. De har drygt 87000 anställda. 79 % av 

dessa är kvinnor och resterande är män.  Koncernen öppnade 243 nya butiker detta år, vilket 

var mindre än planerat, men sägs ha berott på den rådande konjunkturnedgången(H&M 

årsredovisning 2010).  

 

3.2.2 Vision 
H&M;s Vision är ”att ge dig mode och kvalitet till bästa pris”. Man kan även läsa på deras 

hemsida att de erbjuder ett brett och varierat sortiment, där kunderna ska kunna hitta sin egna 

personliga stil. Deras mål är att tillfredställa många olika smakriktningar och behov. De 

menar att de riktar deras damkläder till alla modeintresserade kvinnor i alla åldrar. De skriver 

även att de tänker på hållbart mode, där de menar att alla verksamheter skall drivas på ett sätt 

som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart(H&M årsredovisning 2010). 

 

3.2.3 Segmen 
H&M säger i sin årsredovisning från 2010 att de riktar sig till modeintresserade kvinnor i alla 

åldrar, samtidigt som de erbjuder ett brett och varierat sortiment, vilket gör att kunderna kan 

hitta sin egna och personliga stil(H&M årsredovisning 2010). Med modeintresserade kvinnor 

tolkar vi det som kvinnor mellan 16-55 år. Då H&M barnsstorlekar slutar vid 15 års ålder (se 

storleksguide på hemsidan), måste därför de över 16 år köpa kläder från damavdelningen.  
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3.2.4 Struktur 
Karl Johan Persson är VD för H&M och har suttit sedan 1 Juli år 2009. Stefan Persson är 

styrelse ordförare i H&M och har suttit sedan 1979. Mia Brunell Livfors, Anders Dahlvig, 

Melker Schörling, Christian Sievert, Lottie Knutson är ledamöter i H&M. Sussie Kvart är 

ledamot men även ledamot i revisionsutskottet. Bo Lundquist är styrelseledamot och även 

ordförande i revisionsutskottet. Arbetstagarledamot är Agneta Ramberg och Margareta 

Welinder. Tina Jäderberg och Marie Björstedt är båda arbetstagarsuppleant(H&M 

årsredovisning 2010). 

 

3.2.5 Tillväxt 
Under år 2010 uppgick H&M;s försäljning till 127 miljarder kronor, vinsten efter skatt var 

18,7 miljarder kronor. Under de senaste fem åren har H&M ökat försäljningen inklusive 

moms med 77% och vinsten efter skatt med 102%. H&M har som mål att öka antalet butiker 

med 10-15 procent per år, men vill även samtidigt öka försäljningen i jämförbara enheter. I 

kvartal tre ökade H&M;s totala försäljning med 8% jämfört med samma period förra året. 

H&M;s största marknad i dagsläget är Tyskland, följt av Storbritannien och därefter 

Sverige(H&M årsredovisning 2010). 

 

3.3 By Malene Birger 

3.3.1 Historia 
By Malene Birger startade år 2003(IC Companys årsredovisning 2010) av Malene Birger 

tillsammans med IC Companys som en signifikant investerare. På By Malene Birgers hemsida 

skriver dem att de år 2006 öppnade sin första butik, mitt i hjärtat av Köpenhamn, och har i 

dagsläget 24 butiker. År 2010 sålde Malene Birger sin andel till IC Companys för att istället 

kunna lägga fokus på den kreativa utvecklingen. Malene Birger finns nu i över 42 olika länder 

och är representerade av 17 olika agenter och distributörer. En massiv global expansion är 

nyckeln till företagets strategi menar dem(IC Companys årsredovisning 2010). På hemsidan 

skriver de även att deras framgång är ett resultat av ett starkt managementteam, tillsammans 

med lyckade marknadskampanjer i högprofilmodemagasin, som Vogue och Elle. All deras 

uppmärksamhet i media, exponering och framgång är ett resultat av koncentrerade insatser 

med internationella PR agenter.  
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3.3.2 Vision 
Lars Andresen, CEO av By Malene Birger säger i årsredovisningen från 2010 "Vår vision är 

att ses som ett designdrivet, exklusivt, inspirerande, väl respekterat samt väl etablerat 

varumärke på den internationella modescenen. För att vara mer än bara kläder, med 

exklusiva produkter bortom mode arenan syftar vi till att öka det liv du redan lever”. De vill 

att människor ska vara stolta av att bära deras varumärke och jobba för det. De har även en 

djup tro om att produkter som skapar en personlig och emotionell koppling är en nyckelfaktor 

till att få lojala kunder. Malene Birger är ambassadör för UNICEF i Danmark sedan år 2004 

och de har hittills donerat mer än 2,3 miljoner danska kronor. Malene Birger ser sig själva 

idag som ett varumärke som erbjuder prisvärda lyxvaror till den växande modemedvetna 

konsumenten världen över. De menar att de ger en artistisk vinkel på samtida klassiker skapta 

av kärlek. Deras önskan är att uppmuntra kvinnor till att välja det typ av liv de verkligen vill 

leva. Varumärkets värderingar talar om vikten att kärleken till varumärket uttrycks i 

produkterna, och i företaget och hur de behandlar de anställda, kunderna och potentiella 

kunder(IC Companys årsredovisning 2010).  

 

IC Companys beskriver i deras årsredovisning från år 2010 Malene Birger som ett företag 

som är byggt på lojalitet och kärlek för deras produkter och personer. De har ambitioner om 

att varumärket kontinuerligt ska växa och utvecklas. IC Companys strävar efter en varaktig 

global utveckling och jobbar även med företagens sociala ansvar (CSR) inom fem områden, 

mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö, anti-korruption och djurskydd(IC Companys 

årsredovisning 2010). 

 

3.3.3 Segment 
I IC Companys årsredovisning från 2010 beskriver de Malene Birgers kunder som den 

växande modemedvetna kunden världen över(IC Companys årsredovisning 2010). Malene 

Birger är ett företag som har vunnit många priser och är idag ett välkänt varumärke bland 

modemedvetna kunder. Varumärket säljer endast damkläder och deras snittpris för en 

tröja/blus ligger på 1500 till 2000 kr. Vi ser därför att Malene Birger riktar sig till kvinnor i 

åldrarna 25-55 då deras kläder har hög modefaktor men, samtidigt som det inte är ett 

budgetmärke har inte heller alla tillräcklig inkomst för att shoppa hos just dem. 
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3.3.4 Struktur 
Niels Mikkelsen är verkställande direktör sedan år 2008. Chris Bigler är finansdirektör sedan 

år 2004. Peter Fabrin är vice verkställande direktör sedan år 2009. Anders Cleeman är vice 

verkställande direktör sedan år 2008. Styrelsemedlemmarna är Niels Martinsen Chairman, 

Henrik Heideby, Deputy Chairman, Anders Colding Friis och Annette Brondholt Sorensen(IC 

Companys årsredovisning 2010). 

 

3.3.5 Tillväxt 
Företaget hade i 2010 årsrapport en omsättning på 264 miljoner DDK, tillväxten hade därmed 

ökat med 35% som innebär att Malene Birger är det märke som ökat mest inom hela 

koncernen.  Malene Birger skriver även på sin hemsida att de år 2009-2010 hade en intäkt på 

27 miljoner euro. De skriver även att försäljningen från det senaste halvåret, alltså från deras 

höst/vinterkollektion, reflekterar en imponerande ökning på 11% i förbeställda varor och 

utgör deras mest framgångsrika kollektion. By Malene Birger har även lanserat en exklusiv 

webb-shop, den lanserades i september förra året(IC Companys årsredovisning 2010). 
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4. Teori 
Detta avsnitt fungerar som en bas för oss forskare som vi ska ha till hjälp av för att bygga 

våra resonemang utifrån bearbetning av det empiriska materialet. Den görs även för att 

kunna redovisa trovärdiga slutsatser. Teorierna ger också läsaren en bredare förståelse kring 

ämnesområdet. Teorierna behandlar relevanta områden kring visuell kommunikation samt 

även om köpbeslutsprocessen. Den teoretiska referensramen skapar förutsättningar för oss 

som forskare att kunna svara på våra frågeställningar.   

 

4.1 Praktiska arbetet 
Det praktiska arbetet inom visuell kommunikation innefattar tre arbetsområden, formgivning, 

bildhantering och typografering. Alla dessa tre områden måste samordnas för att nå ett bra 

slutresultat. Typografering innebär arbete med text, att välja och arrangera teckensnitt, vad 

texten ska säga osv. Bildhantering innebär arbete med bild, att bedöma och välja ut 

fotografiska stillbilder, illustrationer som ska skapa ett samspel mellan bild och text. 

Formgivningen arrangerar därefter texterna och bilderna till en attraherad och orienterad 

helhet. Syftet är att göra budskapet så begripligt och lockande som möjligt (Bergström 2009, 

s.34). 

 

4.1.1 Text 
Ett formulerat mål krävs i varje moment i kommunikativt arbete. Mål som säger vad texten 

ska uträtta, leda till, lära ut eller om den ska påverka och förändra något emotionellt. Sändaren 

måste först ha klart för sig vem den ska skriva till, viktigt är alltså att ha en klar målgrupp som 

texten ska rikta sig mot? Sändaren måste därefter sätta sig in i mottagarens situation och 

behov, och det gäller att tydliggöra på vilket sätt läsaren kan dra nytta av textens innehåll 

(Bergström 2009, s.144). 

 

Sändaren vill med texten fånga läsarens intresse. Många professionella hävdar att kort text är 

effektivast då folk inte läser långa texter. Bergström vill dock poängtera att detta är en 

missuppfattning och menar istället att det inte är längden som är avgörande utan det är 

läsarens intresse (Bergström 2009, s.147).  
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4.1.2 Färg 
Vi har alla ett starkt personligt förhållningssätt till färger, även om vi har en 

allmänuppfattning om färgen (Bergström 2009, s.144). Även Guild talar om färgens förmåga 

att ofta påminna folk om någonting annat, som ibland kan vara något långt bak i tiden(Guild 

1996, s.15). Bergström exemplifierar detta med förklaringen att den röda färgen ses som 

varm, då den förknippas med solen och dess ljus, medan blått känns kallt. Detta syns tydligt 

på dagens vattenkranar, då rött syftar på varmt vatten och blått på kallt vatten, det behöver 

inte längre stå, kallt och varmt, utan det räcker med en blå och röd markering (Bergström 

2009, s.144). Även Guild menar att färger är en stor del av vårt liv och i vårt sätt att tänka. 

Guild menar att människor omedvetet förknippar olika färger med olika saker, som ljud, 

siffror och bokstäver. Företagens enorma summor pengar som läggs ut för att ta reda på 

vilken färg som tilltalar de köpstarka grupperna mest är ett bevis på hur tydligt färger kan 

förmedla känslor och värderingar (Guild 1996, s.15).  

 

I många sammanhang talas det om funktionella och icke funktionella färger. Funktionella 

färger stöder och förbättrar produktens fysiska och kommunikativa funktioner. 

Ickefunktionella färger däremot används bara för kosmetiskt funktion, som ett tillägg för att 

förföra. Ofta blir mottagaren förvirrad ifall det är för mycket irrelevanta och motstridiga 

färgsignaler (Bergström 2009, s. 256). I effektiv visuell kommunikation förekommer endast 

funktionella färger. Dessa färger är en viktig kraft för att attrahera, skapa stämning, informera, 

strukturerar och pedagogisera. Bergström menar att en färgbild kan gripa tag i mottagaren och 

attrahera, på samma sätt som att starka och avvikande färger kan väcka uppmärksamhet. Färg 

kan även effektivt skapa stämning, genom förföriska bilder med en blå himmel, vitgnistande 

snö och brunbrända ansikten. Det kan få mottagaren att längta till Alperna (Bergström 2009, 

s.257).  

 

Ett system som de flesta använder sig av som jobbar med färg och form är det naturliga 

färgsystemet (NCS, Natural Colour System), som är byggd utifrån Leonardo da Vincis 

färgteorier. Färgsystemet säger att vissa färger upplever vi som rena, så kallade 

elementarfärger, som är blått, gult, grönt, rött, svart och vitt. Färgcirkeln har en graderad skala 

och de finns återgivna i en omfattande färgatlas som gör att formgivaren kan göra exakta 

färgbestämningar. Färgtriangeln tittar på en viss färgs förhållande till vitt respektive svart. Ju 

högre upp i triangeln desto ljusare färg, och ju längre ned desto mörkare (Bergström 2009, 

s.259).  
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Viktigt är att ha en förståelse om vilka färger som hör till samma grupp och harmoniserar 

varandra, eller vibrerar varandra eller varför en del färger inte alls fungerar ihop. Färger som 

harmoniserar varandra kan vara samma färg fast i olika ljusa och mörka nyanser, de blir ofta 

behagliga för ögat. Vibrerande kombinationer består istället av en komplementfärg fast i 

mindre utsträckning, och endast som en accentfärg (Guild 1996, s.24). Liksom Guild talar 

även Bergström hur färgens uppfattning påverkas beroende dess omgivning, och han menar 

att kontexten har en avgörande roll i färgarbetet. Bergström talar om tre olika 

sammansättningar av färger som uttrycker sig på liknande sätt som Guild talar om, viskande 

färger, talande färger och skrikande färger. Viskande färger kan jämföras med Guilds 

förklaring om harmoniserande färgkombinationer. Färgerna passar bra ihop och de bildar en 

harmonisk enhet och viskar till varandra. Ställer formgivaren samman två närliggande 

kvadranter får han färger med stark konrast till varandra, så kallade talande färger som går att 

jämföra med Guilds förklaring om vibrerande färgkombinationer. Skrikande färger uppstår 

istället om formgivaren väljer att kombinera färger från kvadranter som ligger mitt emot 

varandra, då skapas en mycket stark färgkontrast(Bergström 2009, s.259). Lyckade 

färgkombinationer bygger på att använda sig att rätt proportioner. En aning kontrasterande 

färger kan upplevas som livliga och uppfriskande, men blir det för mycket kan det istället 

upplevas som obehagligt. Små justeringar kan göra enorm skillnad (Guild 1996, s.24).  

 

Vitt: Bergström, tillsammans med Guild och Bruce-Mitford beskriver alla att den vita färgen 

symboliserar renhet. Bruce-Mitford menar att vit är den färg som oftast förknippas med 

helighet (Bruce-Mitford 1999, s.106). Både Guild och Bergström menar att färgen är en 

symbol för renhet och oskuld (Bergström 2009, s.257). Bruce-Mitford och Guild förklarar det 

genom att exemplifiera att bruden i västervärlden ofta bär vitt, i Asien förknippas vitt med 

sorg, och i Afrika målas husens ytterväggar vita för att driva bort det onda (Guild 1996, s.36). 

 

Svart: I västvärlden ses svart som dödens, sorgens och underjordens färg (Bruce-Mitford 

1999, s.106). Även Bergström menar att svart står för sorg (Bergström 2009, s.257). Bruce-

Mitford menar även att svart också kan förknippas med svartmagi, inom hinduismen med 

förstörelsegudinnan Kali, och i Kina associeras färgen med norr och vinter (Bruce-Mitford 

1999, s.106). 

 

Blått: Det naturliga färgsystemet menar att färgen blå är en kall färg som ligger i cirkelns 

vänstra halva. Bergström menar att blågröna färger lugnar hjärnan, och menar även att 
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kombinationen av blått och rött kan ses som såkallade talande färger. Bergström menar också 

att blått kan uppfattas som respektfullt, längtansfullt, vemodigt (Bergström 2009, s.257). 

Medan Bruce-Mitford menar att Blått är himlens och vattnets färg som symboliserar lugn, 

eftertanke och intellekt (Bruce-Mitford 1999, s.107). Även Guild menar att blått är himlens 

och vattnets färg, men menar även att den symboliserar avstånd och rymd. Guild säger också 

att blått känns fridfullt och uppfriskande, utan att bli tröttsam eller överdrivet spännande 

(Guild 1996, s.50).  

 

Grönt: Det naturliga färgsystemet menar att färgen grön är en kall färg som ligger i cirkelns 

vänstra halva. Grönt är dock en färg som uppfattas som spännande och dynamisk. Bergström 

menar även att den allra starkaste kontrasten uppstår mellan gröna och röda färger, som Guild 

förklarar är färger som inte alls fungerar ihop (Bergström 2009, s.259). Grönt ses som vårens, 

livets och ungdomens färg, och den står för hopp och glädje (Bruce-Mitford 1999, s.107). 

Grönt är milt för ögat och den ansågs en gång i tiden vara bra för ögonen, det var då vanligt 

att skärma av solen med gröna markiser. Samtidigt som den även användes i bibliotek och 

arbetsrum för den ansågs som lugnande. Grönt kan även symboliseras med avundsjuka, 

förräderi och den gröna ormen (Guild 1996, s.76).  

 

Rött: Det naturliga färgsystemet menar att färgen röd är en varm färg som ligger i cirkelns 

högra halva. Bergström säger att röda och orangea färger aktiverar hjärnan. Rött förknippas 

ofta med kärlek och passion (Bergström 2009, s. 257). Liksom Bergström beskriver Guild den 

röda färgen som passionerade och kärleksfull, men även som het, högtydlig, lockande och 

vredens färg. I Kina symboliserar rött lycka och i Indiens bärs den till bröllop (Guild 1996, 

154). Bruce-Mitford beskriver färgen som blodets, eldens, lidelsens och krigets färg. Rött är 

även farans färg, då ofta varningsmärken är röda (Bruce-Mitford 1999, s.106).  

 

Gult: Det naturliga färgsystemet menar att färgen gul är en varm färg som ligger i cirkelns 

högra halva. Bergström menar att gult symboliserar glädje (Bergström 2009, s. 257), vilket 

kan jämföras med Guilds förklaring om att gult är en klar och upplyftande färg som alltid slår 

en positiv ton utan att bli alltför påträngande (Guild 1996, s.98). Guild liksom Bruce-Mitford 

menar att den gula färgen har i egenskap att fånga blickar, vilket kan förklara varför den ofta 

är en förekommande varningsfärg. Bruce-Mitford menar även att gult kan symboliseras med 
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feghet i Europa, i Egypten med avund och skam och i Kina är det kejsarens färg (Bruce-

Mitford 1999, s.106).  

 

Vanligt är även att man associerar ljusa färger som kvinnligt och mörka som manligt. Viktigt 

är att ha i åtanke att färgernas betydelse kan skilja sig åt i olika kulturer. Färg kan även 

informera, så som att röda lappar och färger står för nedsatta priser i klädbutiker (Bergström 

2009, s. 257).  

 

4.1 .3 Form 
Försäljarna försöker väcka uppmärksamhet hos förbipasserande genom visuell 

kommunikation, de vill visa sina varor och deras förträfflighet. Det är därför betydelsefullt 

hur visuella element sätts samman, om mottagaren möts först av en rubrik eller en bild. Därför 

är formerna viktiga, en ordnad form är lätt att läsa av medan en rörig är svår. Det första 

intrycket är avgörande och sändaren får ofta bara en chans. Det ligger mycket bakom som är 

avgörande ifall produkterna ska byta ägare(Bergström 2009, s. 216).  

 

Formens främsta uppgift är att bereda väg för budskapet, som kan göras genom att attrahera 

och orientera. Form som attraherar är effektiv och kraftfull. Mottagaren kan attraheras av en 

del av helheten, som kan vara en dominant bild, en rubrik eller spelet mellan dem. Mottagaren 

kan även attraheras av helheten, då varje enskilt arrangemang skapar en helhetsupplevelse hos 

mottagaren. En väl strukturerad och enhetlig form ger ett professionellt och trovärdigt intryck. 

Bilder som får mycket luft omkring sig får extra uppmärksamhet, det innebär att den omges 

generöst av vita ytor. Med orientering menas dock att det klart och tydligt ska framgå i vilken 

ordning rubriker, bilder och andra visuella element ska läsas(Bergström 2009, s. 229). För 

skyltning handlar det framförallt om att det klart och tydligt ska framgå pris och till vilken 

bild priset hör.  

 

Bilder som är symmetriska upplevs som lugna och harmoniska, mottagaren får därmed lätt att 

läsa av och ta till sig budskapet. Symmetriska bilders uppbyggnad utgår från en central axel, 

och den vänstra sidan blir en spegelbild av den högra. Symmetriska bilder passar bra med ett 

pampigt innehåll, men i ett annat sammanhang kan kompositionen bli alltför statisk. 

Asymmetriska kompositioner upplevs istället som dynamiska och spännande. Här sker ett 

kontrastrikt spel mellan former, färger och ytor. Asymmetriska kompositioner passar bättre i 

dynamiska ämnen och budskap(Bergström 2009, s. 229). Andra former som sluten och öppen 
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form reagerar även mottagaren helt annorlunda på. Den öppna formen är välkomnande, 

generös och ofta icke dramatisk. Den slutna är spännande, dramatisk, och kanske något snål 

och klaustrofobisk.  Mottagaren kan dock inte ta emot hur många formelement som helst. 

Mottagaren kan lätt bli osäker och stressad av för mycket olika formelement. God 

formgivning ska istället signalera självklarhet, och försvarar och motiverar delarnas plats i 

arrangemanget(Bergström 2009, s. 331).  

 

Det finns fyra olika designprinciper, kontrast, balans, linje och rytm(Bergström 2009, s. 332). 

Kontraster skapar tydliga ingångar som gör det enklare för mottagaren att ta till sig budskapet. 

Inom visuell kommunikation finns det storlekskontrast, som är bland den vanligaste. Här 

placerar formgivaren är en stor bild i förhållande till en liten. Storlekskontrasten förmedlar en 

uppmaning till att börja, titta och läsa. Styrkekontrast innebär istället stora svarta rubriker, 

mörka bilder som sätts i kontrast till luftiga och ljusa arrangemang.  Formkontrast skapas 

genom att låta en frilagd bild stå i kontrast mot en traditionell och kantig bild, eller en rund 

bild mot en kvadratisk. Och färgkontrast kan skapas genom att låta en färgbild kontrasteras 

mot en svartvit bild. Här finns många olika möjligheter(Bergström 2009, s. 332). Balans 

måste finnas i formgivningen så att inte helheten kantrar åt ena eller det andra hållet. Balans 

uppnås enklast genom att arbeta axialt och symmetriskt. Balans kan även uppnås 

asymmetriskt, det är dock svårare då ofta former och ytor står i ett kontrastrikt förhållande till 

varandra (Bergström 2009, s. 334). Linjering innebär att man låter text placeras i samma höjd, 

eller bilder. Men att de står i ett visst mönster, och att marginalerna är lika stora rakt igenom. 

Genomarbetad formgivningen som bygger på rytm innebär att formgivaren kan rycka med 

mottagaren på en liten resa. En sådan formgivning består av, variationsrika former, spännande 

växlingar mellan närbilder och avståndsbilder, storlekar och riktningsförhållanden, mjuka och 

hårda former, kalla och varma färger. Mottagaren ska inte kunna förutsäga det som skall 

komma, så att den inte blir uttråkad utan istället stimulerad(Bergström 2009, s. 334).  

 

Inlärningspsykologi talar om förstärkning som inom visuell kommunikation innebär att 

tilltalande texter och bilder gör mottagaren stimulerad, road och fylld av ny kunskap som gör 

att viljan att gå vidare på jakt efter fler upplevelser förstärks. Om dessa känslor uteblivs 

uppstår istället en såkallad utsläckning, vilket innebär att mottagarens intresse drastiskt avtar. 

Dessa förstärkningar kan komma i olika mönster och kallas för förstärkningsscheman, dem 

utformas på ett sätt med krav på att de hela tiden ska driva mottagaren framåt. 

Förstärkningarna kan komma kontinuerligt, som innebär att mottagaren förs framåt på ett 
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fixerat och bundet sätt. Till slut blir schemat alltför förutsägbart. Intervallsförstärkning 

innebär att förstärkningarna kommer i jämna intervaller, och mellan dessa intervaller sker 

mindre lockande partier, som får mottagaren att tappa intresse. Variabelt förstärkningsschema 

kommer istället förstärkningarna oregelbundet. Texter och bilder skapar en stimulerande och 

lockande helhet som fortgår med hjälp av nya spännande förändringar. Här är den röda tråden 

dock viktig, trots att det sker förändringar är det viktigt att se ett sammanhang i det stora hela. 

Pausering är viktigt och det är avgörande för helheten, den ger tid för att fokusera på det 

viktiga. Dessa förstärkningsscheman kan skapa minneseffekt, som inte bara handlar om att 

locka framåtrörelse hos mottagaren utan även få den lättare att hitta tillbaka. Kvalitén i 

förstärkningen är även avgörande, den måste upplevas som angelägen och lockande. Det 

handlar om att hjälpa mottagaren att ta till sig materialet på bästa möjliga sätt och inte lura till 

sig uppmärksamhet(Bergström 2009, s. 236).  

 

4.2 Köpbeslutsprocessen 
Köpbeslutsprocessen visar att köpprocessen börjar tidigare än när det faktiska köpet sker. 

Köpbeslutsprocessen består av fem olika steg, problem erkännande, informationssökning, 

utvärdering av valmöjligheter, köpbeslut och efter köpbeteende. Konsumenter går inte alltid 

igenom alla fem stegen, eller i exakt denna ordning, detta varierar beroende på vad 

konsumenten köper(Kotler & Keller 2009, s. 246-247). 

 

 

Bild 1. köpbeslutsprocessen (Kotler &Keller 2009, s. 246) 

 

Problemerkännande är det första steget och det är här köparen upptäcker ett behov. Behovet 

kan uppstå av inre och yttre stimuli. Inre stimuli är ofta köparens normala behov, det kan vara 
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känslan av hunger, törst, sex osv. och blir då en drivkraft. Yttre stimuli uppstår istället av yttre 

omständigheter, ex. att köparen beundrar grannens nya bil, eller ser en tv-reklam med en 

snygg klänning i. Det väcks då tankar hos köparen om att kanske köpa produkten. För 

marknadsföraren handlar det alltså om att identifiera de element som triggar det specifika 

behovet som kan leda till köp(Kotler & Keller 2009, s.247).  

 

Informationssökning är något som många konsumenter inte lägger mycket tid på och de har 

ofta en begränsad samling information. De vanligaste informationskällorna som konsumenten 

tar hänsyn till är personliga, reklam, offentlig och erfarenhetsmässig. Till personliga 

informationskällor hör, vänner familj, grannar osv. och det handlar ofta om word of mouth. 

Till reklam hör, annonser, säljare, förpackningar, webbsidor, skyltning. Till offentlig 

informationskälla hör massmedia osv. Och till erfarenhet hör hantering, undersökning och 

användning av produkten. Mängden av dessa typer av källor varierar beroende på produkt och 

köparens karaktär. Vanligaste formen av information om en produkt får köparen genom 

reklam. Den effektivaste är dock den information som kommer från personliga källor. Varje 

informationskälla tillför något, och olika funktioner influerar köpbeslutet(Kotler & Keller 

2009, s.248). 

 

Genom att samla information får konsumenten en bild om vilka märken det finns att välja 

mellan och vad varje märke har att erbjuda. Konsumenten har dock bara medvetenhet om 

vissa märken. Det är endast några av dessa märken som sedan övervägs att köpas. Detta kan 

bero på pris, funktion, design. Ju mer information som samlats ihop ju färre alternativ återstår, 

och till sist återstår endast ett fåtal märken att välja mellan. För marknadsföraren handlar det 

om att identifiera de hierarkiska attributen som guidar konsumenten i beslutfattandet, just för 

att kunna förstå de olika konkurrenskrafterna. Detta gör att marknadsföraren även kan se 

konsumentens segment. Ex. köpare som först bestämmer sig utifrån pris är prisdominanta. 

Köpare som istället bestämmer sig utifrån typ är typdominanta, eller märke är 

märkesdominanta, detta bildar olika segment. Varje segment kan ha olika distinkta 

igenkännings-, övervägnings- och valuppsättningar. Viktigt är därför för företag att se till att 

deras märke hamnar inom alla dessa uppsättningar. Viktigt är även att de identifierar de andra 

företagen i konsumenternas valuppsättning så att de kan hålla sig konkurrenskraftiga(Kotler & 

Keller 2009, s.248-249).  
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Utvärdering av valmöjligheter är det tredje steget, det är här konsumenten hanterar all 

information om de olika varumärkena. Det finns några generella koncept som hjälper oss att 

förstå konsument bedömningsprocess, först försöker konsumenten tillfredställa ett behov. 

Sedan letar konsumenten efter fördelar hos produkten, för att efter det se varje produkt som en 

bunt av attribut med varierande funktioner som sedan ska leverera de fördelar som önskats för 

att tillgodose behovet(Kotler & Keller 2009, s.249). 

 

Genom erfarenhet och inlärning, tillhandahåller människor förväntningar och fördomar. Dessa 

i sin tur influerar köpbeslutsprocessen. Förväntningar är en speciell uppfattning en person har 

om något, lika viktig faktor är även fördomen. Fördomar är en persons gynnsamma och 

ogynnsamma utvärdering, samt även en persons emotionella känsla mot något objekt eller en 

idé. Människor har fördomar om allt, det får oss att bete oss på ett sätt som leder oss till 

liknande varor. Fördomar är svåra att förändra, det är därför ett företag ofta blir 

rekommenderade att få sina produkter att efterspegla bra fördomar/förväntningar istället för 

att sedan försöka ändra fördomen/förväntningen(Kotler & Keller 2009, s.249-250).  

 

Köpbeslutet är nästa steg, detta steg är utvärderingssteget. Här formar konsumenten 

preferenser bland alla olika varumärken från den tidigare valda uppsättningen. Konsumenten 

hittar här en anledning till att köpa från det mest föredragna varumärket. För att utföra köpet 

kan konsumenten göra upp fem olika val, varumärke, säljare, kvantitet, timing (helg) och 

betalsätt (kreditkort)(Kotler & Keller 2009, s.251). 

 

Även om konsumenter formar en varumärkesutvärdering, kan två generella faktorer ingripa 

mellan köp avsikten och köpbeslutet, den första är fördomen om andra, i vilken utsträckning 

en annan persons attityd minskar vår preferens för ett alternativ, som beror av två orsaker. 

1.intensiteten av en annans persons negativa fördomar mot vårt föreslagna alternativ, och 

2.vår motivation att följa andra personers önskningar(Kotler & Keller 2009, s.252). Men även 

andra faktorer spelar in, den roll som leverantörer av konsument- och marknadsinformation 

publicerar spelar stor roll. Exempelvis konsumentrapporter och bloggar. Sedan finns det ännu 

en faktor som spelar stor roll, oförväntade situationer. Denna faktor kan avbryta köpet, 

exempelvis om konsumenten förlorar jobbet eller om en säljare vägrar att sälja till 

konsumenten av någon anledning(Kotler & Keller 2009, s.252).  
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Konsumenter kan även försöka skjuta fram eller undvika ett köpbeslut, detta är influerat av de 

risker som kan uppkomma. Konsumenter kan uppfatta många typer av risker i ett köp av en 

produkt(Kotler & Keller 2009, s.253). Exempelvis; 

 

1. Funktionella risker – produkten uppfyller inte de funktionella förväntningarna. 

2. Fysiska risker – produkten utgör ett hot till den fysiska hälsan av användaren eller 

omgivningen. 

3. Finansiella riskerna – produkten är inte värd det pris som betalats. 

4. Sociala riskerna – produkten resulterar i utfrysning från andra. 

5. Psykologiska risker – produkten bekräftar inte konsumentens uppfattade självbild. 

6. Tids risk – besvikelsen av produkten resulterar i kostnader för att hitta en produkt.  

 

Efter köpbeteendet är det sista steget. Efter köpet kan konsumenten känna dissonans som kan 

ha uppkommit från att ha upptäckt oroande funktioner eller genom att höra önskvärda saker 

om andra varumärken, samtidigt kommer konsumenten att var uppmärksam på information 

gällande den köpta produktens varumärke. Marknadskommunikation ska tillföra tron att det 

val konsumenten har gjort är rätt och ska även få dem att må bättre gällande valet av 

varumärke. Därför slutar inte marknadsförarens jobb efter köpet, marknadsförare måste 

övervaka och kontrollera efterköps tillfredställelse, efterköps handling och efterköps produkt 

användning(Kotler & Keller 2009, s.253).  

 

Efterköps tillfredsställelse; Tillfredsställelse är funktionen mellan förväntningarna och 

produktens presterade värde. Om det presterade faller kort från det förväntade, blir kunden 

besviken, och om det istället tillfredställer förväntningarna, blir kunden nöjd. Produkten kan 

även överträffa förväntningarna, vilket gör att kunden blir överlycklig. Dessa känslor avgör 

om kunden kommer tillbaka för att köpa varan igen samtidigt som den sprider ett gott 

rykte(Kotler & Keller 2009, s.253).  

 

Efterköps handling; Om konsumenten är tillfredställd finns det en större chans att den 

kommer tillbaka för att handla igen. Den nöjda kunden tenderar även att säga bra saker om 

varumärket till andra. Men å andra sidan, kan missnöjda kunder istället lämna tillbaka 

produkten. Konsumenten kan även tänkas söka efter information som höjer värdet av 

produkten. Men kan samtidigt även klaga till företaget, eller anlita en advokat om de är 

missnöjda. En privatperson kan även bestämma sig för att sluta handla av varumärket och 
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även varna sina vänner. Många företag försöker därför skapa ett lojalitets varumärke genom 

CRM. Denna typ av efterköps kommunikation har bevisats resulterat i mindre återlämningar 

av produkter(Kotler & Keller 2009, s.253). 

 

Efterköps produkt användning; marknadsförare skall även övervaka hur köpare använder 

produkten. Desto snabbare en konsument konsumerar produkten, desto sabbare kommer de 

tillbaka för ett nytt köp. En strategi för att få konsumenter att konsumera snabbare är att knyta 

produkten till ett särskilt event, högtid eller tid på året. En annan strategi är att informera sina 

konsumenter bättre gällande när de först började använda produkten och när de behöver 

ersätta den med en ny. Om konsumenter slänger iväg sina produkter behöver marknadsförarna 

veta hur dem gör det, detta eftersom det kan vara miljöfarliga ämnen i produkten(Kotler & 

Keller 2009, s.254).  

 

4.3 Teoretisk referensram 
Forskningen undersöker i vilken utsträckning den visuella kommunikationen påverkar 

mottagaren i köpbeslutsprocessen. Den tittar endast på den visuella kommunikationens 

påverkan i köpbeslutsprocessen före köpet, vilket innebär att forskningen främst behandlar de 

tre första delarna i köpbeslutsprocessen, problem erkännande, informationssökning och 

utvärdering av valmöjligheter. Forskningen behandlar även den visuella kommunikationens 

tre arbetsområden, text, färg och form. Teorierna finns till för att både användas praktiskt och 

samtidigt för att öka förståelsen hos läsaren kring ämnet. Därför används inte alla delar av 

teorierna i undersökningen.  
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet kring uppsatsens metod, samt tankarna kring 

valen. I bakgrund till frågeställningarna har metoden valts för att på ett genomgripande sätt 

utgöra en bas för att bidra till studiens syfte. Detta avsnitt förtydligar läsaren om hur 

datainsamlingen har gått till, samt även varför den är utformad som den är. 

 

5.1 Ansats 
En deduktiv forskningsstudie har gjorts. Vilket innebär att hypoteserna är härledda från 

befintliga teorier, då det redan fanns etablerade teorier som var relevanta för syftet. Teorin 

som användes för att härleda hypoteserna i forskningen var köpbeslutsprocessen. Den valda 

teorin handlar om en beslutsfattandeprocess som sker innan, under och efter köpet, modellen 

säger bland annat att innan köpet påverkas konsumenten av olika informationskällor, där 

reklam är en av dessa. Den säger även att reklam är den mest förekommande formen av 

informationskälla som påverkar konsumentens köpbeteende (Kotler, Keller 2009, s.248), till 

reklam hör bland annat skyltfönster.  

 

5.2 Val av metod 
Utifrån de frågeställningar vi ställt fann vi att en metodkombination var bäst lämpad för 

studiens syfte. Metodkombinationen har innefattat både kvalitativa samt kvantitativa 

tillvägagångssätt(Denscombe 2009, s.150). En kvalitativ metod är forskning som baseras på 

kvalitativ empiri, i vårt fall baserades den på observationer. Den kvantitativa metoden bestod 

istället av frågeformulär, där frågorna var formulerade utifrån teorierna som studien 

behandlar. Vi anser dock att frågeformuläret är relativt kvalitativ, då frågorna som ställdes i 

frågeformuläret gav kvalitativa svar. 

 

Genom att använda sig av olika metoder för att undersöka samma sak stärks forskningens 

tilltro och träffsäkerhet. Det innebär att vi med båda metoderna eftersträvat konvergens, alltså 

att resultaten från de olika metoderna ska stämma överrens. Genom att använda sig av två 

olika datainsamlingsmetoder hjälper de varandra att styrka trovärdigheten i resultaten ifall de 

når samma resultat. Den kvalitativa metoden finns då till för att förbättra validiteten i den 

kvantitativa metoden. De hjälper även till att komplettera varandra då de kan ge olika 

perspektiv när de kombineras, vilket ger en mer allomfattande bild av 

forskningsresultatet(Denscombe 2009, s.151). 
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5.2.1 Observationer 
Observationer bygger på ögats direkta observation av händelser. Och grundar sig på 

antagandet om att i vissa syften är det bäst att observera vad som faktiskt sker. Den typ av 

observation som gjorts är en deltagande observation(Denscombe 2009, s.271). Denna typ av 

observation resulterar ofta till kvalitativa data och gjordes i syfte att svara på frågan hur 

uppfattar mottagaren den visuella kommunikationen, och finns det ett samband med det 

teorierna säger? Observationer gjordes på tre klädföretag riktade till olika segment.  

 

5.2.2 Frågeformulär 
För att få svar på frågorna ”hur uppfattar mottagaren den visuella kommunikationen, och 

finns det ett samband med det teorierna säger?”, ”hur påverkar den visuella 

kommunikationen mottagaren i köpbeslutsprocessen?” och ”vilka visuella element har mest 

påverkande effekt på köpbeslutsprocessen?”, valde vi att använda oss av frågeformulär. 

Fördelen med att använda sig av frågeformulär som metod är att de är lätta att konstruera och 

lätta att besvara(Denscombe 2009, s.215). Intervjuer hade krävt mer tid och risken att få ett 

mindre antal respondenter hade ökat. Frågeformulären bestod av åtta frågor, varav sex frågor 

var öppna och två var fasta och dem var utformade utifrån teorierna som studien behandlar. 

Nackdelen med att använda sig av alltför många fasta frågor är att det blir svårt för 

respondenten att ge svar som reflekterar det verkliga förhållandet eller den egentliga 

inställningen till ämnet, därför valde vi att främst använda oss av öppna frågor. Fördelen att 

använda sig av öppna frågor är att svaren med stor sannolikhet återspeglar hela rikedomen 

och komplexiteten i respondentens synpunkter. En nackdel är dock att de kräver mer 

ansträngning från respondentens sida som kan göra att de inte orkar delta, vilket var en 

anledning till varför endast 8 frågor ställdes(Denscombe 2009, s.221-222). 

 

I början av frågeformuläret fanns även en kort beskrivning om syftet, våra förväntningar och 

instruktioner samt svarsadress. De öppna frågorna som ställdes innebar att respondenterna 

själva fick formulera svaret, dess längd och innehåll, vilket resulterade i att svaren blev längre 

och mer kvalitativa(Denscombe 2009, s.221-222). De typer av frågor som främst ställdes föll 

inom kategorin åsikter. Dit hör åsikter, attityder, synpunkter, övertygelser, preferenser etc. 

Vilket innebar att respondenterna blev tvungna att bedöma saker istället för att redogöra ren 
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fakta. Respondenterna gav alltså information om känslor, värderingar och vägde olika 

alternativ mot varandra(Denscombe 2009, s.209).  

 

5.3 Urval 
Observationernas urval var ett bekvämlighetsurval. Dock fanns det i åtanke att välja 

skyltfönster inom samma geografiska område och inom olika segment. De valda skyltfönstren 

som observerades befann sig inom samma geografiska område, detta för att ge en rättvisare 

bild av deras skyltfönster och för att ge ett rättvisare resultat av observationerna(Denscombe 

2009, s.271). De observerade skyltfönstren hörde till det geografiska området Stockholmscity, 

och befann sig inom de olika segmenten hög- och lågprisprodukter. De skyltfönster som 

observerades var Lindex skyltfönster på Sergelgatan 1, H&M:s skyltfönster på Hamngatan 22, 

och By Malene Birgers skyltfönster på Biblioteksgatan 12. 

 

Frågeformulärets urval var ett såkallat bekvämlighetsurval, och bestod av 40 kvinnor mellan 

åldrarna 16-55 år. De sågs som relevanta då de observerade företagens skyltfönster endast 

riktade sig till kvinnor och främst till dessa åldrar. Dock riktade sig varje företag till olika 

segment, vilket togs till hänsyn i utformningen av frågeformuläret, för att se i just vilket 

segment respondenterna hörde till. Det gjordes genom att fråga om ålder, samt hur mycket 

pengar de i genomsnitt la på kläder varje månad. För att minska risken att någon grupp skulle 

bli överrepresenterad delades kvinnorna upp i fyra olika kategorier, 16-25 år, 26-35 år, 36-45 

år och 46-55 år. Vilket innebar intervaller på 10 år, och varje kategori representerades av 10 

kvinnor.  

 

5.4 Genomförande 
Observationerna gjordes den 5 december mellan klockan 14:00-15:00. För att minska risken 

för olika reslutat fotograferades företagens skyltfönster först för att sedan observeras vid ett 

senare tillfälle. Då förmågan att observera, komma ihåg och engagemang kan variera 

beroende på forskare(Dencsombe 2009, s.272). Analysen gjordes genom att observera 

fotografierna som togs på de valda skyltfönstren för att sedan se vad teorierna sa om färg, 

form och text och hur respondenterna uppfattade skyltfönstrens färg, form och text.  

 
Frågeformulären distribuerades via internet och i Gallerian i Stockholmscity. Frågeformulären 

som distribuerades via internet skickades ut via e-post till 20 kvinnor den 6 december klockan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


33 
 

12:00-13:00, och den 9 december kl 12:00-13:00 skickades ytterligare 10 e-post ut. Frågorna 

var en del i e-posten vilket innebar att respondenterna kunde svara på frågorna direkt i e-

posten.  Hade vi istället valt att bifoga frågeformuläret i e-posten hade respondenterna blivit 

tvungna att först öppna upp dokumentet, sparat ner det och sedan bifoga det, för att till sist 

skicka iväg det. Vilket kunde resultera i allt kortare svar och mindre antal respondenter. 

Frågeformulären som distribuerades via e-post resulterade i 20 svar, varav fem svar var från 

kvinnor i åldrarna 16-25, fem svar från kvinnorna i åldrarna 26-35, fem svar från kvinnorna i 

åldrarna 36-45 och fem svar från kvinnorna i åldrarna 46-55.  

 

För att komplettera dessa svar distribuerades även 20 ytterligare frågeformulär ut i Gallerian i 

Stockholmscity den 27 december kl 12:00-15:00. Respondenterna som deltog var 

förbipasserande eller satt vid ett kafé eller restaurang, ingen av respondenterna befann sig i en 

butik. Respondenterna tog ungefär lika lång tid på sig att svara på frågorna och snittiden låg 

på ca 5 minuter/frågeformulär. Vi som forskare tog även avstånd från respondenterna 

undertiden de svarade på frågeformuläret. Ytterligare 20 svar samlades in via 

frågeformulärdistribueringen i Gallerian, fem svar från kvinnor i åldrarna 16-25, fem svar från 

kvinnorna i åldrarna 26-35, fem svar från kvinnorna i åldrarna 36-45 och fem svar från 

kvinnorna i åldrarna 46-55.  

  

5.5Reliabilitet och validitet 
Inre validitet handlar om hur väl undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten, 

dess trovärdighet, och om den mäter det som är avsett att mätas. För att försvara studiens inre 

validitet gjordes ett metodval som ansågs vara relevant för syftet samt för de teorier som 

studien bygger på. Metoden är uppbyggd utifrån teorierna i studien, köpbeslutsprocessen, text, 

färg och form. Den är uppbyggd på det sättet för att minska risken av bortfall, då felställda 

frågor gärna tenderar att falla bort från studiens syfte. Val av teorier bygger på den 

problemdiskussion som först kring ämnesområdet. Där köpbeslutprocessen menar bland annat 

att reklam är den mest förekommande informationskälla som påverkar kunder i köpbeslutet, 

och till reklam hör även skyltfönster. Därav ser vi denna teori som relevant för syftet i 

studien. Samtidigt som visuell kommunikation är en stor del av studiens forskningsområde 

har vi även kompletterad med andra relevanta teorier, text, färg och form, som hjälper oss att 

tolka den data som samlats in.  
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Yttre validitet handlar om graden av generaliserbarhet, och hur väl forskningen går att relatera 

till tidigare forskning. Tidigare forskning menar att shoppingköpbeslutet innefattar komplexa 

uppsättningar av interaktiva komponenter som är varumärkesdrivna, som samtidigt påverkar 

och påverkas av samspelet mellan shoppingen i butiken samt detaljhandels inställning.  Den 

visar på att köpbeslutsprocessen påverkas av miljön i butikens kontextuella erfarenheter, och 

förväntningarna på besöket(Garnot, Greene, Brashear 2008). Annan forskning visar att 

köpbeslutsprocessen påverkas av konsumenternas engagemang för ett köp, då forskningen 

visade att konsumenter inte är motiverade att lägga ner mycket tid i köpbeslutsprocessen vid 

köp av produkter som köps upprepande gånger eller är relativt oviktiga. Som ett resultat av 

detta tenderade konsumenterna att tillämpa enkla regler eller taktiker som gav upphov till ett 

tillfredställande val som samtidigt beslutades snabbt och enkelt(Hoyer 1984). I vår egen 

studie kunde detta även urskiljas. Då det urskiljdes ett samband mellan antal 

shoppingtillfällen och spenderande pengar. Ett resultat som påvisade detta var att desto fler 

tillfällen kunderna shoppade kläder per månad, desto mer pengar spenderade de på kläder 

varje månad. Detta var ett resultat av att konsumenterna inte lägger ner lika mycket tid i 

köpbeslutsprocessen vid köp av produkter som köps upprepande gånger. Vi kunde även se 

samband med det Garnot, Greene och Brashear kom fram till i sin forskning. Då vår studie 

gav ett resultat om att produkterna i skyltfönstret och dess utseende påverkade kundernas 

förväntningar av butiken, och var avgörande ifall de skulle gå in eller inte i butiken.  

 

Reliabilitet menar bland annat att studiens resultat skall förmå att upprepas igen, och dess 

förmåga att stå emot slumpmässiga fel. Vilket inte är fullständigt möjligt i denna studie, då 

studiens data samlats in via observationer samt även med hjälp av människor. Problemet att 

använda sig av observationer i en studie är att resultatet av observationerna kan variera, då 

förmågan att observera, komma ihåg och engagemang varierar beroende på 

forskare(Dencsombe 2009, s.272). För att minska risken för låg reliabilitet fotograferades 

företagens skyltfönster först för att sedan observeras vid ett senare tillfälle. Det är dock svårt 

att undkomma känslomässiga samt fysiska tillstånd och även tidigare erfarenheter i en 

forskningsprocess, som påverkar forskarens analys. Det vi upplever formas av våra känslor 

för stunden, exempelvis om vi är hungriga, arga, bekymrade osv.(Denscombe 2009, s.273). 

Dessa faktorer togs till hänsyn både i observationerna samt i respondenternas uppfattning 

kring företagens skyltfönster. Samtidigt som vi var medvetna om att reliabiliteten i denna 

studie inte kan vara alltför stark då vi i vår metod valde att använda oss av människor för att 

samla in den data som skulle svara på syftet. Då vi var medvetna om att människor ofta har ett 
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starkt förhållningssätt till färger(Bergström 2009, s.144). Även Guild talar om färgens 

förmåga att ofta påminna folk om någonting annat, som ibland kan vara något långt bak i 

tiden(Guild 1996, s.15). Forskningsresultaten visade bland annat på att majoriteten av 

respondenterna uppfattade vitt som kallt, vi ser dock att resultatet kan ha kommit att påverkats 

av den årstid forskningen gjordes under. Hade forskningen istället gjorts under våren kan det 

vara möjligt att resultatet blivit annorlunda, då vitt ofta under denna tid kopplas till bröllop 

och studenten. I forskningen läggs dock mest fokus på vilka visuella element som kan påverka 

kunden i köpbeslutsprocessen och vi lägger därför ingen större vikt i hur färgerna uppfattas 

utan vikten läggs istället på vilken påverkan färgerna kan ha på kunden i köpbeslutsprocessen.  
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6. Påverkande faktorer i konsumenters köpbeslutsprocess 
I detta avsnitt presenteras de empiriska data som har samlats in utifrån observationer samt 

resultaten från frågeformulären. Dessa data kommer att presenteras i samma ordning som i 

teoriavsnittet för att underlätta förståelsen.  

6.1 Visuell kommunikation (skyltfönster 1, H&M) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Bild 2. (större bild finns i bilaga 1) 

6.1.1 Text 
Observationen av H&M;s skyltfönster, skyltfönster 1, urskiljde att texten i skyltfönstret var i 

form av prisinformation. Priserna är skrivna i olika storlekar, både i mindre storlekar och i 

större. Till prisinformationen finns även en rubrik, som förtydligar till vilken vara priset hör 

till, Exemplevis ”Klänning i spets 299:-”. 

 

6.1.2 Färg 
Ljusa färger kan urskiljas i skyltfönstret, vita samt beiga naturfärger är skyltdockorna klädda 

i. Såkallade rena färger enligt det naturliga färgsystemet. Kläderna kan ses inom samma 

nyans och färgskala, även skyltdockorna är helvita. Skyltdockornas hår är dock i en brun 

nyans, som är i liknande färgskala som skyltdockornas skor. Bakgrunden är vit, och golvet är 

i en blank nyans av silver. Trädet i skyltfönstret är vitt, likaså gungan. Djuren i skyltfönstret är 

även vita, som paketen som är klädda i vitt inslagningspapper med ett band som liknar den 
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nyans som golvet har, fast är dock åt det mer guldiga hållet. Det ligger även lövliknande 

papper på golvet under trädet i vita, gråa och guldiga nyanser. Dock är de flesta prisskyltarna 

vita med svart text, såkallade skrikande färger när dessa två motparter kombineras. Det finns 

även hängande prisskyltar som är skrivna i en guldig nyans med en beigevit bakgrund som 

inte alls är lika skrikande. På skyltfönstrets yttersida kan det även urskiljas gråa prickar, som 

kan tänkas föreställa snö. 

 

6.1.3 Form 
Kompositionen av skyltfönstret är asymmetrisk, då det är ett kontrastrikt spel mellan olika 

former. Skyltdockorna samt rekvisitan i skyltfönstret är stillastående, ändå är skyltfönstret av 

rörlig form då det är mycket mer än bara skyltdockor i fönstret som figurerar. Det finns två 

skyltdockor i fönstret som står, samtidigt som det finns en som sitter i ett träd, och en annan 

som sitter i en gunga. Det hänger även paket i trädet och det står djur på golvet.  Detta gör att 

skyltfönstret inte är klart och tydligt, men ändå finns det en helhet i skyltfönstret.  Det finns 

också tydliga prisinformationsskyltar för varje docka och klädesplagg, dessa är av kvadratisk 

form och bidrar med struktur till skyltfönstret.  

 

6.1.4 Respondenternas uppfattning av H&M:s skyltfönster - Kvinnor mellan 16 -25 år 
H&M:s skyltfönster uppfattade hela 100% som vintrigt och kallt, varav 20% av 

respondenterna ansåg att de bruna färgerna skapade fina kontraster som skapade mer värme 

till helhetsintrycket. De resterande 80% ansåg istället att  skyltningen såg rörig och 

ostrukturerad ut, 75% av dessa ansåg dock att efter ett tag såg skyltfönstret mer strukturerat ut 

och de kunde se meningen bakom varje föremåls plats. Några respondenter menade också att 

de inte såg formen som rörig då de endast valt att använda sig av ett fåtal färger, en annan 

respondent menade istället att det såg genomtänkt ut och att temat verkligen kom fram. En 

annan respondent menade även att trots att det föregick mycket syntes ändå kläderna och 

priserna tydligt. De resterande 20% av respondenterna ansåg att skyltfönstret redan vid första 

anblick såg strukturerat ut. Hela 80% av respondenterna svarade att de skulle gått in i butiken 

efter att ha sett skyltfönstret. 75% av dem skulle göra det pågrund av kläderna som syntes i 

skyltfönstret, och de resterande 5% på grund av att skyltfönstret tilltalade dem, oberoende 

kläderna. För de resterande 20% som inte skulle gått in i butiken efter att ha sett skyltfönstret 

handlade det om att kläderna inte tilltalade dem, och att det inte fanns något som lockade 

deras intresse  i skyltfönstret.  
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6.1.5 Respondenternas uppfattning av H&M:s skyltfönster - Kvinnor mellan 26 -35 år 
H&M:s skyltfönster uppfattas väldigt blandat av denna grupp respondenter. Färgerna ses som 

kalla av 60% av respondenterna, två tredjedelar av dessa nämnde dock att det även fanns en 

viss värme i skyltfönstret, mycket pågrund av de bruna inslagen. De resterande av de som 

ansåg att fönstrets färger var kalla menade även att kläderna i skyltningen försvann då de 

använt sig av för lika färger. Samtidigt som 20% av respondenterna såg skyltfönstret som 

neutralt och de resterande 20% såg skyltfönstret som mörkt. Det var totalt 80% av 

respondenterna i denna åldersgrupp som upplevde skyltfönstret som lagom rörigt, 25% av 

dessa svarade att trädet i bakgrunden skapade röran men tyckte samtidigt att priserna och 

kläderna syntes tydligt. 50% av de som uppfattade skyltfönstret som lagom rörigt upplevde 

det som snyggt samtidigt som det var något rörigt. Och de resterande 25% kunde inte relatera 

till skyltningen och såg därför skyltningen som mer rörig än de andra respondenterna.  Dock 

ansåg 20% av respondenterna att skyltfönstret inte alls såg rörigt ut, utan såg det istället som 

levande. Totalt var det 40% av respondenterna som skulle gå in i butiken efter att ha sett 

skyltfönstret, hälften av dem skulle göra det då skyltningen såg stilren ut och den andra 

hälften skulle göra det då skyltfönstret speglade de produkter och priser de var ute efter. De 

resterande 60% som inte skulle gått in i butiken efter att ha sett skyltfönstret ansåg inte att 

skyltfönstret tilltalade dem, att den var tråkig och inte stack ut ur mängden. 

 

6.1.6 Respondenternas uppfattning av H&M:s skyltfönster - Kvinnor mellan 36 -45 år 
H&M:s skyltfönster uppfattade 80% som strukturerat, varav hälften av dem såg det som 

lagom strukturerat med viss kaos. De resterande 20% ansåg att skyltfönstret var överarbetat 

och såg billigt ut. 60% av respondenterna såg färgerna som kalla och de resterande 40% såg 

färgerna som varken kalla eller varma utan de fick mer en vintrig känsla av färgerna. 60% av 

respondenterna skulle gå in i butiken efter att ha sett skyltfönstret, de avgörande faktorerna 

var att kläderna och priserna syntes tydligt. De svarade även att skyltfönstret skapade en 

nyfikenhet om vad mer som kunde finnas i butiken. De resterande 40% som inte skulle gått in 

i butiken efter att ha sett skyltfönstret menade att skyltfönstret uppfattades som billigt och att 

varken färgerna eller kläderna attraherade dem.  

 

6.1.7 Respondenternas uppfattning av H&M:s skyltfönster - Kvinnor mellan 46 -55 år 
H&M:s skyltfönster uppfattade hela 100% som kallt och vintrigt, och av dessa var det 20% 

som nämnde att det var en snygg kombination av de vita och de bruna färgerna. De resterande 

gav ingen sådan anmärkning. 40% sa att skyltningen såg tråkig ut, och de andra 40% nämnde 
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att det inte var något som gjorde dem köpsugna. Av respondenterna svarade 60% att 

skyltfönstret såg strukturerat ut, två av dessa nämnde att det var snyggt presenterat och 

format. Medan 20% av respondenterna nämnde att det såg rörigt ut och de resterande 20% 

nämnde att det varken såg rörigt eller strukturerat ut och var därför inget som fångade deras 

intresse. Totalt var det 20% som kunde tänka sig att gå in i butiken, vilket bland annat 

berodde på att priserna var presenterade och att respondenterna uppfattade skyltfönstret som 

tilltalande. Resterande 80% nämnde att det var tråkigt och sa även att det inte fanns något som 

tilltalade dem i skyltfönstret.  

 

 

 

Tabell 1 

 

Tabell 1 redogör för hur många av respondenterna som skulle välja att gå in i butiken, eller 

inte gå in i butiken samt kanske gå in efter att ha sett H&M:s skyltfönster. Resultateten 

redovisas i procent. Där skillnaderna kring ålder påvisas på ett tydligt sätt, samtidigt som en 

totalsiffra redogörs gällande samtliga respondenter. 
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6.2 Visuella kommunikationen (skyltfönster 2, Lindex) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bild 3. (större bild finns i bilaga 2) 

6.2.1 Text 
Observationen av Lindex skyltfönster, skyltfönster 2, urskiljde en stor skylt i bakgrunden av 

skyltdockorna där det står ”Merry Christmas”. Samtidigt finns även prisskyltar i större och 

mindre modeller som tydliggör priset för en viss vara, exempelvis ”Tröja 149:-”. De mindre 

skyltarna förtydligar vad resterande produkter kostar med en rubrik på varan samt med ett pris 

bredvid. Även skyltdockorna har sådana skyltar under dem med priser för varje klädesplagg 

de är klädda i.  

 

6.2.2 Färg  
Mörkare färger kan urskiljas ur Lindex skyltfönster. Skyltdockorna är klädda i färger som är 

beiga, röda, svarta, blåa, bruna och gråa, men skyltdockorna själva är vita. Klädernas färger 

kan inte påstås vara rena enligt det naturliga färgsystemet. Golvet är svart, och har även en 

rund guldmatta som ligger i mitten av skyltfönstret.  Färgen på skylten där det står ”Merry 

Christmas” är röd och texten står i guld som är i samma nyans som mattan. Ovanpå mattan 

står lådor i samma färg, den ena har ett rött presentband knytet runt sig. Prisskyltarna skiljer 
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sig från varandra, den lite större skylten är av svart bakgrund med vit text, medan den andra är 

i vit bakgrund med svart text. Denna utformning kallas för skrikande färger, då man ställer två 

färger emot varandra som är varandras motsvarigheter.  

 

6.2.3 Form 
Kompositionen av skyltfönstret är symetriskt, då det står utplacerat tre skyltdockor i en 

relativt rak linje. Samtidigt som det finns en slags piedestal med produkter som står utställt i 

mitten av skyltfönstret. Piedestalen ligger i fokus då ljuset fokuserar på denna. Skyltdockorna 

står i olika formationer, den ena lutar sig mot väggen medan de andra två står rakt, men inget 

är uppseendeväckande. Skylten där det står ”Merry Christmas” är av kvadratiskform och 

relativt stor i jämförelse med dockorna. Prisinformationsskyltarna är dock små och 

kvadratiska, men det finns en större skylt som är av rund form som är väldigt utstickande.  

 

6.2.4 Respondenternas uppfattning av Lindex skyltfönster - Kvinnor mellan 16 -25 år 
Färgerna i Lindex skyltfönster upplevde 80% av respondenterna som varma, resterande 20% 

upplevde färgerna som tråkiga, vardagliga och billiga. 60% Tyckte att skyltfönstret såg 

ostrukturerat, rörigt och tråkigt ut, varav en tredjedel av dem tyckte även att skyltdockornas 

placeringar var strukturerade men menade att kläderna på några av dockorna gav ett stökigt 

intryck. De resterande som såg skyltfönstret som ostrukturerat och tråkigt ansåg även att det 

såg slarvigt och halvfärdigt ut och att det inte fanns någon tanke bakom utformningen. 40% 

av respondenterna såg dock skyltfönstret som strukturerat och att det fanns ett tydligt fokus på 

kläderna och priserna, trots detta skulle endast hälften av dem gå in i butiken efter att ha sett 

skyltfönstret. Endast 20% av respondenterna skulle gått in i butiken efter att ha sett 

skyltfönstret. För de 20% som skulle gått in i butiken efter att ha sett skyltfönstret var de 

avgörande faktorerna produkterna samt prisets synlighet, att de var tilltalande för dem. För de 

resterande 80% som inte skulle gått in i butiken efter att ha sett skyltfönstret handlade det 

främst om att skyltningen var tråkig, såg billig ut och att kläderna inte tilltalade dem.  

 

6.2.5 Respondenternas uppfattning av Lindex skyltfönster - Kvinnor mellan 26 -35 år 
Färgerna uppfattade 80% av respondenterna som varma, juliga och behagliga. Medan de 

resterande 20% uppfattade dem som fula, vilket är en smaksak. Samma 80% av 

respondenterna upplevde även skyltfönstret som strukturerat, samtidigt som 50% av dessa 

upplevde det även som tråkigt. De resterande 20% av respondenterna upplevde istället formen 
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som jobbig. Sammanlagt var det 80% av respondenterna som uppfattade skyltfönstret som 

tråkigt och de skulle inte gå in i butiken efter att ha sett skyltfönstret. 75% av dessa menade 

att färgerna och produkterna i skyltfönstret inte var tilltalande för dem, medan de resterande 

ansåg att det var trist. 20% av respondenterna skulle däremot gå in i butiken efter att ha sett 

skyltfönstret, och menade att kläderna syntes tydligt och skyltfönstret med dess färger 

skapade en julstämning och de skulle därför gå in i butiken.  

 

6.2.6 Respondenternas uppfattning av Lindex skyltfönster - Kvinnor mellan 36 -45 år 
Färgerna i Lindex skyltfönster uppfattade 100% av  respondenterna som varma, och 60% av 

dem svarade även att färgerna kändes välkommande. 80% av respondenterna tyckte att 

skyltfönstrets form var strukturerad, 50% av dem tyckte även att skyltfönstret var trist och 

tråkigt. De resterande 20% av respondenterna som inte tyckte att skyltfönstrets form var 

strukturerad ansåg istället att formen var lite rörig, mycket på grund av alla färger och 

produkter de använt sig av i skyltfönstret. 100% av respondenterna skulle gå in i butiken efter 

att ha sett skyltningen, för 80% av dem handlade det om att skyltningen såg välkomnande 

eller trevlig ut. För hälften av dessa handlade det även om att färgerna såg varma och mysiga 

ut som gjorde att man ville gå in i butiken för att se vad mer de hade att erbjuda.  

 

6.2.7 Respondenternas uppfattning av Lindex skyltfönster - Kvinnor mellan 46 -55 år 
Lindex skyltfönster uppfattade 100% av respondenterna som varmt, den beroende faktorn av 

resultatet var färgvalet i skyltfönstret. Av dessa var det 60% som nämnde att skyltfönstret var 

tråkigt och inte tillräckligt tilltalande. Vilket bland annat berodde på att skyltdockorna såg 

tråkiga ut, även bakgrunden och produkterna antyddes vara tråkiga. Dessutom var det en av 

respondenterna som tyckte att belysningen var dålig. 20% svarade dock att de skulle stanna 

och titta på detaljerna i skyltfönstret. Resterande 20% nämnde att skyltfönstret var tilltalande 

och såg inbjudande ut. Av respondenterna var det 100% som tyckte att skyltfönstret såg 

strukturerat ut, 20% av dessa nämnde att det inte var snyggt även fast det var strukturerat. 

Totalt var det 20% som skulle tänka sig att gå in i butiken, som bland annat berodde på det 

som nämndes tidigare, att det såg inbjudande ut. Det var även 20% som inte visste om de 

skulle gå in i butiken, resterande 60% skulle inte gå in i butiken. Detta berodde bland annat på 

att det inte fanns något som tilltalade dem i skyltfönstret.  
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Tabell 2 

 

Tabell 2 redogör för hur många av respondenterna som skulle välja att gå in i butiken, eller 

inte gå in i butiken samt kanske gå in efter att ha sett Lindex skyltfönster. Resultatet redovisas 

i procent. Där skillnaderna kring ålder påvisas på ett tydligt sätt, samtidigt som en totalsiffra 

redogörs gällande samtliga respondenter. 

 

6.3 Visuella kommunikationen (skyltfönster 3, By Malene Birger) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Bild 4. (Större bild finns i bilaga 3) 
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6.3.1 Text 
Observationen av Malene Birgers skyltfönster, skyltfönster 3, kunde urskilja att det saknas 

prisinformation samt andra meddelanden som kan tänkas finnas i ett skyltfönster. 

 

6.3.2 Färg 

Mörka samt ljusa färger kan urskiljas i skyltfönstret, kläderna är av gråa, svarta, vita, och 

beiga färger. De svarta och vita är såkallade rena färger enligt det naturliga färgsystemet. 

Skyltdockorna är vita utan hår, och är därför inget som själv sticker ut. En av skyltdockorna 

håller i en gås som också den är svart och vit, sedan står det även en gås till mellan två av 

skyltdockorna som även den är i samma färg. Det hänger en vit ljusslinga från golv till tak 

som hänger framför de två bakre skyltdockorna. Golvet är grått och bakgrund saknas, man ser 

rakt in i affären, som ser ljus ut. Kläderna är såkallade skrikande färger då svart och vitt kan 

urskiljas, det är kombinationen av motparter som skapar dessa skrikande färger. 

 

6.3.3 Form 
Kompositionen av skyltfönstret är symetriskt, då det är utplacerat fyra skyltdockor i en 

relativt rak linje.  Skyltdockorna är utställda i olika formationer, som ger en variation i 

fönstret. Fokuset ligger på de två främre skyltdockorna, då dem är utplacerade framför 

ljusslingan och de bakre står bakom ljusslingan. Gåsen som ena skyltdockan håller i är av 

mjukt material, likaså den som står mellan de två andra skyltdockorna. Ljusslingan hänger 

som ett skynke från golv till tak, men det går dock att se igenom den då det är mellanrum på 

cirka fem centimeter mellan varje slinga samtidigt som slingorna är relativt genomskinliga. 

 

6.3.4 Respondenternas uppfattning av By Malene Birgers skyltfönster - Kvinnor mellan 16 
-25 år 
Färgerna i By Malene Birgers skyltfönster upplevde 60% av respondenterna som kalla, de 

resterande 40% av respondenterna upplevde färgerna som seriösa och stilrena. Skyltfönstrets 

form upplevde 60% som strukturerat varav en tredjedel av dem ansåg dock att ljusslingan var 

distraherande, de resterande ansåg istället att kläderna tydligt presenterades och att det var väl 

anpassat till skyltfönstrets storlek. De resterande 40% som inte såg skyltfönstret som 

strukturerat och stilrent ansåg att det saknades ett tema i skyltningen, 50% av dem ansåg även 

att skyltfönstret såg tråkigt och stelt ut. De andra 50% ansåg att skyltfönstret såg stökigt ut då 

kläderna inte samspelade med varandra. Det var totalt 40% av respondenterna som skulle gå 
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in i butiken, 50% av dem såg skyltfönstret som strukturerat och att produkterna tydligt 

presenterades och skulle därför gå in. De resterande 50% såg skyltfönstret som tråkigt men 

skulle i alla fall gå in på grund av produkterna som syntes i skyltfönstret. De resterande 60% 

av respondenterna skulle inte gå in i butiken,  av dessa svarade två tredjedelar av dem att de 

inte skulle gå in på grund av att skyltfönstret såg stelt, tråkigt och intetsägande ut och att det 

inte fanns något som tilltalade dem. Den sista tredjedelen ansåg istället att produkterna i 

skyltfönstret inte tilltalade dem och att de gav ett intryck om att de andra produkterna i 

butiken såg likadana ut som de i skyltfönstret, svarta, vita och gråa.  

 

6.3.5 Respondenternas uppfattning av By Malene Birgers skyltfönster - Kvinnor mellan 26 
-35 år 
Färgerna i By Malene Birgers skyltfönster uppfattade 80% av respondenterna som tråkiga, 

25% av dessa tyckte att det samtidigt såg stilrent ut, och de andra 25% tyckte istället att 

färgerna såg kalla ut. De resterande 50% såg endast färgerna som tråkiga och intetsägande, en 

nämnde att det såg ut som ett försök till en stilren look som misslyckades. Samma 80% som 

såg färgerna som tråkiga tyckte även att formen i skyltfönstret var rörig och ostrukturerad, 

50% av dessa ansåg att ljusslingan var distraherande. De resterande 50% ansåg att det blev 

rörigt för att det såg trångt ut och att det var för mycket produkter i skyltfönstret på samma 

gång. Dock de 20% av respondenterna som inte såg By Malene Birgers färger i skyltfönstret 

som tråkiga såg istället färgerna som kalla samtidigt som de ansåg att skyltfönstret såg stiligt 

ut. Dem tyckte även att skyltfönstret såg strukturerat ut och de ansåg att det var positivt att de 

visade upp ett brett utbud av produkter på den lilla ytan. Av de 80% som såg färgerna som 

tråkiga och formen som rörig skulle 75% av dem kanske gå in i butiken, de skulle gå in ifall 

de hittade någon produkt de tyckte om i skyltfönstret och för den stil av plagg som visades. 

De resterande 20% av respondenterna som varken tyckte att skyltfönstret var tråkigt eller 

rörigt skulle definitivt gå in i butiken, mycket berodde på kläderna och färgerna som syntes 

och att de stämde överrens med respondenternas stil. 

 

6.3.6 Respondenternas uppfattning av By Malene Birgers skyltfönster - Kvinnor mellan 36 
-45 år 
By Malene Birgers skyltfönster upplevde 80% av respondenterna att färgerna var kalla och de 

resterande upplevde dem som tråkiga trots att de gillade färgerna svart och vitt. 100% av 

respondenterna ansåg att skyltfönstret såg rörigt ut, för 60% av dem berodde det främst på att 

produkterna i skyltfönstret inte hängde ihop och de upplevde även att det saknades ett tema i 

skyltfönstret. De kunde inte förstå ifall det var vardags eller festkläder, och de ansåg att 
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färgerna inte riktigt fungerade ihop trots att de inte använt sig av många färger i skyltfönstret. 

De resterande respondenterna ansåg att skyltfönstret såg trångt ut och att de använt sig av för 

mycket skyltdockor. 80% av respondenterna skulle inte gå in i butiken efter att ha sett 

skyltfönstret, för de flesta av dem handlade det främst om att produkterna inte såg tilltalande 

ut och att skyltningen var tråkig. För hälften av dem handlade det även om att prisuppgifter 

saknades. De resterande 20% av respondenterna svarade att de kunde tänka sig att gå in i 

butiken efter att ha sett skyltfönstret, de svarade att de troligen inte spontant skulle gå in i 

butiken utan att det berodde mer på om de var ute efter den stil av produkter  som syntes i 

skyltfönstret. 

 

6.3.7 Respondenternas uppfattning av By Malene Birgers skyltfönster - Kvinnor mellan 46 
-55 år 
By Malene Birgers skyltfönster uppfattade 60% av respondenterna som kallt, medan 20% 

uppfattade skyltfönstret som varmt. De resterande 20% nämnde att färgerna var neutrala och 

därför fanns ingen känsla om kallt eller varmt. Respondenten som uppfattade skyltfönstret 

som varmt ansåg även att det såg spännande och tilltalande ut. Medan 60% nämnde att det 

inte var något som tilltalade dem och skapade heller ingen nyfikenhet, bland annat var det en 

av respondenterna som ansåg att gässen som är placerade i skyltfönstret såg konstiga ut. 

Resterande 20% nämnde dock att skyltfönstret hade en snygg stilren stil. Av respondenterna 

var det 80% som ansåg att skyltfönstret såg strukturerat ut, medan 20% tyckte det såg rörigt 

ut. Totalt var det 40% som skulle tänka sig att gå in i butiken, av den anledning att de såg 

något tilltalande i skyltfönstret. De resterande 60% kunde inte tänka sig att gå in i butiken, 

detta därför att de ansåg att skyltfönstret såg tråkigt ut och att produkterna inte föll dem i 

smaken.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 
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Tabell 3 redogör för hur många av respondenterna som skulle välja att gå in i butiken, eller 

inte gå in i butiken samt kanske gå in efter att ha sett By Malene Birgers skyltfönster. 

Resultatet redovisas i procent. Där skillnaderna kring ålder påvisas på ett tydligt sätt, 

samtidigt som en totalsiffra redogörs gällande samtliga respondenter. 

 

6.4 Köpbeslutsprocessen – Problemerkännande 

6.4.1 Kvinnor mellan 16-25 år 
Respondenterna i denna åldersgrupp shoppade kläder minst två gånger per månad. Det var 

40%  som svarade att de shoppade kläder cirka två gånger i månaden,  80% av dem gångerna 

var planerade inköp. Sedan svarade 20% att de shoppade kläder cirka fyra gånger per månad 

och även här var  80% av köpen planerade och resterande 20% var spontana. Resterande 40% 

svarade att de shoppade fler än fem gånger per månad och alla köpen var spontana.  

 

Majoriteten av respondenterna svarade att de spenderade mellan 2000 till 2500 kr per månad 

på kläder, hela 60%. Medan istället 20% svarade att de spenderade cirka 1000 kr per månad 

på kläder, samtidigt som resterande 20% svarade att de spenderade mellan 2600 till 4000 kr 

per månad. De som spenderade mer pengar per månad gjorde fler spontanköp och de som 

spenderade mindre pengar per månad planerade sina köp mer. Ett samband kan även ses med 

antal köptillfällen och spenderade pengar per månad. De som shoppade fler gånger per månad 

var även de som spenderade mest pengar varje månad, och de som shoppade minst per månad 

var de som spenderade minst pengar varje månad.  

 

6.4.2 Kvinnor mellan 26-35 år 
Bland respondenterna i denna åldersgrupp svarade 60% att de shoppade kläder cirka två 

gånger per månad, varav de flesta var planerade tillfällen. Sedan svarade även 20%  att de 

shoppade kläder mellan tre till fyra gånger per månad. Medan de resterande 20% av 

respondenterna istället svarade att de shoppade mellan fem till sex gånger per månad, och för 

dem var cirka hälften av tillfällena planerade och hälften spontana.  

 

Majoriteten av respondenterna i denna åldersgrupp svarade att de handlade kläder för i 

genomsnitt 500 kr per månad, hela 60% svarade detta. 100% av dessa svarade att de shoppade 

cirka två gånger per månad. De resterande som shoppade mellan tre till fyra gånger och de 

mellan fem till sex gånger per månad, spenderade betydligt mer pengar på kläder än de som 
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endast shoppade två gånger per månad. De som shoppade kläder tre till fyra gånger per månad 

shoppade mellan 1700 till 2000 kr per månad, och de som shoppade mellan fem till sex 

gånger per månad shoppade för cirka 3000 kr per månad.  

 

6.4.3 Kvinnor mellan 36-45 år 
Respondenterna i åldersgruppen 36-45 år svarade 40% att de shoppade kläder mellan en till 

två gånger per månad, varav de flesta tillfällena ofta var planerade. 20% av dessa svarade 

bland annat att de endast shoppar vid behov, och kan därför hända att de shoppar kläder 

mindre än en gång per månad. Medan 60% av respondenterna shoppade kläder två gånger per 

månad, och även dessa svarade att köpen oftast var planerade. Vanligt för denna grupp var att 

de flesta köpen var planerade och inträffade cirka 2 gånger per månad. 

 

Nästan hälften av respondenterna i denna åldersgrupp svarade att de inte handlar kläder för 

mer än cirka 100 kr per månad, hela 40% av respondenterna svarade detta. Samtidigt var det 

även 40% av respondenterna som svarade att de istället handlade kläder för cirka 1000 kr per 

månad. Resterande 20% svarade att de handlar kläder för cirka 500 kr per månad, dessa 

respondenter shoppade även kläder cirka två gånger per månad. Likaså gällde det för 

respondenterna som handlade kläder för cirka 1000 kr per månad, då de svarade att de även 

shoppade cirka två gånger per månad.  Medan istället respondenterna som inte handlade för 

mer än 100 kr per månad istället shoppade kläder mellan en till max två gånger per månad. 

Här kan det ses ett samband mellan spenderade pengar på kläder per månad gentemot antalet 

shoppingtillfällen per månad. Vilket innebär att desto fler shoppingtillfällen per månad, desto 

mer pengar spenderades på kläder per månad.  

 

6.4.4Kvinnor mellan 46-55 år 
Bland respondenterna i kategorin 46-55 år shoppade 40% av respondenterna kläder cirka två 

gånger per månad, och nämnde att dessa gånger var mer spontana köp. 20% av 

respondenterna nämnde istället att de shoppar kläder var tredje månad, medan resterande 40% 

av respondenterna svarade att de shoppar kläder cirka en gång per månad, och var ofta 

spontana köp. En av respondenterna nämnde även att de planerade köpen skedde cirka två 

gånger per år. I denna åldergrupp kan ett mönster urskiljas att shoppingtillfällena av kläder är 

mer spontana än planerade. 
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Av respondenterna handlade 40% kläder för cirka 1000 till 1500 kr per månad. Medan 20% 

istället handlade kläder för 300 kr per månad. De resterande 40% nämnde att det kunde skilja 

mellan cirka 100 kr upp till 4000 kronor per månad. De som handlade kläder för 1000-1500 kr 

per månad gjorde fler spontana köp, än den som istället handlade kläder för 300 kr per månad. 

De resterande 40% av respondenterna som nämnde att det kunde variera, svarade 50% av 

dessa att köpen för det mesta var spontana, medan de andra inte alls gjorde lika många 

spontana köp.  Ett samband kan urskiljas mellan antal köptillfällen och spenderade pengar per 

månad, dock finns ett undantag och det är respondenterna som shoppar cirka en gång i 

månaden där det kunde variera varje månad hur mycket dessa spenderade. Men överlag var de 

som shoppade fler tillfällen per månad även de som spenderade mest pengar varje månad på 

kläder, och de som shoppade minst tillfällen per månad/år var de som spenderade minst 

pengar varje månad på kläder. 

 

 

 
Tabell 4 

 

Tabell 4 redogör för respondenternas köpvanor, alltså hur många tillfällen per månad 

respondenterna inhandlar kläder. Resultatet redovisas i procent. Där skillnaderna kring ålder 

påvisas på ett tydligt sätt, samtidigt som en totalsiffra redogörs gällande samtliga 

respondenter. 

 

 
Tabell 5 
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Tabell 5 redogör för respondenterna köpvanor, alltså hur mycket pengar respondenterna 

spenderar på kläder per månad. Resultatet redovisas i procent. Där skillnaderna kring ålder 

påvisas på ett tydligt sätt, samtidigt som en totalsiffra redogörs gällande samtliga 

respondenter. 

 

6.5 Köpbeslutsprocessen – Informationssökning 

6.5.1 Kvinnor mellan 16-25 år 
I denna åldersgrupp svarade100% av respondenterna att ett tilltalade skyltfönster får dem att 

gå in i en butik. För 60% av dem var kläderna i skyltfönstret den avgörande faktorn, varav en 

tredjedel av dem ansåg även att priset var en viktig faktor, ifall priset var i rätt prisklass eller 

ej. För resterande 40% var kläder även här en viktig faktor men dock tillsammans med 

skyltfönstrets utformning och helhet. Ifall skyltfönstret stack ut ur mängden och miljön i den 

ansågs som lockande, vilket skapade ett intresse hos dem som gjorde att de blev nyfikna på att 

se mer av butiken.  

 

6.5.2 Kvinnor mellan 26-35 år 
Av respondenterna i denna åldersgrupp svarade 20% av dem att de nödvändigtvis inte skulle 

gå in i en butik på grund av deras skyltfönster, de menade att rätt varumärke var en avgörande 

faktor. De resterande 80% svarade dock att ett tilltalade skyltfönster kunde få dem att gå in i 

en butik, de alla svarade att ett tilltalande klädesplagg var av avgörande faktor. Samtidigt som 

75% av dessa även ansåg att priset var en viktig faktor, ifall det var priser över deras prisklass 

skulle de inte gå in och att REA-skyltar istället kunde få dem att gå in. 50% av respondenterna 

menade även att färgerna i skyltfönstret var viktigt, hälften svarade att starka färger som 

sticker ut ur mängden kunde få dem att gå in, och den andra halvan svarade att färger som 

passade dem, deras favoritfärger, istället kunde få dem att gå in.  

 

6.5.3 Kvinnor mellan 36-45 år 
Totalt var det 100% av respondenterna som svarade att ett tilltalande skyltfönster får dem att 

gå in i en butik de tidigare inte tänkt gå in i, 20% av dem svarade att det var väldigt avgörande 

ifall de övertaget skulle gå in. För 80% av dem var kläderna en viktig faktor, och för hälften 

av dem var det även positivt ifall priserna tydligt syntes och att de stämde överens med deras 

prisklass. 20% av respondenterna som svarade att kläderna var en viktig faktor menade även 

att ifall skyltfönstret visade en viss stil som tilltalade dem skulle de gå in i butiken trots att de 
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inte såg en specifik produkt som tilltalade dem. Färgerna var även en viktig faktor för de 

flesta, 80% av respondenterna menade att rätt färger kunde få dem att gå in, för 25% av dem 

handlade det om färger som stack ut ur mängden, och för resterande handlade det om färger 

som tilltalade dem. 20% av respondenterna svarade även att ett tilltalande skyltfönster skall 

vara strukturerat och inte rörigt.  

 

6.5.4 Kvinnor mellan 46-55 år 
Hela 100% av respondenterna svarade att de går in i en butik med ett tilltalande skyltfönster. 

För 20% av respondenterna var effekterna en avgörande faktor. Medan 40% istället svarade 

att produkterna var den avgörande faktorn om skyltfönstret var tilltalande eller inte. 

Resterande 40% nämnde att känslan de fick av skyltfönstret var den avgörande faktorn, 

exempel på känslor kunde vara en känsla som var harmonisk eller glad. Denna grupp av 

respondenter nämnde inget om att prisets synlighet var en viktig faktor i skyltfönstrets 

utformning.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 

 
Tabell 6 redogör för de faktorer som påverkar respondenterna i deras val av att gå in i en butik 

eller inte. Resultatet redovisas i procent. Där skillnaderna kring påverkande faktor påvisas på 

ett tydligt sätt. Där även skillnaderna mellan de olika butikerna kan urskiljas.  
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7. Resultatanalys 
I detta avsnitt tolkas den empiriska data med hjälp av de aktuella teorierna. Detta ger läsaren 

en förståelse kring de faktorer som har orsakat resultatet.  Först kommer data tolkas med 

hjälp av Bergströms teorier kring text, färg och form. För att slutligen tolka data med hjälp 

av köpbeslutsprocessen.  

7.1 Analys av skyltfönster 

7.1.1 Text 
Två av de tre skyltfönstren som observerats innehöll någon form av text, antingen 

prisinformation, produktbeskrivning eller någon annan typ av meddelande. Både Lindex 

skyltfönster samt H&M:s skyltfönster innehöll text, i form av produktbeskrivningar och 

prisinformation. 50% av alla respondenter skulle gått in i H&M:s butik efter att ha observerat 

skyltfönstret, totalt var det 28,5% av dem som skulle gått in i butiken av det faktum att 

prisinformationen syntes tydligt i skyltfönstret. 40% av alla respondenter kunde även tänka 

sig att gå in i Lindex butik efter att ha observerat skyltfönstret, 10% av dem nämnde att 

prisinformationen var den avgörande faktorn till deras beslut att gå in i butiken. Medan endast 

35% av alla respondenter kunde tänka sig att gå in i By Malene Birgers butik efter att ha 

observerat skyltfönstret, men ingen av respondenterna menade att anledningen var på grund 

av prisinformationen, då det inte fanns någon prisinformation i deras skyltfönster. By Malene 

Birger var den butik som minst antal respondenter skulle gått in i efter att ha sett skyltfönstret, 

12,5% av dem som inte skulle gått in i butiken nämnde att den främsta anledningen var på 

grund av bristen av prisinformation. Lindex skyltfönster var en av de skyltfönster som även 

hade annan text än pris- och produktinformation . Detta var dock inte något som 

respondenterna la märke till, utan nämnde som helhet att skyltningen såg välkomnande ut, 

samtidigt som andra ansåg att skyltningen var tråkig. Därav kan det tydligt urskiljas att den 

text som respondenterna anser som relevant är produktrelaterad information, medan text som 

inte har något med produkterna att göra ses som oväsentlig.  

 

I forskningen kunde det även urskiljas att priset var en avgörande faktor för en del av 

respondenterna ifall de skulle gå in i en butik eller ej. Detta var vanligast bland de yngre 

respondenterna, där en del av kvinnorna nämnde att de bland annat inte kunde tänka sig att gå 

in i en butik som inte matchar den prisklass de vill hålla sig inom. Därav kan prisinformation i 

ett skyltfönster tänkas vara en viktigare faktor för yngre kvinnor än för äldre, då de äldre 

kvinnorna inte nämnde något om pris i frågeformuläret. Det bör dock tilläggas att det var de 
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äldre kvinnorna i åldersgruppen 46 till 55 år som inte påpekade att priset var en viktig faktor i 

avgörandet om de kunde tänka sig att gå in i butiken eller ej. Resterande åldersgrupper 

påpekade att priset var en viktig faktor, dock i olika utsträckningar.  

 

7.1.2 Färg 
Gällande skyltfönstrens färger svarade respondenterna relativt lika oberoende åldersgrupp. 

Detta kan bero på att majoriteten av respondenterna är uppväxta inom samma kultur med 

liknande traditioner. Totalt var det 80% av respondenterna som uppfattade färgerna i H&M:s 

skyltfönster som kalla. Medan endast 60% av respondenterna uppfattade färgerna i By Malene 

Birgers skyltfönster som kalla, resterande såg färgerna som seriösa samt stilrena men även 

tråkiga. Däremot var det 90% av respondenterna som uppfattade färgerna i Lindex 

skyltfönster som varma. Resultaten påvisar att majoriteten av respondenterna uppfattade 

färgerna relativt lika.  

 

Färgerna i H&M:s skyltfönster bestod mestadels av vitt, detta gäller även By Malene Birgers 

skyltfönster som också bestod av vita färger samtidigt som det även fanns en del svarta färger 

i skyltfönstret. 80% respektive 60% av respondenterna uppfattade färgerna som kalla, orsaken 

till denna skillnad beror främst på färgens sammanhang. Då vit är en neutralfärg, kan det 

tänkas att uppfattningen kring färgen ändras utifrån årstid och sammanhang. Eller exempelvis 

som i H&M:s skyltfönster där de vita inslagen matchades med rekvisita som skall föreställa 

att vara utomhus. Snö tyder på kyla, och därav kan respondenterna ha påverkats av den 

rekvisita som skyltfönstret bestod av. Som sedan påverkade respondenternas syn på den vita 

färgen. Dock tyder resultaten på att färgens sammanhang i en viss miljö inte är av stor 

betydelse då majoriteten av respondenterna uppfattade färgerna i By Malene Birgers 

skyltfönster som kalla. Trots att By Malene Birgers skyltfönster inte föreställde något vintrigt 

eller något som kunde kopplas med kyla. Vilket tyder på att färgen vit uppfattas som kall 

oavsett om den symboliserar snö eller endast är en dominerande färg i ett skyltfönster.  

 

Färgerna i Lindex skyltfönster dominerades av rött, men bestod även av färgerna brunt, beigt 

och blått. 90% av respondenterna uppfattade färgerna som varma, majoriteten uppfattade även 

färgerna som välkomnande. Trots detta skulle endast 40% av alla respondenter gå in i butiken 

efter att ha sett skyltfönstret. För dem 40% av respondenterna som skulle gått in var det 70% 

av dessa som ansåg att utformning var den avgörande faktorn till detta. För de flesta handlade 
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det om färgerna i skyltfönstret och att skyltfönstret såg välkomnande ut. Färgerna var även en 

viktig faktor för H&M:s skyltfönster. Av de som kunde tänka sig att gå in i deras butik, var 

det endast 28,5% av dessa som skulle göra det på grund av skyltfönstrets utformning. Vilket 

påvisar att färgerna i ett skyltfönster spelar en avgörande faktor för hur skyltfönstret uppfattas, 

och kan även vara en avgörande faktor ifall kunder väljer att gå in i en butik eller inte.  

 

Resultaten kan även tolkas utifrån att de varma färgerna anses som attraktivare i mottagarens 

ögon än de kallare färgerna. Resultaten tyder även på att bristen av färg i ett skyltfönster leder 

till ett tråkigare intryck hos mottagaren, samtidigt som de kan skapa ordning i en rörig miljö. 

Då de genomgående vita färgerna skapade struktur i H&M:s skyltfönster trots dess röriga 

form. Medan färgerna i By Malene Birgers skyltfönster uppfattades som tråkiga i brist på 

kontrasterande färger. Vilket förklarar varför alla de respondenter som kunde tänka sig att gå 

in i By Malene Birgers butik efter att ha sett skyltfönstret skulle göra det av den anledning att 

de fanns produkter i skyltfönstret som på något sätt tilltalade dem.  

 

7.1.3 Form 
De observerade skyltfönstren uppfattades mestadels som strukturerade. H&M:s skyltfönster 

uppfattade majoriteten av alla respondenter som strukturerad, dock ansåg  40% av 

respondenterna att H&M:s skyltfönster såg ostrukturerat ut vid första anblick. Men efter att ha 

observerat skyltfönstret ett tag såg de en klarare struktur. Dock upplevde 35% av 

respondenterna strukturen som strukturerad redan vid första anblick, sammanlagt upplevde 

75% av respondenterna en strukturerad form i skyltfönstret. Majoriteten av dessa menade att 

användandet av få färger hjälpte till att skapa en strukturerad form, andra menade även att 

skyltfönstret såg genomtänkt samt välplanerat ut. Medan 20% av respondenterna uppfattade 

istället H&M:s skyltfönster som rörigt, majoriteten av dem menade att det berodde på trädet. 

De resterande 5% av respondenterna menade istället att det såg tråkigt ut, vilket berodde på 

att kläderna i skyltfönstret inte attraherade dem.  

 

Samtidigt uppfattade även 75% av respondenterna Lindex skyltfönster som strukturerat, dock 

var det endast 35% av respondenterna som uppfattade skyltfönstret som strukturerat och 

genomtänkt. Medan 40% av respondenterna istället uppfattade formen i skyltfönstret som 

strukturerat men samtidigt väldigt tråkigt. Det var även 25% av respondenterna som 

uppfattade formen som rörig, ogenomtänkt och tråkig. 65% av respondenterna uppfattade 
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alltså skyltfönstret som tråkigt. Trots detta skulle ändå 70% av de respondenter som valde att 

gå in i butiken efter att ha sett skyltfönstret, gå in på grund av skyltfönstrets utseende. Vilket 

tyder på att färgerna i skyltfönstret är en viktig avgörande faktor för hur skyltfönstret och dess 

form upplevs. H&M:s skyltfönster som bestod av allt fler kontrastrika former än vad Lindex 

skyltfönster bestod av sågs som strukturerad av lika stor mängd respondenter. H&M använde 

sig dock endast av ett fåtal färger, medan Lindex använde sig av allt fler färger, vilket kan ha 

påverkat respondenternas uppfattning av formen i skyltfönstret.  

 

Respondenternas uppfattning av By Malene Birgers skyltfönster tyder dock på något annat. 

55% av respondenterna ansåg att formen i skyltfönstret var ostrukturerad, majoriteten av 

dessa menade att det främst berodde på att de försökt visa upp alltför mycket produker på en 

alldeles för liten yta. Samtidigt som de ansåg att ljusslingan i skyltfönstret var distraherande. 

40% ansåg dock att formen i skyltfönstret var  strukturerad och endast 5% ansåg att formen 

var tråkig. Bland de respondenter som kunde tänka sig att gå in i butiken efter att ha sett 

skyltfönstret, skulle 100% göra det på grund av produkterna som syntes i skyltfönstret. Dock 

var By Malene Birger den butik som minst antal respondenter kunde tänka sig att gå in i efter 

att ha sett skyltfönstret, endast 35%. Medan i Lindex butik skulle 40% av respondenterna gått 

in i efter att ha sett skyltfönstret, därav 70% på grund av skyltfönstrets utformning. Detta 

tyder på att skyltfönstrets utformning är viktig och att det inte endast handlar om produkterna 

i skyltfönstret. Men samtidigt vill vi påvisa att en kombination av attraherande produkter, 

välplanerad utformning samt prisinformation i ett skyltfönster är slagkraftigast. H&M:s 

skyltfönster är ett bra exempel, eftersom att det var den butik som flest respondenter skulle 

gått in i efter att ha sett skyltfönstret. Och var även den butik som hade en relativt jämn 

fördelning mellan de olika faktorerna i jämförelse med de andra skyltfönstren. Den jämna 

fördelningen mellan produkterna, prisinformation och utformningen ser vi som ett resultat av 

varför H&M var den butik som flest respondenter skulle gått in i. 

 

7.2 Köpbeslutsprocessen 

7.2.1 Problemerkännande (köpvanor) 
Kvinnorna i åldersgruppen 16-25 var den grupp som spenderade mest pengar per månad. De 

handlade kläder för cirka 1000 till 4000 kr per månad, dock låg genomsnittet på cirka 2000 kr 

per månad. Samtidigt som majoriteten av dessa svarade att de shoppade cirka två till tre 

gånger per månad, och nämnde även att det ofta gjorde spontanköp. De respondenter som 
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gjorde flest spontanköp, var de respondenter som spenderade mest pengar på kläder varje 

månad och samtidigt shoppade vid fler tillfällen än andra respondenter i samma åldersgrupp. 

En del av dessa respondenter shoppade kläder över fem gånger per månad.  

 

Denna trend gick även att urskilja i de andra grupperna, med då främst gällande de 

respondenter som shoppade oftare samt spenderade mer pengar på kläder varje månad. 

Majoriteten av respondenterna mellan 26-35 år shoppade cirka två gånger per månad och 

spenderade cirka 500 kr per månad, vilket kan bero på att de flesta planerade sina köp. De 

respondenter som istället shoppade mellan fyra till sex gånger per månad spenderade betydligt 

mer pengar på kläder per månad, mellan 1700-3000 kr, detta kan istället bero på att de gjorde 

mer spontanköp.  

 

Denna trend kunde även skådas bland respondenterna i åldrarna 46-55. Där spenderade nästan 

hälften av respondenterna mellan 1000 till 1500 kr per månad. Även i denna grupp kunde 

tydliga skillnader ses mellan de som spenderade mer pengar per månad och de som 

spenderade mindre. Ett tydligt samband visade att de respondenter som spenderade mer 

pengar varje månad på kläder även var de som gjorde fler spontanköp. Bland de respondenter 

som istället spenderade varierande summor pengar varje månad på kläder, gjorde hälften av 

dem ofta spontanköp och de resterande planerade oftast sina köp. De respondenter som 

spenderade mer pengar var även de som shoppade flest gånger per månad. En tydlig trend 

urskiljs i studien, mellan spenderade pengar, antal köptillfällen samt spontanköp.   

 

Dock syntes inte denna trend lika tydligt bland respondenterna i åldrarna 36-45, men det gick 

ändå att urskilja en viss skillnad. Även här var de respondenter som shoppade vid fler 

tillfällen, de respondenter som spenderade mer pengar per månad på kläder. Men skillnaderna 

var dock inte lika stora här som i de övriga åldersgrupperna, vilket kan bero på att majoriteten 

av respondenterna planerade sina köp oberoende hur mycket pengar de spenderade på kläder 

varje månad. Denna grupp var den grupp som även spenderade minst pengar per månad på 

kläder. Vilket kan förklara varför just denna grupp var den grupp som gjorde minst 

spontanköp, då de inte utsätter sig själva för påverkande faktorer i samma utsträckning som de 

andra grupperna gör då de shoppar fler gånger per månad.  
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7.2.2 Informationssökning (Segment) 
Respondenterna inom de olika ålderskategorierna visade på tydliga skillnader gällande 

priskänslighet, skyltfönstrets betydelse samt produkterna. Bland respondenterna i åldrarna 16-

25 var produkterna i skyltfönstret en avgörande faktor ifall de skulle gå in i en butik eller inte, 

för 40% av dem var även skyltfönstrets helhet en avgörande faktor. Likaså var priset en viktig 

faktor för 20% av respondenterna, att priserna var inom rätt prisklass. H&M var den butik 

som flest kvinnor inom åldrarna 16-25 skulle gå in i efter att ha sett skyltfönstret, cirka 80%. 

Lindex och By Malene Birgers skyltfönster var enligt respondenterna inte lika attraherande än 

H&M:s skyltfönster då endast 20% respektive 40% ansåg att det var butiker de ville gå in i 

efter att ha sett deras skyltfönster. Detta kan tänkas bero på att Lindex och By Malene Birgers 

målgrupp inte är konsumenter i denna unga ålder.  

 
För respondenterna i åldrarna 26-35 år var H&M tillsammans med By Malene Birger de 

butiker som flest respondenter skulle gått in i efter att ha sett deras skyltfönster. 40% av 

respondenterna skulle gått in i H&M:s butik, likaså 40% i By Malene Birgers butik medan 

endast 20% i Lindex butik. Majoriteten av respondenterna ansåg att produkterna i ett 

skyltfönster var en avgörande faktor ifall de skulle gå in i en butik, samtidigt tog även flertalet 

av dessa hänsyn till priset. Medan ett fåtal nämnde att märket var en viktig faktor. 

Respondenternas svar bland kvinnorna i åldrarna 16-25 och 26-35 tenderade att vara relativt 

lika. Detta kan bero på att de ligger inom samma typ av segment. Dessa två åldersgrupper 

skulle kunna tolkas som typdominanta, då produkterna var den avgörande faktorn. Samtidigt 

som en del av dem även kan ses som prisdominanta, då priset likaså var en avgörande faktor 

för vissa.  

 
Även majoriteten av respondenterna i åldrarna 36-45 ansåg att produkterna i skyltfönstret var 

en avgörande faktor, samtidigt som hälften av dem även tog hänsyn till priset i skyltfönstret. 

Skyltfönstrets stil och färgval var också en viktig faktor för respondenterna, nästan alla 

respondenter i denna åldersgrupp svarade att ett skyltfönster med rätt attribut kunde få dem att 

gå in i en butik. Respondenterna ansåg att Lindex var det skyltfönster som var mest 

attraherande, och 100% av respondenterna skulle gått in i butiken efter att ha sett 

skyltfönstret. Medan 60% skulle gått in i H&M:s butik och endast 20% av respondenterna 

skulle gått in i By Malene Birgers butik. Detta kan bero på samma faktorer som nämndes 

gällande de tidigare två åldersgrupperna, att respondenterna är prisdominanta samt 

typdominanta.  
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Bland respondenterna i åldrarna 46-55 var dock By Malene Birger den butik som flest 

respondenter skulle gått in i efter att ha sett skyltfönstret, där lite under hälften av 

respondenterna skulle gått in. Medan endast ett fåtal av respondenterna skulle gått in i Lindex 

butik efter att ha sett deras skyltfönster, likaså efter att ha sett H&M:s skyltfönster.  

Produkterna i skyltfönstret var inte en lika stor avgörande faktor bland respondenterna i 

åldrarna 46-55 som hos de andra respondenterna. Lite mindre än hälften av respondenterna i 

åldrarna 46-55 svarade att produkterna i skyltfönstret var en avgörande faktor, samtidigt som 

samma mängd respondenter nämnde att känslan i skyltfönstret var en avgörande faktor. 

Samtidigt som ett fåtal respondenter menade att effekterna var en viktig faktor, vilket även 

kan tolkas till skyltfönstret och dess status den utstrålar. Ingen av respondenterna i denna 

grupp tog hänsyn till priset, vilket respondenterna i de andra grupperna gjorde. Därav är inte 

respondenterna i denna åldersgrupp prisdominanta, de är istället endast typdominanta.  

 

Resultaten påvisar ett samband mellan företagens riktade segment och respondenternas 

uppfattning av deras skyltfönster. By Malene Birger, H&M och Lindex riktar sig till tre olika 

segment. H&M riktar sig till ett segment med modeintresserade kvinnor i åldrarna 16-55 som 

vill köpa prisvärt mode. Lindex riktar sig till ett segment med modemedvetna kvinnor mellan 

30-55 år som vill köpa prisvärt mode. By Malene Birger riktar sig till ett segment med 

modemedvetna kvinnor i åldrarna 25-55 som är villiga att betala mer för en produkt. 

Respondenternas uppfattning kring de olika företagens skyltfönster visar på skillnader mellan 

olika segment. Då Lindex lyckades bäst i åldrarna 36-45 samt 46-55, som bland annat är en 

del av deras målgrupp. Medan By Malene Birger och H&M lyckades sämre inom dessa 

åldrar. Vilket i H&M:s fall kan tänkas bero på att deras målgrupp är relativt stor och det blir 

därför svårt att rikta all visuell kommunikation till alla inom målgruppen. Lindex lyckades 

däremot sämre hos respondenterna i åldrarna 26-35, vilket kan förklaras då Lindex inte riktar 

sig till kvinnor i dessa åldrar utan endast till en liten del av dem. H&M lyckades istället bäst 

bland kvinnorna i åldrarna 16- 25 och 26-35, samtidigt som By Malene Birger uppvisade 

samma resultat som H&M i  åldersgruppen 26-35, trots att respondenterna svarade att de var 

priskänsliga. Detta kan bero på att både H&M och By Malene Birgers riktar sig till ett 

segment dit kvinnor i åldrarna 26-35 hör. Att flest respondenter inom åldrarna 16-25 skulle gå 

in i H&M:s butik efter att ha sett deras skyltfönster stödjer sambandet mellan riktat segment 

och uppfattning, då H&M var det enda företaget som riktade sig till denna grupp. Där 80% av 

respondenterna i åldrarna 16-25 skulle gått in i H&M:s butik, och endast 40% respektive 20% 
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skulle gått in i By Malene Birger respektive Lindex butik. Lindex och By Malene Birgers 

dåliga resultat kan alltså tyda på att de inte riktar sig till kvinnor i åldrarna 16-25.  
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8. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras våra slutsatser från analysen. Här redogör vi våra tankar kring 
resultatet, samt för en djupgående diskussion. Slutsatserna presenteras utifrån 
frågeställningarna, för att urskilja det resultat vi har kommit fram till i studien. 

 

8.1 Hur uppfattar mottagaren den visuella kommunikationen, och finns det 
ett samband med det teorier säger? 
Bergström talar om vikten att fånga läsarens intresse genom att sätta sig in i dens situation och 

behov. Utifrån den data som samlats in genom frågeformuläret kan det urskiljas olika faktorer 

som respondenterna la vikt på i uppfattandet av den visuella kommunikationen. 

Prisinformation var en av dessa faktorer, tillsammans med produkterna samt skyltfönstrets 

utformning i sin helhet. H&M och Lindex var de butiker som flest respondenter skulle gått in 

i, båda butikerna hade tydlig prisinformation i sina skyltfönster. Medan By Malene Birger var 

den butik som minst respondenter skulle gått in i, vilket 12,5% av respondenterna sa berodde 

på den faktorn att skyltfönstret saknade prisinformation. Bergström menar att textens längd 

inte spelar någon avgörande roll utan att det är läsarens intresse som är avgörande(Bergström 

2009, s.147). Vilket kan påvisas genom den orsaken att fåtalet respondenter la märke till 

texten ”Merry Christmas” i Lindex skyltfönster, det kunde tänkas få större uppmärksamhet 

om det istället stod Rea på skylten. Därför drar vi slutsatsen att tydliga prisuppgifter i ett 

skyltfönster är en viktig faktor ifall kunder väljer att gå in i butiken eller inte.  

 

Men prisinformation är endast en av de påverkande faktorerna i den visuella 

kommunikationen, flertalet respondenter menade även att produkterna i skyltfönstret var av 

stor betydelse. Där bland annat färgerna på produkterna var en avgörande faktor. Bergström 

menar att vi alla har ett personligt förhållningsätt till färger, även fast vi har en allmän 

uppfattning om färgen. Detta kan påvisas tydligt i den data som samlats in från 

frågeformulären, då majoriteten av respondenterna uppfattade färgerna på ungefär samma 

sätt. Färgerna i H&M:s skyltfönster bestod mest av färgen vit, och uppfattades som kalla. 

Även färgerna i By Malene Birgers skyltfönster som bestod av färgerna svart och vit, 

uppfattades som kalla men samtidigt tråkiga. Medan färgerna i Lindex skyltfönster som 

bestod av mörkare färger och samtidigt mycket rött, uppfattades som varma av 

respondenterna.  
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Teorierna svarar inte på varför vitt kan uppfattas som en kall färg, utan menar att vitt oftast 

symboliseras med renhet samt helighet. Dock kan det antas att årstiden påverkat resultatet, 

och att om studien istället genomfördes under sommaren skulle respondenterna svara 

annorlunda gällande H&M:s skyltfönster. Under vintern kan det tänkas att färgen vit 

förknippas med snö och kyla, medan under sommaren kan det tänkas att färgen vit förknippas 

med studenten och bröllop. Samtidigt var H&M den butik som flest respondenter kunde tänka 

sig att gå in i, vilket betyder att även fast ett skyltfönster uppfattas som kallt betyder inte det 

att det inte är tilltalande. By Malene Birgers skyltfönster uppfattades även som kallt dock inte 

lika kallt som H&M:s, men det uppfattades samtidigt som tråkigt. Vilket resulterade i att det 

var den butik som minst respondenter kunde tänka sig att gå in i. Bergström talar om att ett 

skyltfönster kan skapa stämning genom förföriska bilder, exempelvis genom vitgnistande snö 

som kan få mottagaren att längta till Alperna. Detta kan förklara varför fler respondenterna 

uppfattade H&M:s skyltfönster som kallare än By Malene Birger trots liknande färgval. 

Samtidigt kan det även påvisa varför fler respondenter ansåg att H&M:s skyltfönster var mer 

tilltalande än By Malene Birgers, då det fanns en känsla som saknades i By Malene Birgers 

skyltfönster. Samtidigt menar Bergström att okulörta färger sällan sticker ut, vilket By Malene 

Birgers skyltfönster endast bestod av och kan därför förklara varför skyltfönstret uppfattades 

som tråkigt.  

 

Gällande färgerna i Lindex skyltfönster förklarar både Bergström och Guild som varma samt 

kärleksfulla färger. Vilket förklarar varför majoriteten av respondenterna uppfattade färgerna 

som varma och välkomnande. Ändå var det endast 40% av respondenterna som kunde tänka 

sig att gå in i butiken, vilket var mindre än antalet som kunde tänka sig att gå in i H&M:s 

butik. Därför kan det påvisas att varma färger inte behöver uppfattas som mer tilltalande än 

kalla färger. Samtidigt ser vi ett samband gällande den allmänna uppfattningen om färger och 

hur respondenterna uppfattade färgerna i företagens skyltfönster. Och vi kunde även se att 

uppfattningen av skyltfönstret påverkades mycket av respondenternas syn och erfarenhet 

kring färgerna.  

 

Dock var det inte endast prisinformation och skyltfönstrens produkter som var de markanta 

faktorerna som respondenterna påvisade på, utan även skyltningen i sin helhet. 

Respondenternas uppfattning om formen i H&M:s skyltfönster kan spegla det Bergström talar 

om gällande asymmetriska kompositioner. Asymmetriska kompositioner upplevs ofta som 

dynamiska och spännande. Viktigt är dock att en balans finns i formgivningen så att inte 
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helheten kantrar åt ena eller det andra hållet, och menar även att balans är svårare att uppnå 

med asymmetriska kompositioner(Bergström 2009, s. 334). Vilket tydligt förklarar varför 

majoriteten av respondenterna vid första anblick såg H&M:s skyltfönster som rörigt och 

ostrukturerat, men efter en stunds eftertanke ändrades synen om skyltfönstrets utformning 

som sedan blev mer strukturerat pågrund av det bakomliggande temat. Tillskillnad från 

H&M:s skyltfönster som vid första anblick sågs vara ostrukturerat,  sågs Lindex skyltfönster 

som strukturerat direkt men dock samtidigt tråkigt. Att skyltfönstret uppfattades som tråkigt 

menar Bergström kan bero på att skyltfönstret saknade en genomarbetad formgivning som 

bygger på rytm. Där formgivaren kan rycka med mottagaren på en liten resa som består av 

variationsrika former, spännande växlingar, mjuka och hårda former samt kalla och varma 

färger(Bergström 2009, s. 334). Gällande By Malene Birgers skyltfönster var uppfattningen 

kring utformningen varierande bland respondenterna. De äldsta och de yngsta åldersgrupperna 

var de respondenter som ansåg att utformningen såg strukturerad ut, medan de mellersta 

åldersgrupperna istället såg skyltfönstret som ostrukturerat och rörigt. By Malene Birgers 

butik var den butik som minst antal respondenter kunde tänka sig att gå in i, som främst 

berodde på utformningen av skyltfönstret. Respondenternas delade meningar kan förklaras 

genom deras syn på färger och former, som kan variera beroende på tidigare erfarenhet samt 

smaksak.  

 

Det som kan påvisas är bland annat att formens uppfattning påverkas av respondenternas syn 

kring skyltningens färger, däribland produkternas färger. Då det kan påvisas att de vita 

färgerna i H&M:s skyltfönster skapade ordning i formen och gav skyltfönstret en helhet, trots 

de kontrastrika formerna. De röda färgerna i Lindex skyltfönster skapade ett varmt och 

välkomnande skyltfönster, samtidigt som en del ansåg att skyltfönstret såg tråkigt ut. Och de 

svarta och vita färgerna tillsammans med den enkla formen i By Malene Birgers skyltfönster 

gjorde att en del av respondenterna uppfattade även detta skyltfönster som tråkigt. Därför kan 

slutsatser dras kring att färgvalen är en viktig faktor för hur skyltfönstrets helhet uppfattas. 

Vilket även Bergström och Guild talar om, då dem båda menar att färger är en stor del av vårt 

liv och i vårt sätt att tänka. 
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8.2 Hur påverkar den visuella kommunikationen mottagaren i 
köpbeslutsprocessen? 
Köpbeslutprocessen menar att det finns fyra olika steg inom informationssökningssteget, 

varav reklam är en av dessa fyra steg. Till reklam hör även skyltfönster. Den data som samlats 

in med hjälp av frågeformuläret påvisar att 95% av respondenterna i denna studie påverkas av 

ett tilltalande skyltfönster, som kan få dem att gå in i en butik. En tydlig trend kan även 

urskiljas gällande de respondenter som shoppar fler gånger per månad även spenderar mer 

pengar på kläder varje månad samt gör fler spontanköp. De som istället inte shoppar lika ofta 

per månad spenderar heller inte lika mycket pengar på kläder samtidigt som de ofta planerar 

sina köp. Alltså går det att påvisa att de respondenter som shoppar flera gånger per månad 

utsätts lättare och oftare för den visuella kommunikationen, som i denna studie är skyltfönster. 

Vilket kan resultera i ett ökat behov hos dem, som sedan leder dem ett steg närmare ett köp. 

Därför kan slutsatser dras kring att ökade shopping tillfällen resulterar i att kunden utsätts mer 

för den visuella kommunikationens påverkan, som sedan kan leda kunden till spontanköp.  

 

Även Mike Easey talar om detta gällande låg- och högengagemangs köp, och att graden av 

engagemangen varierar beroende på personen, köpobjektet, tid och plats(Easey 2008, s. 69). 

Graden av engagemang varierar alltså bland respondenterna vilket gör att en del av 

respondenterna inte lägger ned lika mycket tid på köpet, som kan resultera i fler spontanköp. 

Sambandet mellan spenderande pengar, antal köptillfällen och spontanköp kan förklaras 

utifrån köpbeslutsprocessen. Köpbeslutsprocessen säger bland annat i steget 

problemerkännande att ett problem kan uppstå om kunden ser en tv-reklam med en snygg 

klänning i, alltså utifrån yttre stimuli(Kotler, Keller 2009, s.247). Då skyltfönster hör till 

reklam, kan alltså produkter i ett skyltfönster skapa ett problem/behov hos kunden. De 

respondenter som shoppade vid flest tillfällen är de respondenter som utsätts för mest reklam 

via skyltfönstren, som kan resultera i ett ökat behov hos respondenten som sedan kan leda 

personen ett steg närmre ett köp. Vilket förklarar varför de respondenter som shoppade vid 

flest tillfällen, spenderade mer pengar och gjorde fler spontanköp varje månad än resterande 

respondenter som inte följde samma mönster.  Vilket även förklarar det faktum att spontanköp 

var vanligare hos en del av respondenterna, då graden av engagemang varierar mellan dem. 

Därför kan slutsatser dras kring att graden av engagemang är en påverkande faktor gällande 

hur pass mycket den visuella kommunikationen påverkar kunden i köpbeslutsprocessen.  
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Dock bör det tilläggas att den visuella kommunikationens påverkan på kunden i 

köpbeslutsprocessen även kan påverkas av andra faktorer. Faktorer som exempelvis kan få 

kunden att överväga till ett köp kan vara pris, funktion, design etc, dessa faktorer kan skilja 

sig åt beroende på segment. En del kunder är prisdominanta och bestämmer sig först utifrån 

pris, medan andra kunder istället är typdominanta och bestämmer sig utifrån typ, samtidigt 

som det även finns märkesdominanta kunder som bestämmer sig utifrån märke(Kotler, Keller 

2009, s.248-249).  Utifrån den data som samlats in med hjälp av frågeformulären kan det 

konstateras att respondenterna i denna studie främst var typdominanta samt prisdominanta. 

Märkesdominant var endast två av respondenterna, dock var varumärket inget denna studie 

tog hänsyn till under datainsamlingen. Då respondenterna inte visste vilka företag som 

observerats, tog de troligen inte hänsyn till den aspekten i deras svar.  

 

8.3 Vilka visuella element har mest påverkande effekt på 
köpbeslutsprocessen? 
Genomarbetad formgivning bygger på rytm, samt att formgivaren bjuder med mottagaren på 

en liten resa. Mottagaren ska inte kunna förutsäga det som skall komma, så att den inte blir 

uttråkad utan istället stimulerad(Bergström 2009, s. 334). De visuella element som har störst 

påverkande effekt på köpbeslutsprocessen utifrån respondenternas svar är produkterna samt 

utformningen av skyltfönstret. Svaren varierade beroende på åldergrupp samt skyltfönster.   

 
H&M:s skyltfönster var det mest kontrastrika skyltfönstret bland de tre olika företagens 

skyltfönster. Trots detta var produkterna i skyltfönstret den främsta orsaken till att 

respondenterna skulle gå in i butiken efter att ha sett skyltfönstret, och inte själva 

utformningen. 43% av respondenterna ansåg att produkterna i skyltfönstret var den avgörande 

faktorn till att gå in i butiken. Detta kan bero på att respondenterna i denna studie främst var 

typdominanta, som då ansåg att kläderna de såg i skyltfönstret var mer tilltalande än själva 

skyltfönstret. Likaså gäller denna faktor även för By Malene Birgers skyltfönster. Dock kan 

detta faktum även grundas i att By Malene Birgers skyltfönster var relativt litet i jämförelse 

med de andra två, samtidigt som fokuset låg på kläderna. Vilket resulterade i att endast 35% 

av respondenterna skulle gå in i butiken, som tydligt visar att skyltfönstrets bristande 

utformning påverkade respondenternas val till att inte gå in i butiken. Då bland annat 

Bergström menar att en genomarbetad formgivning skall bestå av variationsrika former, 

spännande växlingar mellan närbilder och avståndsbilder, storlekar och riktningsförhållanden, 
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mjuka och hårda former, kalla och varma färger osv.(Bergström 2009, s. 334).  Detta kan 

även påvisas genom det resultat som Lindex skyltfönster uppvisade. Då 40% av alla 

respondenter skulle gå in i butiken efter att ha sett skyltfönstret, och 70% av dem skulle gjort 

det på grund av skyltfönstrets utformning och känsla. Medan endast 20% av respondenterna 

skulle gått in i butiken på grund av produkterna i skyltfönstret. Att Lindex utformning av 

skyltfönstret blev en så pass avgörande faktor ifall respondenterna skulle gå in i butiken eller 

inte har troligen att göra med respondenternas positiva syn på färgerna i skyltfönstret. Då 

majoriteten av respondenterna ansåg att färgerna såg välkomnande ut medan de samtidigt 

ansåg att formen var strukturerad men tråkig.  Guild talar om att företag lägger ner enorma 

summor pengar på att ta reda på vilken färg som tilltalar de köpstarka grupperna mest, som 

Guild menar är ett bevis på hur tydligt färger kan förmedla känslor och värderingar (Guild 

1996, s.15).  

 
Utifrån den data som samlats in kan det dras slutsatser kring att produkterna i skyltfönstret var 

den största avgörande faktorn. Detta kan påvisas genom det faktum att H&M:s skyltfönster 

var det skyltfönster som lockade åt sig flest köpare, vilket främst berodde på produkterna. En 

del av respondenterna menade att kläder som syns i skyltfönster troligtvis speglar vilken typ 

av kläder som finns inne i butiken. Därav kan det konstateras att ett lyckat skyltfönster, är ett 

skyltfönster som visar upp representativa kläder som speglar butikens image samtidigt som 

det gäller att rikta sig till rätt målgrupp. Eftersom att olika segment har olika egenskaper och 

smaker är det viktigt för ett företag att veta vilken målgrupp de skall rikta sig till för att lyckas 

med sin visuella kommunikation. 
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9. Fortsatt f orskning 
I detta avsnitt reflekterar vi kring den fortsatta forskningen som kan föras inom samma 

ämnesram. Där vi presenterar intressanta fortsatta forskningsområden. Som kanske kan ge 

läsaren en egen idé kring fortsatt forskning. 

 

I fortsatt forskning tycker vi att det skulle vara intressant om man kunde göra en djupare 

studie kring hela köpbeslutsprocessen. Där forskningen följer med kunden från 

problemerkännande till köpbeslut och efter köpbeteende. Detta var tyvärr inte möjligt att 

genomföra i vår studie då det skulle krävas en längre tid att samla in all data. Samtidigt som 

allt fler faktorer skulle påverka resultatet, som exempelvis butikens utformning, 

reklamkampanjer samt liknande marknadsföringskanaler. Det skulle även vara intressant om 

man kunde intervjua fler respondenter, för att se om den fortsatta studien stämmer överrens 

med vår studie. Samtidigt ser vi att varumärkesimage kan påverka konsumenter till ett köp, 

beroende på vad konsumenten eftersträvar för självuppfattning och status. Därför skulle det 

vara intressant att se i pass stor grad konsumenter påverkas av varumärkesimagen som 

företagen har byggt upp. 
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10. Källkritik 
Fenomenet som studerades var i hur stor utsträckning den visuella kommunikationen 

påverkade mottagaren i köpbeslutsprocessen. För att belysa fenomenet gjordes en 

undersökning på tre modeföretags skyltfönsters påverkan i köpeslutsprocessen bland 40 

kvinnor i åldrarna 16-55 år. En undersökning gjordes om hur de uppfattade den visuella 

kommunikationen samt hur deras handlingsmönster påverkades. Respondenternas 

uppfattningar gällande de tre olika modeföretagens skyltfönster samlades in via 

frågeformulär. Frågorna i formuläret var främst öppna, vilket innebar att det inte fanns några 

färdiga svar, utan varje respondent fick själv avgöra vad svaret skulle vara. På så sätt 

minskade risken att svaren blivit vinklade. De öppna frågorna innebar dock att svaren på 

frågorna blev tvungna att tolkas för att kunna mätas. Vilket innebär att deras svar kan ha 

tolkats annorlunda mot vad respondenterna faktiskt menade. Tolkningarna låg till grund för 

resultaten och slutsatserna, vilket innebär att fel tolkningar av respondenternas svar kan leda 

till ett felaktigt resultat. Respondenternas tolkningar av frågorna i formuläret kan ha tolkats 

olika beroende på respondent, som också kan leda till ett felaktigt resultat.  

 

Slutsatserna drogs utifrån de mönster som kunde ses i respondenternas svar, för att sedan 

förklara dem med hjälp av relevanta teorier.  Köpbeslutsprocessen är en modell som använts 

flitigt i olika forskningar, även Bergströms teorier om text, färg och form förekommer ofta i 

tidigare forskningar om visuell kommunikation. Då de slutsatser som har dragits visade på att 

studiens resultat i viss utsträckning stämde överrens med det teorierna sade minskar risken för 

att felaktiga slutsatser kan ha dragits. Teorierna kan dock ha påverkat de slutsatser som dragits 

utifrån respondenternas svar, vilket innebär att andra slutsatser kan ha dragits ifall andra 

teorier istället hade använts i studien.  
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12. Bilagor 

12.1 Skyltfönster 1 (H&M) 
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11.2 Skyltfönster 2 (Lindex) 
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12.3 Skyltfönster 3 (By Malene Birger) 
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12. 4 Bilaga – Frågeformulär 
 
Visuella kommunikationens roll i köpbeslutet 
Forskare: Emma Rosberg och Sandra Rosberg 
Svarsadress: sandra.rosberg@hotmail.com; Emma.rosberg@hotmail.com 
 
Syfte 
Syftet med forskningen är att den skall belysa hur företag utifrån skyltningens visuella 
kommunikation påverkar konsumenten i deras köpbeslut. Syftet är alltså att få svar på 
frågeställningen hur påverkar de visuella elementen mottagarens köpbeteende? 
 
Förväntningar 
Vi hoppas att du tar tid på dig att svara på frågorna och tänker igenom dina svar så att vi i 
forskningen kan nå ett så representativt svar som möjligt. Vi ser hellre att det tar någon extra 
dag att få svaren än att svaren inte är fullständigt svarade. Vi tar även hänsyn till att vissa svar 
är ungefärliga då det kan vara svårt att uttala sig om något precist.  
 
Instruktioner 
Frågorna är öppna och har inga svarsalternativ, svarets längd är du själv som avgör beroende 
på hur mycket du anses behövs sägas. Vid vissa frågor tillkommer vidare instruktioner för att 
du som respondent lättare ska förstå vad vi vill få svar på. 
 
 

1. Ålder? 
 
 
 

2. Hur ofta shoppar du kläder? 
Instruktioner: Det vi vill få svar på är hur ofta du shoppar kläder per månad i snitt, 
samt om inköpen är planerade eller spontana? 
 
 

 
3. Hur mycket pengar lägger du på kläder i snitt per månad? 

Instruktioner: Siffrorna behöver endast vara ungefärliga och inte exakta.  
 

 
 

4. Får ett tilltalande skyltfönster dig att gå in i en butik du inte tänkt gå in i tidigare, eller 
är det inget du lägger märke till?  
Instruktioner: Svara helst inte endast Ja eller Nej. Utan ex. ”Ja, det får mig att gå in i 
butiken”, eller ”Nej, det är inget jag lägger märke till”. Detta för att vi inte skall 
missförstå ert svar. 

 
 
 
 

5. Förutsatt att ett tilltalande skyltfönster får dig att gå in i en butik, vad är det i 
skyltfönstret som avgör ifall du går in i butiken eller inte? 
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Instruktioner: Här ska du tänka på allt ett skyltfönster kan innehålla och vilka av 
dessa faktorer som är avgörande ifall du går in eller inte i butiken. Alltså vad är 
tilltalande, är det ex. ett klädesplagg, att skyltfönstret sticker ut ur mängden, färger du 
gillar, ett exklusivt utseende osv.? 

 
 
 
 

6. Skyltfönster 1 
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Detaljer för skyltfönster 1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Hur upplever du skyltfönstret och skulle du gå in i butiken, varför/varför inte? 
 
 
 
 

B. Hur upplever du färgerna (exempelvis; kalla, varma)? 
 
 
 
 
C: Hur upplever du formen (exempelvis; rörigt, strukturerat)?  
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7. Skyltfönster 2 
 

 
 
Detaljer för skyltfönster 2 
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A. Hur upplever du skyltfönstret och skulle du gå in i butiken, varför/varför inte? 
 
 

 
 
B. Hur upplever du färgerna (exempelvis; kalla, varma)? 

 
 

 
 
C: Hur upplever du formen (exempelvis; rörigt, strukturerat)?   

 
 
 
 

8. Skyltfönster 3 
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A. Hur upplever du skyltfönstret och skulle du gå in i butiken, varför/varför inte? 
 

 
 
 
B. Hur upplever du färgerna (exempelvis; kalla, varma)? 
 
 
 
 
C: Hur upplever du formen (exempelvis; rörigt, strukturerat)?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK! Vi uppskattar den tid du lagt ned på att svara på frågorna. 
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