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Abstract 

Mannequins is an exposure tool with a long history in the dressmaking industry, it has 

been evolved through decades to attract consumers. The look and beauty ideal 

symbolized has been frequently discussed and raises today, in 2012, great debates and is 

highly topical. 

 

The aim is to study the female consumers associations and attitudes towards the 

mannequins on the Swedish market. The authors of this essay wish to contribute to a 

better understanding of the market's attitude to the mannequins from a business 

perspective and to make an overview of the communication channel and demonstrate 

how the design of the mannequin is, compared to the customers behaviour.  

The questions addressed in the survey are as follows, in which way must the mannequins 

on the Swedish market be designed to be perceived as an effective exposure tool and a 

channel of communication. What are the major arguments are interesting in the design of 

a female mannequin. In which way must the mannequin be designed to attract the female 

consumer and induce positive associations. To answer these questions the study is based 

primarily on two focus groups and a survey with the respective respondents. The 

theoretical framework was relatively undeveloped and unexplored in the field, 

mannequins, this study presents fixed on various models the communication between 

businesses, final consumers and how consumer behaviour can affect a purchase. The 

theory led to a self-modified model that describes the communication flow from one 

market channel to the consumer. 

The empirical data made room for broad analysis and the theory in addition, the study 

captured the women's perception of reality in both visual images and discussions. The 

results and the conclusion shows that the dummy is an attractive marketing tool in the 

shop windows, creating different associations and attitudes. Women do not agree on how 

far the development will draw mannequin ideal to appeal to everyone but shows different 

attitudes and reveals that the market channel is not always the factor in a purchase. 
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III 

Sammanfattning 

Skyltdockor är ett exponeringsverktyg som har en lång historia inom 

klädsömnadsindustrin, en historia som genom decennierna förändrats och utvecklats för 

att attrahera konsumenterna på marknaden. Utseendet och skönhetsidealen som 

symboliseras har diskuterats och väcker idag, år 2012, stora debatter som är högaktuella.  

Syftet med forskningen är att studera den kvinnliga konsumentens associationer och 

attityd till skyltdockor på den svenska marknaden. Vi vill bidra till en ökad förståelse för 

marknadens attityder till skyltdockan ur ett företagsperspektiv, få en överblick över 

kommunikationskanalen och påvisa hur utformningen av skyltdockan ställs i relation till 

konsumentbeteendet. 

 

Forskningsfrågorna som behandlas i undersökningen är följande, hur ska skyltdockorna 

på den svenska marknaden utformas för att uppfattas som en effektiv exponerings- och 

kommunikationskanal. Vilka betydelsefulla argument är intressanta vid utformningen av 

en kvinnlig skyltdocka. Hur ska skyltdockan utformas för att attrahera den kvinnliga 

konsumenten och inge positiva associationer. För att besvara dessa frågor grundas studien 

främst på två genomförda fokusgrupper samt en enkätundersökning med respektive 

respondenter. Då den teoretiska referensramen var relativt outvecklad och outforskad 

inom området, skyltdockor, tar studien fasta på olika modeller som kan beskriva 

kommunikationen mellan företag och slutkonsument samt hur olika konsumentbeteenden 

kan påverka till ett köp. Den insamlade teorin utmynnar i en egen modifierad modell som 

beskriver kommunikationsflödet från en marknadskanal till konsument. 

 

Det material som vi fått in har gett utrymme för vidare analyser och med teorin som 

komplement har studien fångat kvinnornas verklighetsuppfattning både visuellt och via 

diskussioner. Resultatet och slutsatsen visar på att skyltdockan är ett tilltalande 

marknadsföringsverktyg i skyltfönstren som skapar olika associationer och attityder. 

Kvinnor är inte överens om hur vida utvecklingen ska utforma skyltdocksidealet för att 

tilltala alla men påvisar olika attityder och klarlägger att marknadskanalen inte alltid är 

bidragande faktor till ett köp. 
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1  Inledningskapitel 
Det inledande kapitlet syftar till att skapa en generell uppfattning om ämnet vi har valt 

att behandla i studien om skyltdockor. Kapitlet avslutas med en problemdiskussion som 

mynnar ut till studiens problemformulering och syfte. 

 

Det var förra året, den 2 februari som en 61 årig man kände sig attackerad av en 

skyltdocka på manlig depå i NK-varuhuset i Göteborg. Mannens obehagliga känsla 

gjorde att han anföll skyltdockan och gav sin fiende en rak höger. Dockan slogs sönder i 

fallet och mannen åtalades senare hos polisen
1
. Artikeln i Dagens Nyheter visar på en 

säregen inställning till skyltdockor och får oss att tänka på konsumenternas inställning 

eller attraktion till skyltdockornas utseende. Har skyltdocksbranschen undersökt 

konsumenternas behov efter verkliga skyltdockor (dockor som försetts med hår och 

smink) eller har det forskats på hur skyltdockans utseende attraherar kunden till att 

åstadkomma ett köpbeslut. 

 

I april, närmare bestämt den 9 april 2012, skapades en stor debatt angående klädkedjan 

Gina Tricot som för andra gången under en fyra månaders period exponerat onaturligt 

smala skyltdockor. Skyltdockorna som denna gång var placerad i Gina Tricots 

skyltfönster på Sergelgatan i Stockholm var så smal att revbenen tydligt syntes och 

uppmärksammades av såväl tidningar som privatpersoner. En av artiklarna som 

publicerades var i Aftonbladet, de skrev om hur anorektikern Claudia reagerat på de 

smala skyltdockorna. ”Så där såg jag ut när jag var som sjukast” 
2
 säger den sexton åriga 

tjejen till tidningen.  

 

När Aftonbladet var i kontakt med Jörgen Appelqvist, Gina Tricots VD, var han inte 

medveten om skyltdockornas onormala storlek och trodde först journalisten Josefin 

Karlsson skojade. 
3
 

 

I samband med ovan nämnda händelse genomfördes en undersökning där 47903 personer 

deltog och röstade. Frågan som Aftonbladet ställde var följande ”Är butikens skyltdockor 

för smala?” Resultatet var tydligt då hela 90.81 procent röstade JA medan endast 9.19 

procent röstade NEJ. Något som visar att skyltdockor kan väcka debatt och är ett 

högaktuellt ämne som är intressant att undersöka.  

 

Marknadsföring av kläder och varuexponering är ett unikt problem, som ständigt 

förändras och förhåller sig utan kontinuitet. Modevärldens metropol varierar och 

marknadens teknikutveckling ger reklammakarna skiftande förutsättningar. Leverantörer 

hinner inte längre förutspå kundens behov eller önskemål, utan måste reagera på 

konsumenternas inköp och dra egna slutsatser utifrån kundkretsens agerande på 

marknaden. Kartläggning av kunder blir därför extra viktigt och sofistikerade processer 

används för att få kunden att påskynda det rätta köpbeslutet. Företagen strävar efter att 

                                                 
1
 Dagen Nyheter, 2011 www.dn.se 

2
 Aftonbladet, 2012 www.aftonbladet.se 

3
 Aftonbladet, 2012 www.aftonbladet.se 

http://www.dn.se/
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åstadkomma önskvärda produkter för konsumenten som sedan kan lämnas över till en 

potentiell kund på ett iögonfallande sätt. Visual merchandising har blivit ett nyckelord för 

framgångsrika modeföretag (Stone, 2010).  

 

Jackson och Shaw (2009) anser att fler och fler konsumenter agerar fashion followers, 

som täcker det försvenskade ordet modeföljare, majoriteten av modekonsumenterna blir 

tillfredställda över att bära det de tror kommer bli mode, eller är inne för säsongen. De 

kan antingen följa en modeikon eller läsa olika modemagasin för att hålla sig uppdaterade 

om säsongens mode och trender. Fashion followers vill utstråla en individuell stil utan att 

sticka ut. I sin strävan efter att inte sticka ut, behöver de samtidigt säkerställa att köpta 

modeplagg håller en viss klass av varumärken enligt marknadssegmentet, vilket är svårt 

under en hög press. Detta är något som även gör det invecklat för forskningen när det 

gäller kartläggningen av kunderna. Säsongsbetonade kläder förändras, trenderna är 

oändliga och livsstilar varierar (Jackson & Shaw, 2009).  

 

För att koppla samman Fashion followers och visual merchandising kommer denna 

studie grunda sig i en kommunikationskanal. Det är av stor vikt att målgruppen befinner 

sig i den kanal där företaget väljer att kommunicera sitt budskap, att målgruppen är 

mottaglig samt att marknadskanalen är anpassad för budskapet (Dahlén & Lange, 2009). 

Det finns en mängd olika kommunikationskanaler som företag i dagsläget kan nyttja och 

på senare år har många valt att använda sig av olika sociala medier. Några av de största 

sociala plattformarna är enligt Edman och Karlsson (2011) bloggar, twitter och inte minst 

Facebook. Andra kanaler som företag kan använda sig av är bland annat annonsering i 

olika tidningar, radio eller tv. Under själva köpet kan målgruppen även nås genom 

kanaler så som hyllpratare, butiksradio eller tv i butiken samt rabatter och mervärden 

(Gezelius & Wildenstam, 2009). I denna studie kommer vi fokusera på skyltdockan som 

en kommunikationskanal och därmed se studien ur ett marknadsföringsperspektiv.  

 

Skyltdockor har en lång historia inom klädsömnadsindustrin och har genom de olika 

decennierna förändrats och utvecklats. I början av dess tidslinje fann man ben- och 

huvudlösa varianter som sedan utvecklats till mer detaljerade vaxdockor (Schenider, 

1997). Skyltdockan är en del av klädföretagets profil ut mot kund och branschen har 

sedan länge varit omdiskuterad i media, om huruvida skyltdockornas storleksideal 

stämmer överens med den genomsnittliga kunden. Utifrån skyltdockans utseende har 

företagets normer och värderingar ifrågasatts, både privatpersoner och företag har blivit 

engagerade i frågan om dockornas utstrålning av skönhetsideal (Wallin, 2011). Ett 

mycket omtalat exempel var när butikskedjan Gina Tricot under 2011 exponerade 

trådsmala skyltdockor i deras flaggskeppsbutiker på Götgatan i Stockholm och i en av 

sina butiker i Berlin. Dockorna som skapade stor debatt var lackade i svart, trådsmala 

med lår lika smala som dess överarmar. En kvinna i företagets målgrupp 20-25 år, med 

liknande kropp skulle anses svårt sjuk och detta upprörde många privatpersoner. 

Marknadsföringssyftet var att visa ett nytt uttryck för mode som skulle påminna om 

modeskisser, inte representera något skönhetsideal eller framkalla några negativa 

associationer. Däremot blev så fallet och marknadsföringschefen försvarade sig med att 

det bildats en ny trend i skyltdocksbranschen. En trend som blivit högaktuell att diskutera 



 

- 3 - 

och skapar funderingar kring skyltdockors attraktionskraft i 

kommunikationssammanhang.  

 

 
Bild 1: Gina Tricot skyltfönster (Aftonbladet, 2011) 4 

 

1.1 Forskningsöversikt  

Enligt Lindström (2011) kan ett skyltfönster väcka ett behov, ge information och 

signalera ett budskap. Plattformen förespråkas som en viktig del av butikens exponering 

och anses vara både en billig och effektiv reklamplats. Även Jessie och Priscill (2008) har 

studerat skyltfönster med fokus mot butiksskyltning. Forskarna har genom att studera 

effekten av olika skyltningar sett samband mellan företagens vinst och hur företagen 

exponerat sina ytor men även hur detta påverkat konsumenternas personliga värderingar. 

Studien påvisar även att det finns en koppling till hur företaget förbättrar sin image i 

samband med skyltexponering. Skyltexponering går under namnet visual merchandising, 

ett begrepp som har kommit starkt inom klädbranschen och utgör numera en betydande 

del i arbetet ut mot kund. Vidare har forskning, visat indikationer på att butikspersonalens 

klädsel kan ha stor påverkan i den avslutande delen i köpprocessen. Personalens klädsel, 

inom mode- och konfektionsbranschen, visade i studie av Baer och Hansson (2007) 

påverka konsumenterna i dess beslutsprocess. Genom att se butikspersonalen som en 

levande skyltdocka, främjas försäljningen och ses ett effektivt säljverktyg (Baer & 

Hansson, 2007).  

 

Skyltdockan introducerades på marknaden av den tyske Fred Stockman år 1849 och 

dockorna har enligt forskaren Schenider (1997) marknadsfört kläder under flera dekader.  

Skyltdockan är ett exponeringsverktyg som används för att kommunicera med 

konsumenterna i såväl butiksfären som i skyltfönstret. Klädsömnadsindustrin använder 

även provdockor eller skyltdockor för att visualisera hur kläderna förväntas sitta på en 

potentiell kund samt ge förslag på matchande outfits, klädkombinationer.  

 

                                                 
4
 Aftonbladet, 2011 www.aftonbladet.se 
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Skyltdockor har en lång historia och från början var de både ben- och huvudlösa. När 

tillverkningen av mer detaljerade- och verklighetstrogna dockor i vax introducerades såg 

klädindustrin exponeringsverktyget som en stor framgång (Schenider, 1997). Med hjälp 

av värme kunde skyltdockorna ändra både ansiktets uttryck och händernas form. 

Klädbutikerna kunde presentera väskor och dylikt på skyltdockans formade kropp, något 

som tidigare inte existerat. Vaxdockorna blev dock både tunga och känsliga för värme i 

butiksfären och komplikationer som, att huvudet kunde vika sig vid halsen och sedan 

falla tills de hamnade i en vilande position blev allt vanligare. Materialen har därmed 

utvecklats och varierat under åren som gått (Schenider, 1997). 

 

Skyltdockornas material och pose har analyserats och förändrats, så också hudfärgen. 

Olika toner av hudfärg har skådats genom åren men även mer konkreta färger som vit, 

svart i kombination med matt eller blank finish är några exempel (Schenider, 1997). 

Forskning har påvisat att det kan ha betydelse vad reklamansiktet, som använts i en tryckt 

annons, har för färg på hudtonen (Watsona & Thornton & Enhelland, 2010). 

Afroamerikanska män upplever exempelvis en större fysisk attraktionskraft och 

positivare ad- och brand till en ljushyad kvinna som figurerar i en annons, än vad de 

upplever om exakt samma kvinna i samma annons skulle vara mörkhyad. Detta medan 

afroamerikanska kvinnor anser att en mörkhyad modell har högre fysisk attraktionskraft 

än en ljushyad (Watsona & Thornton & Enhelland, 2010).  

 

Att det finns ett samband mellan skyltdockor och kroppsideal är känt men att 

konsumenter så tidigt som år 1947, när Christian Dior presenterade en av sina stora 

kollektioner, såg tendensen att levande kvinnliga modeller gav indikationer att efterlikna 

skyltdockornas utseende snarare är tvärtom är inte lika omtalat. Smal midja och 

framhävande byst i kombination med vadderade höfter var det extra ordinära utseende 

som skyltdockorna på den tiden hade (Schenider, 1997). År 2005, pratar modeskaparna 

om den perfekta 36:an, deras sätt att se på den alldagliga kvinnan. Modevärldens normer 

återses på såväl skyltdockor som catwalkmodeller och världens främsta formgivare, 

Tommy Hilfiger och Carmen Marc Valvo, söker kvinnor i storlek UK 8, vilket motsvarar 

en svensk 36:a (Dumas, 2005). Samma år presenterades en studie om virtuella anställda 

på internet, en forskning som visar samhällets syn på stereotyper (Gustavsson, 2005). Där 

den nya tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för företagen att integrera med sina 

kunder på internet genom en figurerande frontfigur, en virtuell anställd. Genom den 

figurativa varelsen kan privatpersoner ställa frågor och få hjälp att hitta på företagens 

hemsidor. Idag är de generellt kvinnor som figurerar som virtuella assistenter på internet. 

Det oreflekterade valet av kvinnliga presentatörer eller assistenter är bara ett tecken på 

den symboliska könsdiversionen i kundservice (Gustavsson, 2005). Likheter mellan en 

virtuell assistent och en skyltdocka skulle kunna göras då båda två är visuellt fixerade och 

skulle kunna fånga kundens uppmärksamhet och fungera som ett hjälpmedel. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Paquet och H.L, är två forskare från Canada som år 2007 presenterade forskning inom 

datorgenererade modeller. Forskning som påvisade det som tidigare uppmärksammats i 

tidningar, av privatpersoner och som återses i inledningen av denna studie. Paquet och 
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H.L. visade upp att modeller som inte återspeglar den fysiskt tänkta verkligheten 

framkallar en förvrängd kroppsuppfattning och inte är tillräckligt korrekt för att användas 

ur en affärsmässig synvinkel. Forskarna menar på att företagen istället bör justera 

virtuella modeller efter insamlade kroppsmått från den utvecklade datamängden (Paquet 

& H.L, 2007).  

 

En annan intressant artikel skriven av Jessie och Priscill (2008) handlar om hur man ska 

skylta på bästa sätt. Genom att studera effekten av olika skyltningar såg forskarna ett 

samband mellan företagens vinst och hur företagen skyltade men även hur detta 

påverkade konsumenternas personliga värderingar. Studien visade även att det fanns en 

koppling till hur företaget förbättrade sin image i samband med skyltning i butik. 

 

Några år senare skrev Anitha och Selvaraj (2010) en rapport med titeln ”The Effects of 

Mannequins on Consumers Perception and Shopping Attitude”. Där forskningens fokus 

var att studera effekterna på konsumenterna i samband med användandet av skyltdockor 

och deras shopping attityd. Forskningen baserades på en grupp människor fick se olika 

dockor från olika butiker. Resultatet visar att konsumenterna har en positiv uppfattning 

till en komplett visualisering, där en helhetsbild av färg, design och utseende skapar en 

positiv attityd hos konsumenterna (Anitha & Selvaraj, 2010).  

 

Det har forskats en del om skyltdockor, kroppsideal och visual merchandising på den 

internationella marknaden. Ser man till den svenska marknaden är forskningen 

begränsad, det finns studier som berör konsumenter och hur deras attityd och 

associationer påverkas av olika element. Däremot har vi inte lyckats hitta någon svensk 

studie som berör det specifika området skyltdockor. Detta trots att skyltdockornas 

utseende är högaktuellt i media. Denna brist på information om skyltdockor och dess 

betydelse skapar en viss nyfikenhet hos oss och därför vill vi gräva djupare i detta ämne 

och se hur det förhåller sig på den svenska marknaden. Det som gör att denna studie är 

annorlunda och skiljer sig från tidigare rapporter är att fokus ligger på skyltdockan. 

Kvinnornas associationer och attityd till just skyltdockan som marknadsföringskanal har, 

för oss, veterligen inte tidigare behandlats på den svenska marknaden.  

 

Skyltdocksvarianterna har förändrats med tiden och på klädmarknaden idag, år 2012, 

återses många olika typer av material, former men även bloggar som handlar om 

skyltdockor
5
. Plastfiber, glasfiber, och lackerade varianter är några av de vanligare 

formerna men utvecklingen går framåt. På hemsidan Robotnyheter.se publicerade nyligen 

en artikel om ett skyltfönster i Tokyo där människoliknande robotar följer omgivningens 

agerande exponeras. Den interaktiva roboten går under namnet Geminoid-F och har redan 

kusiner på marknaden
6
 och fler väntas. 

 

Eftersom skyltdockornas utseende förändrats genom åren och fler designers valt att 

använda illustrationer av fantasimodeller istället för att symbolisera den vardagliga 

kvinnan, väcks tanken kring konsumenternas attraktion och association till skyltdockors 

utseende. Hur kommer det sig att vissa skyltdockor utstrålar negativa associationer och 

                                                 
5
 Skyltdocka, 2012 www.skyltdocka.se  

6
 Robotnyheter, 2012 www.robotnyheter.se 

http://www.skyltdocka.se/
http://www.robotnyheter.se/
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vilken faktor gör att vissa företag väljer de trådsmala dockorna som skapar stora debatter 

i media. Är det i rent marknadsföringssyfte eller bara för att provocera konsumenterna 

och få ytterligare publicitet. Att marknadsföringschefen på Gina Tricot säger att det 

skapats en ny trend inom skyltdocksbranschen tål att diskutera och om den är till det 

positiva eller negativa vore intressant att undersöka. För vart grundar sig föreställningen 

om att en kvinna överlag håller en och samma storlek, likt en skyltdocka. Vad händer i 

frågan om att möta kundens olika behov och tillfredsställa önskemålen.  

 

Per Holknekt, grundare av Odd Molly, anser att det är skyltdocksbranschen som 

framkallar storleksidealen och som gör det svårt för designers att använda sig av något 

annat än storlek 34 på kläder i provkollektioner
7
. Vilket kan ses som motsägelsefullt då 

skyltdocksbranschen mer än sällan rättar sig efter designers efterfrågan
8
. Per Holknekt 

anse även att fler konsumenter skulle bli avskräckta om de såg sin egen storlek i 

skyltfönstret om passformen inte är så smickrande. I hans fall diskuterades skostorlek 

men samma paralleller kan dras till kläder.  

 

Kanske vill en plus-size kvinna inte se en plus-size docka i skyltfönstret utan en 

skyltdocka i mindre storlek för att åtrå kläderna som exponeras. Kanske måste den 

kvinnliga skyltdockan ha en viss hudfärg eller en viss hårfärg för att konsumenten ska 

attraheras. Kan en butik minska inkompatibla målgrupper genom att använda 

människoliknande skyltdockor som har ett verklighetsingivande utseende eller är det att 

föredra ansiktslösa skyltdockor som inte inger några associationer alls. Upplever kunden 

samma positiva associationer runt en skyltdockas utseende som en marknadsförare. Har 

butiker övervägt att bara använda sig av klädhängare i form av klädgalgar istället för 

skyltdockor.  

 

Frågorna kan bli många och göras stora, diskussionen kommer aldrig ta slut men det vi i 

denna rapport tagit fasta på är hur konsumenten ser på skyltdockorna som visas på 

marknaden, samt vad de attraheras eller repelleras av ur ett marknadsföringsperspektiv. 

 

Syftet är att studera den kvinnliga konsumentens associationer och attityd till skyltdockor 

på den svenska marknaden.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor används för att besvara studiens syfte.  

 

Hur ska skyltdockorna på den svenska marknaden utformas för att uppfattas som en 

effektiv exponerings- och kommunikationskanal. Forskningsfrågan syftar till att bringa 

vetskap i hur skyltdockan ska utformas för att öka köplusten och uppfattas som effektiv i 

exponerings- och kommunikationssyfte. 

 

Vilka betydelsefulla argument är intressanta vid utformningen av en kvinnlig skyltdocka. 

Genom forskningsfrågan önskar vi få insikt i vilka argument som är signifikanta för en 

                                                 
7
 Tv4play, 2012 www.Tv4play.se 

8
 Butiksinredarna, 2009 www.butiksinredarna.se/index.php 

http://www.tv4play.se/
http://www.butiksinredarna.se/index.php
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attraktiv skyltdocka. Det empiriska materialet förväntas besvara och gynna studiens syfte 

kring kvinnliga konsumenters associationer och attityd till skyltdockor.  

 

Hur ska skyltdockan utformas för att attrahera den kvinnliga konsumenten och inge 

positiva associationer. Då syftet är att studera kvinnliga konsumenters associationer och 

attityd till skyltdockor på den svenska marknaden anses frågan vara av stor relevans. 

Forskningsfrågan gör det möjligt att studera om kvinnornas iögonfallande konsumtion 

stämmer överrens med den verkliga attraktionskraften. Det insamlade materialet 

förväntas utmynna i riktlinjer som kan användas vid visual merchandising samt påvisa 

argument som reklammakare bör beakta. 
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2 Studiens metod och genomförande 
I kapitel två beskrivs studiens val av metod och genomförande. Kapitlet syftar till att ge 

läsaren en djupare förståelse i hur studien genomförts och dess tillförlitlighet.    

 

2.1 Metodbeskrivning 

Studien är av kvalitativ metod och skriven ur en deskriptivsyn, då syftet med rapporten 

snarare är att förklara hur och inte varför. 

 

2.2 Val av undersökningsområde 

Då skyltfönster är butikernas främsta reklampelare och ger kunden ett förstaintryck vore 

det utifrån vår ståndpunkt intressant att få en större inblick i hur skyltdockorna uppfattas 

av den kvinnliga konsumenten. Studiens innehåll ska leda till större förståelse av 

konsumenternas attraktionskraft och kunna appliceras inom detaljhandeln. 

 

2.3 Datainsamling av empiriskt material 

Det empiriska materialet utgörs av två genomförda fokusgrupper och en 

enkätundersökning, vilken respondenterna fick ta del av via mejl, som berör det specifika 

problemområdet. Datainsamlingen har inneburit granskning av dokument och en 

undersökning av det visuella objektet, skyltdockor.    

  

2.3.1 Fokusgrupper 

Det empiriska materialet grundar sig i fokusgrupper som transkriberats, sammanfattas 

och tolkats inom ramarna för marknadskommunikation.  

 

Fokusgrupperna aspirerade på att uppvisa den kvinnliga konsumentens attityd till 

skyltdockor på den svenska marknaden. Hur man i framtiden ska utforma skyltdockor för 

att attrahera och inge positiva associationer. För att uppmuntra till diskussion gav 

moderatorn respondenterna öppna samtalsämnen rörande köpvanor, skyltfönster, attityd 

och association till skyltdockor  

 

Enligt Christensen, Engdal, Grääs och Haglund (2010) är bearbetningen av metodformen 

förhållandevis fördelaktig. Fokusgrupper är kostnadseffektiva, kan leda till diskussion 

och ger utrymme för deltagarnas reflektion. Bryman (2011) belyser även fokusgruppers 

relevans när det kommer till fördjupning av specifika ämnen. Nackdelar uppstår dock om 

deltagarna inte låter varandra komma till tals alternativt är för tystlåtna. Icke önskvärda 

gruppeffekter är även att beakta i utförandet. Slutar respondenterna att tänka kritiskt kan 

tolkningen av fokusseminariet förvrängas eller bli missvisande. Moderatorns roll blir 

därmed avgörande för att uppmuntra och reducera andra störande element som kan 

uppstå (Bryman, 2011). 
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Genomförandet av fokusgrupper kan ske i olika miljöer, i studien skulle utförandet 

kunnat kretsa i staden vid butiker och deras konkreta skyltfönster men då störande 

element kan uppstå i en offentlig miljö har vi valt att genomföra fokusgrupperna vid 

skrivbordet. Vilket har inneburit att vi som forskar, har agerat moderator och fört 

observationsprotokoll, tillsammans med 3-4 deltagare suttit inomhus i en neutral miljö. 

Fördelarna med att en person agerat moderator, även kallat intervjuare eller 

diskussionsledare, och den andra personen fört observationsprotokoll är att båda har 

kunnat analysera den empiriska informationen och de obekväma situationer som 

eventuellt uppstått i gruppen (Bryman, 2011). Vid genomförandet användes två 

diktafoner för att på ett så säkert sätt återspegla det som sagts av respondenterna under 

fokusgruppen. Användandet av observationsprotokoll i kombination med diktafon är 

enligt Bryman (2011) en stor fördel och oss möjlighet att studera vad deltagarna uttryckte 

och signalerade i såväl tal som kroppsspråk.  

 

Då denna kvalitativa metod avsåg att ge ett så trovärdigt och korrekt svar som möjligt 

genomfördes fokusgrupperna vid två tillfällen med olika respondenter, som fanns inom 

samma urvalsgrupp. Faktorer som även kunde vara avgörande för studiens resultat 

beaktades, deltagarnas sammansättning och bekvämlighet med varandra samt gruppens 

interna dynamik (Bryman, 2011). 

 

Genomföranden av fokusgrupper kan ge författare stora datamängder som tar tid att 

analysera och transkribera. Att inspelningar från fokusgruppsträffar dessutom många 

gånger kan innehålla delar som är ohörbara är enligt Bryman (2011) ett dilemma. Vi har 

lyckats undvika problem, förmått tolka samtlig data och transkriberat stora mängder 

genom kombinationen av diktafon och observationsprotokoll. Bryman (2011) påpekar 

dock att det inte är relevant att transkribera all information som samlats in utan att vissa 

delar kan väljas ut. Därav har endast de användbara och viktiga elementen transkriberats. 

 

Fördelarna med fokusgrupperna var att det många gånger utmynnade i en snöbollseffekt, 

vilket innebär att en kommentar leder fram till fler diskussioner. En spännande dynamik 

uppstår och spontaniteten främjas genom att deltagarna blir mindre konventionella 

(Christensen et. al, 2010). Samtidigt blir metodformen ett kostnadseffektivt alternativ för 

att erhålla maximal information om ett kundbeteende.  

 

2.3.1.1 Detaljbeskrivning av studiens fokusgrupper  

Vi vill tydliggöra att samtliga deltagare i fokusgrupperna representeras, i samtycke med 

deltagarna, av figurativa namn. Likaså benämns den årliga inkomsten utifrån en 

uppskattad summa och är därigenom inte något exakt belopp. Vi vill också klargöra att 

det belopp vi använder oss v är den årliga bruttoinkomst där även studiemedel som 

studielån och studiebidrag är medräknat. Årsinkomsten grundar sig utifrån webbsidorna 

unionen.se
9
 och Jobbsafari.se

10
 rekommendationer för respektive befattning.    

 

Samtliga fokusgrupper inleddes med en fika där, vi, moderatorn och observatören 

                                                 
9
 Unionen, 2012 www.unionen.se 

10
 Jobbsafari, 2012 www.jobbsafari.se 
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presenterade sig och därefter introducerades syftet med fokusgruppen. Deltagarna fick 

presentera sig själva för att skapa en form av trygghet inom gruppen. Vilket är en stor 

fördel under utförandet av en fokusgrupp (Christensen et. al, 2010). Fokusseminarierna 

utgick från tre olika fokusområden; köpvanor, skyltfönster, attityd och association till 

skyltdockor.   

 

Fokusgrupp 1 
Den första fokusgruppen genomfördes på kvällen den 9 april 2012 och bestod av 4 

deltagare, moderator och en observatör. Moderatorns roll var relativt stor och 

seminariedeltagarna behövde ett flertal öppna frågor för att skapa diskussion. Seminariet 

varade i cirka en och en halvtimme med 1,07 h inspelad datainsamling. Nedan följer en 

beskrivning av deltagarna.  

 

Första respondenten benämns med det figurativa namnet Alva. En 19 år gammal tjej som 

studerar sista året på gymnasiet vid barn och fritidsprogrammet. Hon försörjer sig på 

studiebidraget samt arbetar extra under helger och lov. Alva är vältränad, har ljust långt 

hår, stora bröst och är påtagligt kort för sin ålder. Hon är bosatt strax utanför Lidköping, 

vilket med tåg ligger ungefär en och en halv timmes avstånd till Göteborg. Inkomsten 

beräknas vara 50 340
11

 
12

 kronor per år. Alvas klädstorlek förväntas vara small upptill 

och jeansstorleken 26 tum. 

 

Fokusgruppens andra respondent, Elsa, arbetar som butiksbiträde i Göteborg. Hon är 28 

år gammal och har en beräknad årsinkomst på 230 808
 11 12

 kronor. Hon har långt brunt 

hår, gillar att träna och har en vältränad, smal och lång kroppsbyggnad. Som utmynnar i, 

small upptill då bysten är liten och tumstorlek 27 nertill.   

 

Astrid, den tredje respondenten, har långt mörkblont hår. Hon studerar sista året på 

fastighetsmäklarprogrammet i Borås och arbetar deltid på diverse arbetsplatser, så som 

Sportlife och Chalmers. Astrid nyttjar hela studielånet från CSN. Hennes årsinkomst är 

beräknad till 117 645
 11 12

 kronor. Hon är 23 år gammal och bor på Hisingen i Göteborg. 

Astrid har liten byst och rak kroppsbyggnad, med uppskattningsvis X-small i storlek 

upptill och 25 tum i jeans.  

 

Kvinnan som benämns under det figurativa namnet Siri är den sista respondenten i 

fokusgrupp 1. Hon har precis fyllt 18 år och bor fortfarande hemma hos sina föräldrar i 

Oskarshamn, där hon studerar på gymnasiet. Hon har långt ljust hår och tillhör, 

tillsammans med Elsa, en av de längre deltagarna i denna fokusgrupp. Hennes storlek på 

kläder förväntas vara medium upptill och 30 tum nertill. Då hon studerar på heltid 

beräknas hennes årliga inkomst endast vara studiebidrag, därmed blir inkomsten 10 500
11 

12
 kronor.  

 

Fokusgruppen som utspelade sig den 9 april var väldigt givande. Det var en härlig 

stämning och samtliga deltagare fick komma till tals. Genom ett flertal öppna frågor från 

moderatorn skapades diskussion vilket bidrog till en lukrativ insamling. 

                                                 
11

 Unionen, 2012 www.unionen.se 
12

 Jobbsafari, 2012 www.jobbsafari.se 
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Fokusgrupp 2 
Den 10 april 2012 genomfördes den andra fokusgruppen. Vid detta tillfälle var det 

dessvärre en deltagare som lämnade återbud strax innan fokusseminariet, vilket 

resulterade i att det endast blev tre respondenter under fokusgrupp 2. Både moderator och 

observatör medverkade och atmosfären i rummet var god. Samtliga respondenter yttrade 

sina åsikter och stora diskussioner formades, moderatorn fick emellanåt vägleda gruppen 

till uppsatsämnet då utsvävningar uppstod. Seminariet varade i cirka två timmar med 1,2 

h inspelad datainsamling. Nedan följer en beskrivning av deltagarna. 

 

Kerstin, som är det figurativa namnet på den första respondenten är en 19 år gammal 

kvinna som arbetar heltid för ett telefonbolag. Hon är bosatt i Göteborgs innerstad sedan 

ett halvår tillbaka och gillar att synas och umgås med vänner. Kerstin har axellångt ljust 

hår och är en kurvig kvinna med fyllig byst. Klädstorleken är uppskattningsvis 28 tum i 

jeans och medium upptill. Inkomsten beräknas ligga på 179 800 
13 14

  kronor.    

 

Även nästa respondenten, Carin, är bosatt i Göteborg. Carin är en mörkhårig kvinna som 

är väldigt modeintresserad, hon har en utbildning inom textil och mode. Då denna studie 

publiceras är hon precis fyllda 23 år och anställd som butikschef i en klädbutik. Carin är 

en smal och förhållandevis lång kvinna, med en storlek X-small både upp- och nertill, 

vilket i tum motsvarar 25. Hennes årsinkomst är uppskattningsvis 234 000 
13 14 

kronor. 

 

Den sista respondenten i fokusgrupp 2, Edit, har en anställning på 75 procent i en 

klädbutik. På fritiden uppskattar hon att aktivera sig genom att springa en runda eller 

besöka gymmet. Edit är 27 år gammal, bor i Hjo och har ett stort intresse för träning. Hon 

är ungefär medium upptill och 27 tum nertill och ser sig själv som en normalbyggd 

kvinna med lite bredare axlar. Håret är brunt och årsinkomsten beräknas till 162 000 
 13 14

 

kronor. 

 

2.3.2 Enkätundersökning 

För att vi skulle få djupare förståelse för respondenternas åsikter kring olika skyltdockor 

och motverka eventuellt grupptryck från fokusgrupperna genomfördes en 

enkätundersökning. En enkätundersökning kan enligt Bryman (2011) vidta olika former, 

den medför ingen intervjueffekt och är en gynnsam komplettering till fokusgrupper. 

Fördelarna med metodformen är att den är snabb och billig att administrera, medan 

nackdelarna är förlorad information och respondenternas anonymitet (Bryman, 2011).   

 

I studien skickades enkäten ut via mejl. I mejlutskicket framkom det bilder på tio olika 

skyltfönster som återsågs i Göteborgs innerstad. Bilderna (se bilaga) hade tidigare visats 

under fokustillfällena och resultatet från enkäten sammanställdes med tidigare material 

för att få en helhetsbild av respondenternas åsikter och attityder. Genom metodformen 

uppmuntrades deltagarna till en personlig reflektion i en sluten miljö.  

 

                                                 
13

 Unionen, 2012 www.unionen.se 
14 

Jobbsafari, 2012 www.jobbsafari.se 
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Undersökningen hade samma layout som tidigare visats på kvällen och bestod av en 

Power Point med illustrerade skyltfönster från olika butiker. I utskicket framgick det inte 

vilken butik respektive skyltfönster tillhörde, detta för att inte inbringa associationer 

genom olika varumärken och butiksnamn. Skyltfönstren var neutrala, utan logga, och 

visade olika typer av skyltdocksvarianter. Undersökningen gick ut på att respondenterna 

skulle ta ställning till de olika skyltfönstren och besvara frågorna: 

 

Vilket skyltfönster upplever ni som mest attraktivt? 

 

Vilka skyltdockor upplever ni som mest lockande, vilka skyltdockor skapar en köplust 

inom er?  

 

Alternativen som gavs ställdes mot varandra och namngavs med skyltfönster A och B.  

 

Nackdelen med enkätundersökningar är dock risken för ett större bortfall (Bryman, 

2011). Påminnelse skickades därmed till samtliga respondenter som inte svarat och 

enkäten medförde tillslut en svarsfrekvens på drygt 85 procent, då ett bortfall uppkom. 

Enligt Bryman (2011) anses svarsprocenten vara bra.  

 

2.4 Urval 

Urvalet till fokusgrupperna bestod av kvinnliga konsumenter som handlar på den svenska 

marknaden alternativt har vistats på den svenska marknaden och som har besökt en fysisk 

butik. Urvalet var avgränsat till en ålderskategori på 18-30 år. Åldersintervallet kunde 

identifieras med ett flertal butikers målgrupp och var aktuella i debatten kring 

skönhetsideal på marknaden. Skyltdockorna som undersökts i studien var exponerade i 

skyltfönster och lägger ingen vikt på de skyltdockor som syns inne i butiker. 

Respondenterna har förhoppningsvis representerat en blandning av olika individer på den 

svenska marknaden med olika civilstånd, kroppsformer och inkomster.  

 

Urvalsmetoden som användes var snöbolls- eller kedjeurval (Bryman, 2011). 

Metodformen syftade till att vi initialt tog kontakt med relevanta personer för studien som 

i sin tur använde sitt nätverk för att få in fler medverkande. Genom urvalsmetoden 

lyckades respondenter som var bosatta på olika orter i Sverige fångas upp, vilket var av 

stor betydelse. Bryman (2011) beskriver urvalsmetoden som gynnsam vid en kvalitativ 

studie men ser även nackdelen i att urvalet inte är representativt för hela populationen.   

Studien innefattade ingen geografisk avgränsning, mer än fokuset mot den svenska 

marknaden. Detta då en geografisk avgränsning, exempelvis Göteborgsområdet, inte 

skulle täcka hela marknaden. Vi kunde heller inte förutsätta att urvalet respondenter 

endast skulle prata utifrån ett givet geografisk område då flertalet kan ha intryck och 

associationer från flera städer i landet. Om skyltdockan ser likadan ut i norr som söder 

har denna studie inte lagt någon vikt vid utan respondenterna har fått möjlighet att prata 

fritt utifrån den svenska marknaden. 
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2.5 Litterär utvärdering 

Uppsatsens teoretiska litteratur kring fokusseminarier stämde ansenligt överens med 

utförandet och respondenternas respons. Likt Bryman (2011) författade blev 

seminariegruppen tryggare desto längre seminariet gick och introduktionen med fika 

skapade bra dynamik i gruppen. Litteraturen påpekade även att deltagarantalet kan vara 

av stor betydelse för fokusgruppens relevans (Bryman, 2011), vilket i uppsatsens fall var 

3-4 stycken. Eftersom det var en liten grupp gav detta utrymme för mycket diskussion 

och alla fick komma till tals. Fler respondenter var inte angeläget då uppsatsämnet 

berörde personliga reflektioner och självuppfattning. Förhållandet mellan tre eller fyra 

respondenter gav ingen anmärkningsvärd skillnad vid datainsamlingen. 

 

2.6 Alternativa metoder    

Alternativ till den empiriska insamlingsmetoden, fokusgrupper, skulle kunna vara 

semistrukturerade intervjuer eller en omfattande enkätundersökning med ett större urval. 

 

Enlig Bryman (2011) är enkätundersökning en metodform där respondenterna fyller i 

eller besvarar slutna frågor, enkäter kan ha olika sorters form och innefatta olika mängd 

data. Metodformen är snabb respektive billig att administrera men medför dock ett visst 

bortfall. En enkätundersökning skulle kunna täcka flera respondenters syn på skyltdockor 

men skulle inte bidra med de djupare tankar och åsikter som vi var ute efter. Genom 

användandet av fokusgrupper skapades en diskussion kring det valda ämnesområdet och 

vi fick en bild över hur människor reagerar på varandras åsikter. Seminarietillfället gav 

svar på frågor som inte kunnat besvaras genom en enkätundersökning. 

 

Semistrukturerade intervjuer är ett annat alternativ till fokusgrupper. Begreppet innebär 

att intervjuaren har en uppsättning frågor, likt ett frågeschema, som är mer allmänt 

formulerade. Intervjuaren har därmed möjligheten att ställa följdfrågor eller ytterligare 

frågor för att belysa respondentens svar (Bryman, 2011). Dock skapas ingen diskussion 

mellan flera respondenter och argumenten blir inte alltid lika tydliga som vid en 

fokusgrupp. Genom att istället använda sig av fokusgrupper uppmärksammades 

individernas reaktion på hela gruppens åsikter och fler infallsvinklar kom till ytan än om 

respondenterna deltagit i en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011).        

   

2.7 Studiens tillförlitlighet 

Då den empiriska datainsamlingen utgörs av två fokusgrupper och en kompletterande 

enkät anser vi att tillförlitligheten är relativt hög. Genom att utformningen och strategin 

till fokusgrupperna utgår ifrån tidigare forskning kan primärdata sammanställas och bidra 

till studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Då datainsamlingen skett vid två olika 

tillfällen, med 3-4 deltagare vid vardera, förmodar vi att tillförlitligheten hållits på en hög 

nivå. Förhoppningen med studiens fokusgrupper var att strategin skulle vara en välslipad 

grund att utgå ifrån men att deltagarnas engagemang i kombination med öppna frågor och 

moderatorns uppmuntran till diskussion skulle ge studien en nyanserad bild av det valda 

ämnet, skyltdockan. Vilket vi i efterhand konstaterat haft framgång.   
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Att hitta respondenter som alla kunde delta de tider fokusgrupperna önskades genomföras 

tog tid men då intresset var förhållandevis högt och snöbolls- eller kedjeurval användes 

lyckades två grupper skapas. Respondenterna bestod av kvinnor i olika åldrar, civilstånd 

och livsskeden. Då studiens fokus var på ett antal utvalda kvinnor kan inte deras åsikter 

och intryck avspegla hela landets ställningstagande, vilket minskat studiens 

tillförlitlighet. Fokusgrupperna som genomfördes rymmer inte heller en tillräckligt stor 

mängd för att täcka en generalisering i det valda området utan ger en överblick i frågan, 

skyltdockor (Bryman, 2011). 

 

Givetvis är metodformens nackdelar avgörande för studiens tillförlitlighet, så för att 

minska faktorerna var vi vid genomförandet pålästa och medvetna om diverse problem. 

Likaså försöktes element som kan påverka gruppdynamikens utgång reduceras. 

Seminariet genomfördes av den anledningen i en neutral miljö, som varken kunde vara 

till fördel eller nackdel för någon av deltagarna. Tillförlitligheten vid genomförandet av 

fokusgrupper ökade även när alla deltagare kom till tals och fick möjligheten att yttra sig 

(Bryman, 2011). I och med enkätundersökningen kunde även respondenterna uttrycka sin 

ståndpunkt när de kommit hem från fokustillfället. Mejlet som skickades ut någon dag 

efter seminariet gav tid för reflektion och visade på gruppens dynamik, samt hurvida de 

fallit för grupptryck eller inte.  

 

Hur acceptabel denna studie är i andras ögon är enligt Bryman (2011) det som avgör 

trovärdigheten. Vilket innebär att det är först när allt kommit omkring som 

tillförlitligheten i forskningen kan avgöras (Bryman, 2011). Enligt Merriam (1994) visar 

trovärdigheten huruvida undersökningens resultat fångar verkligheten. Vi vill härmed 

klargöra att denna studie grundar sig på kvinnliga deltagare i de genomförda 

fokusgrupperna samt respondenterna som besvarat enkätundersökningen.  

 

Den teoretiska referensramen utgör även en betydande roll i studiens trovärdighet och 

anses genom våra ögon vara både väsentlig och konkret. Noterbart är dock att teorins 

beståndsdelar främst utgörs av marknadsföringsmodeller och marknadskommunikation, 

då specifik information om skyltdockor varit förhållandevis låg. 
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3 Teoretisk referensram 
Kapitel tre har för avseende att presentera de teoretiska metodval som ligger till grund 

för studien. I kapitlet beskrivs de olika modellerna vi använt vid utförandet av studien 

samt begreppen attityd och köpbeteende. Avslutningsvis finns en sammanfattning över 

vad som tagits upp i den teoretiska referensramen samt en presentation av vår 

modifierade modell.  

3.1 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är ett centralt begrepp och kan beskrivas som 

informationsöverföring av reklambudskap mellan fysiska butiker och konsument. 

Kommunikationen kan ske genom olika typer av marknadsföringsverktyg och 

klassificeras inom kategorier som massmarknadsföring och direktmarknadsföring. 

Oavsett reklamkanal stöter marknadsförarna på brus. Missriktning eller mediebrus i 

marknadskommunikationen är en av de största orsakerna att reklammakaren tappar 

marknadsandelar och dyrbara kundsegment (Hye-Young & Youn-Kyung, 2008). Kim, 

Han & Schultz (2004) beskriver mediefenomenet i sin studie och belyser vikten av 

planerad kommunikation för att undgå mediebrus och komma åt konsumenten för att 

uppnå en viss respons. Ett betydande element för att kringgå reklambruset och bilda en 

effektiv kommunikationsprocess är individanpassad kommunikationsreklam, där både 

rätt medium och rätt tidpunkt är av stor betydelse för att nå den enskilde kunden (Kim et 

al, 2004).  

 

Enligt Dahlén och Lange (2009) är marknadskommunikationen utan tvekan den främsta 

resurs marknadsförare har i kampen om kunderna. Det är tack vare 

marknadskommunikationen, i form av reklam, som dagens varumärken kan skapa sin 

unika image. Detta eftersom den faktiska produkten och den kommunicerade produkten 

inte alltid är densamma, skiljaktigheten är hur produkten upplevs av konsumenten. 

Nyckeln till att förstå marknadskommunikation kan skilja extremt framgångsrika företag 

från övriga aktörer. Duncan (2002) beskriver begreppet kommunikation som den 

grundläggande principen för alla mänskliga relationer, som sysslar med utbyte av idéer, 

information eller känslor. 

 

Författarna Hye-Young och Youn-Kyung (2008) belyser svårigheten i att förstå vad 

kunden söker och förväntar sig av en klädbutik. Där marknaden präglas av låga priser, är 

konkurrensen hård och konsumenten kan såväl byta butik som nyttja, comparison 

shoppning, jämförelsehandel. För att nå kunden och uppmuntra till köp finns många olika 

marknadsföringsverktyg och några exempel är dagspress, radio, tv och internet. 

Sponsring, mässor och utomhusreklam är exempel på kanaler som reklammakaren kan 

använda för att marknadsföra varumärket eller produkten. Butikspromotion, där 

butiksmedia inkluderas, är en annan typ av reklam (Dahlén & Lange, 2009).  

 

Den teoretiska texten skulle kunna omformuleras och förklaras enligt Schramm (1962) 

och Gezelius & Wildenstam (2009) som den linjära kommunikationsmodellen eller 

kommunikationsprocessen. Modellen kan illustreras med sju byggstenar, där tre 

parametrar utgör huvuddelen. De tre parmetrarna sändare, budskap och mottagare ska 
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stämma överens för att uppnå önskad positiv effekt (Gezelius & Wildenstam, 2009). 

Generellt sett är kommunikationsprocessen en medveten ansträngning för att 

åstadkomma ett effektivt svar från konsumenterna (Holm, 2006). En visuell förklaring 

samt ett utförligare manuskript följer här nedan. 

 

3.2 Kommunikationsmodellen 

Kommunikationsmodellen illustrerar processen av informationsutbyte mellan sändare 

och mottagare, hur kommunikationen på en marknad sker och hur informationsutbytet 

vandrar mellan olika parter. Informationsutbytet kan utgöra information, ett erbjudande, 

en visuell bild eller liknande (Gezelius & Wildenstam, 2009). Modellen visar på olika 

riskfaktorer som påverkar det signalerade budskapet och hur återkopplingen av 

informationen från mottagare till sändaren behandlas.  
 

 
Figur 1: Kommunikationsmodellen (Gezelius & Wildenstam, 2009:209) 

 

 

Enligt Olof Holm (2006) kommer budskapet ursprungligen från sändaren som kan bestå 

av alltifrån en person till en hel organisation. Budskapet ska sedan nå mottagaren genom 

en kommunikationskanal. Ger kommunikationskanalen utslag och det kommunicerade 

budskapet uppnår en effekt som kopplas tillbaka till sändaren har 

kommunikationsmodellen blivit komplett. Det är viktigt att mottagaren upplever 

budskapet som konsekvent och trovärdigt. Duncan (2002) menar att det finns faktorer 

som motarbetar en effektiv kommunikationsmodell, en sådan faktor är störningar. 

  

Från det att information skickas till det att företaget ser någon effekt eller återkoppling 

kan tidsmässigt variera, då tidsintervallet styrs av många olika faktorer.  

 

Duncans (2002) beskriver kommunikationsmodellen ur ett varumärkesperspektiv där 

företaget representerar sändaren och kunden är mottagaren. Budskapet, även kallat 

meddelandet, utgör varumärket och feedback får sändaren ta del av genom att kunden 

köper en produkten eller tjänst. Störning i modellen uppstår om kunden inte upplever att 

varumärket stämmer överrens med tidigare erfarenheter och preferenser de haft.  
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3.2.1 Sändare och det kommunicerade budskapet 

Sändaren är den part i modellen som kommunicerar ut ett budskap för att uppnå viss 

respons (Gezelius & Wildenstam, 2009). Informationen som signaleras ut hämtas från 

marknaden och går från sändaren via olika kommunikationskanaler, så som media, ut till 

den tänka målgruppen (Schiffman, et al, 2005). Sändaren initierar därmed processen av 

informationsflöde och ansvarar för att budskapet samverkar med profil, image och 

identitet. Om kommunikationen återkopplas till sändaren och skapar ett positivt värde 

kommer målgruppen handla eller reagera på det önskade budskapet (Gezelius & 

Wildenstam, 2009). 

 

3.2.2 Budskap som kommuniceras 

Meddelandet som sändaren kommunicerar till mottagaren kan enligt Schiffman et al, 

(2005) utformas genom verbala eller ickeverbala budskap. Ett verbalt budskap anses 

mycket effektivt då det innehåller specifik information och är skrivet eller uttalat. Medan 

ickeverbala budskap förmedlas genom bilder. Bilder eller logotyper kan däremot vara 

minst lika användbart om man förknippar det med ett manuskript eller liknande. 

Författarna menar därför att reklambudskapet bör syfta till att innehålla både verbala och 

icke verbala budskap för att uppnå bästa effekt. När det kommer till att kommunicera ut 

budskapet till mottagaren spelar val av kommunikationskanal en betydande roll. 

Reklammakaren ska anpassa medievalet till den kanal som målgruppen attraheras av för 

att få så stor genomslagkraft som möjligt. Reklamkanaler kan vara tv-reklam, 

radioreklam, tidningar, skyltdockor med flera (Gezelius & Wildenstam, 2009).      

          

3.2.3 Mottagaren 

Mottagaren utgör den part i kommunikationsmodellen som budskapet förmedlas till och 

kan antingen vara en tänkt målgrupp eller konsument. Mottagaren bestämmer själv hur 

vida budskapet ska ge effekt eller inte (Schiffman, et al, 2005). Om mottagaren ska kunna 

ta emot sändarens budskap eller information krävs det att mottagaren är påverkbar, öppen 

för att ta emot det som sänds. Det måste därför finnas ett behov och ett intresse hos 

mottagaren för att kunna ta del av det som signaleras. Budskapet som skickas ska skapa 

uppmärksamhet och inleda en reaktion hos målgruppen. En reaktion kan skapas genom 

att grafisk utforma något uppseendeväckande eller skriva något överraskande (Gezelius 

& Wildenstam, 2009).      

 

Vid utformningen av reklam är det av hög relevans att inneha god kunskap om den 

utvalda målgruppen och därmed beakta människors inställning till de olika 

kommunikationskanalerna. Människor reagerar och agerar olika beroende på situation 

och vissa medium kan säkerligen uteslutas (Schiffman, et al, 2005). Beroende på hur 

budskapet utformas kan mottagaren komma att attraheras eller repelleras.  

 

3.2.4 Störningar som försvårar informationsflödet  

Störningar och eller brus är faktorer som påverkar huruvida budskapet når fram till 

mottagaren eller inte. Kommunikationsflödet kan störas så att bara vissa delar av 
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budskapet når målgruppen eller leda till att mottagaren missuppfattar budskapet. 

Störningar som kan påverka budskapet är ointresse av mottagaren, inre störningar, eller 

distraherande element, yttre störningar. Yttre störningar kan vara samhällsfaktorer eller 

felskrivningar i en annons. En inre störning handlar om mottagarens attityd, livsstil eller 

personliga relationer. Målgruppen kan även påverkas av andra sändare eller budskap som 

signaleras på marknaden (Gezelius & Wildenstam, 2009).  

 

Marknadsföraren arbetar ständigt för att minska störningsmomenten och genom 

kontinuerligt arbete skapas bättre resultat och målgruppen blir lättare att nå. Oavsett om 

reklammakarna lyckas utforma en intresseväckande reklam kan andra brusproblem 

uppstå (Gezelius & Wildenstam, 2009). Kommunikationsprocessen kan som tidigare 

berörts, påverkas av olika störningsmoment när det gäller utebliven respons men kan 

också uppstå genom att sändaren valt fel mediekanal. En mediekanal som målgruppen 

inte attraheras av eller som de inte kommit i kontakt med av olika anledningar.  

 

Söderlund (1998) belyser massmarknadsföringens benägenhet att använda sig av 

indirekta kanaler, som innebär att sändaren låter andra kommunicera med sina mottagare. 

Reklamsändaren har därmed ingen direkt kontakt med den tänkta målgruppen eller 

konsumenten utan syftar mer till att nå ett stort kundsegment. Massmarknadsföring via 

indirekta kanaler kan vara TV, radio, reklampelare och skyltdockor med flera. Det finns 

inte längre någon kontroll över vem som kommer ta del av informationen utan den finns 

tillgänglig för alla och exponeras i en miljö där det oftast vistas andra reklamerbjudanden. 

Vilket ofta skapar stort mediebrus och medför att konsumenten bortser från reklamen 

(Söderlund, 1998).           

 

3.2.5 Mottagarens effekt och respons.  

Sändaren mäter här effekten av budskapets effektivitet och respons. Olika typer av 

mätningar nämns under rubriken återkoppling och uppföljning. Responsen visar någon 

form av reaktion som målgruppen upplever när budskapet påträffas. Antingen skapas en 

effekt och sändaren får en återkoppling eller så ignorerar mottagaren budskapet och inget 

sker. Om budskapet utger positiv effekt anses reklamutformningen vara lyckad och kan 

leda till en beställning, ett inköp eller någon annan typ av engagemang. Positiv respons 

genererar även feedback och kan uppnå en högre effekt än väntat genom mun-till-mun 

metoden, till vänner och bekanta. En negativ respons ger dock en motsatt effekt och 

kräver åtgärder (Gezelius & Wildenstam, 2009). 

 

3.2.6 Återkoppling och uppföljning 

Återkoppling är det sista steget illustrerat i kommunikationsmodellen och är viktigt då 

sändaren vill se om budskapet gav någon respons. En återkoppling kan ske när 

konsumenten, mottagaren, kommer in till sändaren och en muntlig konversation uppstår. 

Under mötet kan sändaren fråga mottagaren om det signalerade budskapet och få en 

uppfattning om reklamkanalens effektivitet (Gezelius & Wildenstam, 2009). En 

uppföljning kan även vara skriftlig, där sändaren skickar ut ett formulär till den specifika 

målgruppen. Återkopplingen är helt enkelt en undersökning av hur bra budskapet nått ut 
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till mottagaren och kan bland annat göras med hjälp av kontroll av försäljningssiffror, för 

att se om varan eller tjänsten som exponerats har fått ökad kvantitet. En mätning kan även 

göras genom marknads- eller opinionsundersökningar. Uppföljningen görs i samband 

med återkopplingen och fungerar som verktyg för att förbättra kommunikationsprocessen 

(Gezelius & Wildenstam, 2009). Vilket innebär att feedback blir en väsentlig komponent 

(Schiffman et al, 2005). Syftet med meddelandesignalen är trots allt att mottagaren ska ge 

ifrån sig positiv respons (Schiffman et al, 2005).  

 

3.2.7 Kommunikationsmodellen sett ur uppsatsens synvinkel 

Då kommunikationsmodellen presenterar hur kommunikationen på en marknad sker men 

också hur informationsutbytet vandrar mellan olika parter, anser vi att modellen är 

användbar i denna rapport. Modellen visar på ett tydligt sätt hur informationen flödar från 

sändaren till mottagaren vilket gör det hanterbart att analysera den data som samlats in. 

Genom att analysera modellen kan vi undersöka hur återkopplingen behandlas men vi 

kan också se olika riskfaktorer som kan påverkar det signalerade budskapet. 

  

Kommunikationsmodellen gör det möjligt att granska om mottagaren, som i detta fall är 

kunden, uppfattar budskapet som sänds ut genom skyltdockorna som konsekvent. Inte 

mindre intressant är det att i denna studie få möjlighet att analysera om kunderna, det vill 

säga mottagaren, är av den åsikten att budskapet butikerna sänder ut genom 

skyltdockorna känns trovärdigt.  

 

I studien får vi möjlighet att genom fokusgrupper analysera vad i budskapet som 

mottagaren uppfattar och hur. Detta genom att personligen diskutera ämnet i en 

fokusgrupp istället för att endast förlita sig på återkoppling, vilket anses positivt eftersom 

återkoppling i annat fall kan påverkas i förhållandevis hög utsträckning av brus och 

störningar. En annan parameter som varit väsentlig vid användandet av denna modell är 

att undersöka om budskapet skickas via rätt kommunikationskanaler, vilket i denna studie 

innebär via skyltdockor som den specifika målgruppen eller mottagaren använder. På så 

vis ökar vår förståelse för hur kunderna tänker, analyserar och agerar kring ett budskap. 

Likaså skapas en större förståelse kring hur kundernas återkoppling sker till butikerna 

samt vilka eventuella störningar som påverkar kunderna till att genomföra ett köp, 

alternativt avstå.  

 

Det kan även vara intressant att genom denna modell se om deltagarna i fokusgruppen 

har några tankar kring sambandet mellan profil, image och identitet. För att se om och 

kanske även hur sändaren ska uppnå ett positivt kommunikationsflöde.  

 

3.3 Attityd och köpbeteende 

Konsumentbeteende är ett begrepp som klarlägger processen mellan val, köp och 

användandet av element för en individ eller grupp människor. Beteendet ska helst 

uppfylla kundens förväntningar och tillfredsställa individens behov (Solomon et al, 

2006). Konsumentbeteendet ligger till grund för identitetsskapandet och har ökat insikten 
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om konsumenternas konsumtion. Medvetenheten om shopping har lett till stora framsteg 

för miljömärkta produkter och Öko-tex.  

 

Beteendet kan variera och efterliknas som en pågående process i olika skepnader. 

Konsumenten finner i ett tidigt stadie att produkten ska fylla ett behov eller tillföra ett 

metavärde och information om produkten, tillgänglighet eller sociala såväl som etniska 

aspekter kan bli avgörande vid köptillfället. När köpet genomförs inträder själva 

köpbeteendet som beskriver konsumentens inhandlande. Produktens utseende utvärderas 

och varumärket vägs in för att skapa en identitet eller status. Enligt Solomon (2006) 

speglar sista fasen i beteendeprocessen produktens prestanda, användande och 

miljöpåverkan då användandet upphört.         

 

Enligt författarna Axel och Agndal (2012) kan köpbeteendet analyseras genom SR-

modellen, Stimulus-Respons-modellen. Modellen analyserar en stimulans på individen 

eller målgruppen som ska bearbetas, där stimulansen är en signal som att avser skapa 

respons hos målgruppen. Dock har modellen kritiserats för att inbringa olika gensvar hos 

individer och det har därmed blivit nödvändigt att kompletter SR-modellen med 

ytterligare en variabel, O- organism. O:et skapar förteckningen S-O-R-modellen som 

utöver stimulans och respons går in på egenskaper hos den organism som ska påverkas 

med hjälp av vald stimuli. Faktorer som kan undersökas är bland annat livsrelaterade, 

sociokulturella eller psykologiska faktorer. Livsrelaterade faktorer beror till stor del av 

ekonomiska förhållanden medan sociokulturella faktorer bygger på referensgrupper. 

Psykologiska faktorer avser bland annat aspekter som perception och attityder, något som 

denna studie kommer ta fasta på. Denna organism är viktig för att förstå den enskilda 

individens reaktion på utstrålad stimulans. Krech, Crutchfield och Ballachey (1962) 

beskriver en attityd som ”en individs varaktiga positiva eller negativa medvetna 

bedömning, känslor och aktiviteter i förhållande till ett visst objekt eller idé.” Förenklat 

uttryckt är att en attityd berättar hur mycket eller lite individen tycker om en produkt, idé 

eller person (Axelsson & Agndal, 2012). Attityd i sin tur baseras på en uppfattning som 

ofta är stabil över tiden, vilket medför att individens beteendemönster blir relativt 

enhetligt. 

  

Förster (2009) anser att reklammakarna behöver veta mer om konsumenternas personliga 

mål samt processer och dynamik. Reklammakaren behöver beakta människans motiv vid 

utformning av reklam och hur deras attityd förändras i sociala sammanhang. De behöver 

veta vad som utlöser vissa mål eller uppfattningar och hur människor reagerar på 

rekommendationer och vilka hinder de möts av när det gäller måluppfyllelse (Förster, 

2009). 

 

Michon, Yu, Smith, Chebat (2007) belyser vikten av att uppnå ett shoppingvärde hos 

kunden, vilket innebär en interaktion mellan konsument och produkt eller tjänst som inte 

bara avser själva objektet utan erfarenheten genom användandet. Shoppandet går bortom 

funktionaliteten och syftar till emotionella värden. Dimensionerna utilitaristisk och 

hedonisk shopping sammanfattar det upplevda shoppingvärdet hos konsumenten (Babin 

& Attaway, 2000). Utilitaristiskvärde återspeglar taskinriktning, medan hedonisk värde 

avser personlig tillfredställelse och personliga uttryck i samband med 
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shoppingupplevelser. Shoppingeffekten tycks ha en positiv inverkan på upplevt värde 

vilket i sin tur har positiv inverkan på konsumenters konsekventa köpbeteende.                  

 

3.3.1 Visual merchandising 

Enligt Law, Wong och Yip utgör visual merchandising (2012) butikens atmosfär och är 

ett exponeringsverktyg. Butiksmiljön ska framkalla ett önskat köpbehov hos 

konsumenterna med hjälp av fysiska variabler och inverkan av sociala faktorer. 

Samverkan av de tre aspekterna S-O-R medför betydande inflytande på njutning, 

upphetsning och dominans, som i sin tur bidrar till positiv butiksmiljö. Nyheter, 

överraskande element och komplexitet är några av de förhållanden som leder till 

upphetsning. Klädbutiker bör utformas för att skapa en lämplig grad av upphetsning, som 

i sin tur framkalla känslomässig njutning. Den känslomässiga njutningen skapar effekt 

och leder ofta till återköp. Graden av upphetsning är att beakta då för många element 

leder till förvirring hos konsumenten och skapar en oförmåga att fokusera på det tilltänkta 

köp objektet (Law et al, 2012). 

  

Visual merchandising ökar konsumentens attraktionskraft till en butik och utstrålar 

butikens image (Law et al, 2012). Kundtillfredsställelsen sammankopplas ofta till 

servicekvalitet (Bogomolova, 2011) och butikslayouten är ett mått på kvalitet (Law et al, 

2012). Effekten av en trevlig butiksmiljö är därmed positivt för kundnöjdheten. 

Atmosfärisk stimuli tillfredsställer känslomässiga behov och ökar konsumentens köplust.  

 

Visual merchandising innefattar exteriör som interiör och en mängd komponenter, så som 

färgsättning, produktplacering, belysning, installationer och skyltdockor. Alla delar ska 

samverka och utmynna i en behaglig butiksatmosfär. Fiore, Yah och Yoh (2000) har i sin 

studie presenterat vikten av immateriella element och det har framkommit att en speciell 

doft kan stimulera konsumentens känslomässiga behov och bidra till ökad mental fantasi. 

Babin, Hardesty och Suter (2003) fann att färgkombination och belysning är avgörande 

för ett inköp medan Chebat. J och Chebat. C och Vaillant (2001) påvisar att viss musik 

kan påverka den kognitiva aktiviteten hos konsumenterna. Positiva bilder bidrar även till 

stimuli.  

 

Konsumenternas associationer och kognitiva upplevelse kan variera och svaren påverkas 

av kulturella skillnader (Law et al, 2012).  Forskarna Chan och Tai (2001) fann 

exempelvis att kineser i Hong Kong är beroende av kulturella värden vid en utvärdering 

av exponering och mindre känsliga för miljösignaler än amerikanska konsumenter. 

Därmed är kulturella skillnader att beakta när det gäller bedömningen i butiksatmosfären 

(Law et al, 2012), likt kundens lojalitet, som nämns nedan.  

 

3.3.2 Kundlojalitet 

Kundernas lojalitet kan enligt Spiros Gounaris, Nektarios, Tzempelikos & Kalliopi 

Chatzipanagiotou (2007) definieras på två olika sätt. Antingen ses lojalitet som en attityd 

där olika känslor skapar ett individuellt engagemang. Det kan vara ett engagemang kring 
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en produkt, tjänst eller organisation. Känslorna som uppstår definierar kundens grad av 

lojalitet.  

 

Den andra definitionen kopplar samman lojalitet med ett beteendemässigt mönster 

(Spiros Gounaris et al, 2007). Lojalitet i detta sammanhang visar att kunden fortsätter i 

samma beteendemönster och köper samma element som tidigare, vilket leder till ökad 

relation mellan parterna. Genom att titta på detta tillvägagångssätt kan leverantören 

undersöka avsikten till återköp (Spiros Gounaris et al, 2007).      

 

Bogomolova (2011) påvisar forskning av leverantörernas strävan efter lojala kunder, där 

fördelningen mellan trogna kunders lojalitet till en leverantör och kunder vars lojalitet är 

fördelat mellan mer än en tjänsteleverantör påvisat skilda resultat. Lojalitet är enligt 

Bogomolova (2011) en indikation på konsumentens upplevda tillfredställelse av 

leverantörens kvalitet och forskningen har genom användandet av sju uppsättningar 

tvärsnittdata presenterat att den ideala, lojala kunden ger i genomsnitt 10 procent 

positivare respons på utvärderingen kring servicekvaliteten än vad den lojala kunden gör 

som även använder andra leverantörer inom samma produktkategori. Den ideala, lojala 

kunden utgör en konsument som endast använder en leverantör i en produktkategori. 

Utpräglade marknader för den uttalade kunden är servicebranscher så som banker eller 

personal shoppers med flera. Fast fashion innehar en relativt liten del av lojala kunder, 

detta då konsumenterna tenderar att handla olika typer av varumärken. Lojala kunder 

visar tendenser till att föredra butiker som endast säljer ett varumärke och har enligt 

Rutherford, Boles, Barksdale och Johnson, (2006) större kundnöjdhet av säljaren i ett 

sådant påtalat sortiments utbud. 

      

I samband med studien konstateras att en förundersökning med kunderna bör inledas 

innan man mäter kundens lojalitet, detta utifrån hur många andra leverantörer som finns i 

kundens beslutsprocess när mätningen ska utföras (Bogomolova, 2011). 

 

Tidigare forskning av CPV, begreppet för kund-upplevt-värde, visar att positiv beteende 

intentioner bygger på marknadens sätt att utstråla nöjt kundvärde (Spiros Gounaris et al, 

2007).  

 

3.3.3 Attityd och köpbeteende sett ur uppsatsens synvinkel 

Då konsumentbeteendet klarlägger processen mellan val, köp och användandet av 

element för en individ eller grupp människor anses begreppet mycket relevant för 

studien. Konsumentbeteende och attityd är två viktiga element att väga in när 

konsumenters åsikter och värderingar behandlas. Studiens trovärdighet ökar om vi är 

medvetna om respondenternas handlande. Kundlojalitet är att beakta då den kan inverka 

på respondenternas association kring en butik och upplevt värde inger omedvetet positiva 

ståndpunkter.    

3.4 Köpprocessen 

Butikers skyltfönster blir många gånger en bortglömd del av butikskommunikationen. 

Skyltfönstret fungerar som en viktig del i butikers kommunikationsstrategi och är 
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butikernas ansikte utåt. Skyltfönstret ger därmed ett första intryck av butiken (Sen, Block 

& Chandran, 2002). En bra butikskommunikation bidrar till en bättre kundtillströmning 

och en bättre lönsamhet. Av den anledningen är bland annat butikernas skyltfönster ett 

viktigt marknadsföringsverktyg i kampen om konsumenternas köpbeslut (Hernant & 

Boström, 2010). Butiken kan genom skyltfönstret förse konsumenterna med information 

om bland annat pris, produkter, kvalité, utbud av varumärke, butikens stil men även olika 

erbjudanden. En studie som Sen, Block & Chandran (2002) genomfört, visar på att 

konsumenter överlag använder skyltfönster för att samla information och fånga 

inspiration. Genom att belysa varorna i olika etapper kan skyltfönstret styra kundens 

uppmärksamhet (Visser, Du Preez, Van Noordwyk, 2006). 

 

Visser, Du Preez och Van Noordwyk (2006) menar att tidigare studier har visat att 

kvinnliga konsumenter värderar följande ordning vid ett klädesköp: pris, utbud, 

återbetalningsmöjligheter, butikspersonalen, kvalitetsryktet på butiken, mode och 

slutligen butikens layout. 

 

Forskning visar att det finns ett samband mellan hur mycket konsumenten väljer att 

involvera sig och hur mycket tid konsumenten lägger på informationsinsamling. 

Konsumenter med högt engagemang bearbetar budskap och drar egna slutsatser i 

samband med informationsinhämtning till skillnad från de konsumenter som har ett lågt 

engagemang som endast tar till sig informationen som ges till dem. Lågengagerade 

konsumenter handlar oftast vanemässigt eftersom de saknar intresse för att lägga ner tid 

på att jämföra och leta efter bättre alternativ än vad de är vana vid (Solomon, 2010).  

 

Nöjda konsumenter har benägenhet att bli högengagerade konsumenter och lojala 

gentemot varumärken. Forskarna Warrington och Shim (2000) anser att konsumenter 

som har ett högt engagemang för just kläder har en benägenhet att handla mer frekvent 

och spendera mer pengar i jämförelse till högengagerade konsumenter i andra 

produktkategorier. Solomon (2010) påstår att högengagerade konsumenter blir lojala 

gentemot varumärket och då utesluter andra alternativ. Han anser också att upplevelsen 

av produkten påverkar konsumenterna på ett sätt som leder till ett visst beteende som 

sedan kan leda till återköp.  

 

Den standardiserade köpprocessen utgår från att konsumenter identifierar ett behov och 

sedan lägger ner mycket tid på att samla information, utvärdera de olika alternativen och 

fatta ett beslut. Då en produkt ses som en lösning på ett befintligt problem genomför man 

även en utvärdering efter köpet. Här nedan följer en förklaring samt en illustration av 

köpprocessen enligt Solomon (2010)  
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Figur 2: Köpprocessen (Gezelius & Wildenstam, 2009:220). Modifierad av oss. 

 

 

Första steget i köpprocessen är att konsumenten upplever ett befintligt problem och söker 

en lösning, genom köp av en produkt eller ett föremål. Informationssökning, som är det 

andra steget i processen, identifieras av att konsumenten söker så mycket information 

som är nödvänligt för att utse det bästa alternativet. Sedan genomför konsumenten en 

alternativutvärdering genom att väga fördelarna mot nackdelarna, följt av köpet. Det 

femte och sista steget i köpprocessen är utvärdering efter köp och innebär att 

konsumenten efter inköpet granskar produkten noggrant för att kunna bedöma om det var 

ett bra köp eller mindre lyckat köp. Skulle produkten inge positiva associationer kan 

konsumenten komma att inhandla samma produkt igen (Solomon, 2011).  

 

3.4.1 Behovsidentifikation 

När skillnaden mellan nuvarande och önskvärt tillstånd upplevs som tillräckligt stort 

aktiveras ett behov. Det finns olika typer av behov, fysiologiska så som hunger och 

psykologiska så som nöjen. Marknadsförare talar om olika trösklar som aktiverar behov, 

dessa trösklar är olika höga beroende på hur stor skillnaden är mellan nuvarande och 

önskat tillstånd. Drivkraften varierar beroende på viket behovet är, somliga konsumenter 

drivs av att komma till ett nytt tillstånd medan andra drivs av att komma ifrån ett oönskat 

tillstånd (Dahlén & Lange, 2009).  

 

3.4.2 Informationssökning 

Det andra steget i denna process är informationssökning vilket innebär att konsumenten 

börjar söka efter information. Informationssökningen sker först internt, vilket innebär att 

individen söker igenom sitt långtidsminne för att på så vis se om det finns produkter och 

varumärken som stämmer överrens med vad individen letar efter, det vill säga stämmer 

överrens med konsumentbehovet (Gezelius och Wildenstam, 2009). Den interna 

informationssökningen är generellt tillräcklig vid högfrekventa och rutinmässiga köp då 

objektiv kunskap nyttjas. Minnesfunktionen används för att finna kunskap om lämpliga 

1 • Behovsidentifikation 

2 • Informationssökning 

3 • Alternativutvärdering 

4 • Köp 

5 • Utvärdering efter köp 
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användningstillfällen, inköpsställen, produktegenskaper och prisnivå men även för att 

scanna av personlig kunskap om åsikter och attityder (Dahlén & Lange, 2009).  

 

Om individen känner att kunskapen är otillräcklig för att avgöra vilken produkt som är 

lämpligast söks även extern information. En extern sökning kan innebära att diskutera 

den aktuella produkten med familj och vänner samt att leta information i broschyrer och 

tester (Gezelius & Wildenstam, 2009). Syftet med att aktivt söka ny information genom 

en extern sökning är enligt Dalén och Lange (2009) att göra ett mer välgrundat 

produktval genom att minska osäkerheten inför köpbeslutet. Gezelius och Wildenstam 

(2009) skriver att det generellt finns ett samband mellan hur engagerad konsumenten är 

och hur mycket information den söker.  

 

För att förenkla processen kan informationssökningen delas upp i två olika dimensioner, 

minnesbaserade och handlingsbaserade. Den minnesbaserade dimensionen är när man 

söker information internt och kan generellt vara tillräcklig när man utför lågengagerade 

köp och det man kan benämna oviktiga köp. Extern, även kallad handlingsbaserad, 

informationssökning används oftast när konsumenten är intresserad av en produkt eller 

vid viktiga köp. När social acceptans är köpmotivet samt vid högengagerade köp är denna 

dimension också vanligast. Marknadskommunikation och relaterad reklam blir redan i 

detta ögonblick relevant (Dahlén & Lange, 2009).  

 

3.4.3 Alternativutvärdering 

Alternativutvärdering är det mest centrala steget i köpprocessen, nu avgörs vilken 

produkt och vilket varumärke som väljs (Dahlén & Lange, 2009).  

 

I verkligheten skiljs informationssökning och alternativutvärdering aldrig åt. De två 

processerna pågår parallellt hos konsumenterna genom att de tar in information och 

bearbetar den samtidigt som ny information söks (Gezelius & Wildenstam, 2009). Men 

för att lättare kunna ta in, analysera och använda sig av data är det en fördelaktigt att 

dessa två steg är uppdelade.  

 

I detta steg utvärderar konsumenten rent emotionella, det vill säga känslomässiga, 

konsekvenser av sitt val. De olika funktionella dimensionerna men även funktionella 

konsekvenser bedöms. Faktum är att konsumenter oftast är oförmögna att alltid välja det 

varumärke som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv och det alternativ som 

är bäst långsiktigt. Dahlén och Lange (2009) åsyftar att konsumenter inte alltid är så 

rationella och omsorgsfulla då de väljer varumärke. I processen är 

marknadskommunikation fortfarande en betydande part, företag har möjlighet att påverka 

konsumenterna hela vägen fram till ett köpbeslut.   

 

3.4.4 Köp  

Köpet anses vara det minst komplicerade steget i köpprocessen, numera är alla val och 

utvärderingar abstrakta. Dock möts konsumenten av aspekter som vart bör köpet 

genomföras, ska man köpa i en befintlig butik, via nätet eller genom ett postorderföretag. 
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Vill kunden köpa direkt från butik måste han eller hon ta ställning till i vilken butik 

(Gezelius & Wildenstam, 2009). Konsumenter utvecklar därmed en form av förteckning 

över vilka butiker de kan tänka sig och vilka butiker de inte godkänner för inköp av 

specifika produkter. Detta görs för att underlätta och förenkla beslutsprocessen för de 

produkter man inhandlar relativt ofta.  

 

Marknaden skiljer på planerade inköp och oplanerade inköp. Oplanerade inköp sker när 

konsumenten väl inne i butiken blir påmind om ett köpbehov eller ett köpmotiv. Det 

oplanerade köpet kan styras av rationella behov eller av emotionellt betingade, 

impulsköp. I boken Optimal marknadskommunikation som Dahlén och Lange (2009) 

skrivit kan man läsa om impulsköp som görs helt utan hänsyn till konsekvenserna av 

köpet och kan beskrivas som kraftfulla, intensiva, tvångsmässiga, spontana och 

spännande.  

 

Marknadskommunikationens roll i detta steg av köpprocessen är att, då konsumenten är 

på plats vid inköpsstället, säkerställa igenkänningen av varumärket samt att skapa 

köpintentioner genom att skicka köpsignaler till konsumenten (Dahlén & Lange, 2009). 

  

3.4.5 Utvärdering efter köp 

Efter att konsumenten inhandlat en produkt görs en utvärdering. Utvärderingen 

bestämmer huruvida varumärket eller produkten upplevts som behovstillfredställande i 

form av god kvalitet, effektivitet och prisvärdhet. Elementen som utvärderas varierar och 

förändras i relation med vad som köpts in.  Köpprocessen är därmed inte över i samband 

med köp, utan fortlöper som utvärdering efter köp.  

 

Marknadskommunikationen är fortfarande väsentlig i det hänseendet att konsumenterna 

kan komma besluta sig för att även i framtiden utnyttja samma varumärke och på så vis 

effektivisera köpen. Således blir det inte bara ett lyckat köp för konsumenten utan även 

för marknadsföraren (Dahlén & Lange, 2009).  

 

3.4.6 Köpprocessen sett ur uppsatsens synvinkel 

Butiken kan påverka konsumenternas köpprocess genom att använda sig av 

marknadsföring som här ovan beskrivs samt illustrerar hur konsumenten agerar och 

resonerar inför ett köp. Genom att bryta ner köpprocessen för att sedan analysera den i 

dess olika steg kan vi skapa en detaljerad bild samt inbringa förståelse om hur, men också 

när i processen som skyltdockorna i skyltfönstret kan påverka konsumenterna till ett köp.  

 

Med hjälp av denna modell kan vi analysera data som samlats in och utvärdera om 

skyltdockan är till fördel för genomförandet av ett köp. Likaså vilken typ av docka som 

tilltalar de kvinnliga respondenterna och inte minst var i köpprocessen som skyltdockan 

påverkar konsumenterna till att genomföra ett köp.  
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3.5 Litteraturens centrala begrepp, kommunikationsflödet 
utifrån en marknadskanal 

Här nedan presenteras vår egenmodifierade modell som utgör en sammansättning av 

studiens teoretiska referensram och som kommer att ligga till grund för vår kommande 

analys.  

 

 

 

 

Figur 3: Kommunikationsflödet utifrån en marknadskanal. 

 

Modellens första element är information, det är informationen som startar utformningen 

av kommunikationsmodellen och är en av de väsentliga delarna i kommunikationsflödet. 

Informationen kan utgöras av så väl en uppmärksammad faktor från en butik eller 

leverantör som en nyhet.  

Oavsett om informationen är känd eller om den precis har presenterats finns det kunder 

som visar på hög kundlojalitet och kräver inte någon vidare bearbetning för att gå in och 

utföra ett köp. Lojaliteten kan antingen skapa ett individuellt engagemang hos kunden, 

där attityden påvisar känslor och graden av lojalitet, eller som ett beteendemässigt 

mönster, där kunden köper samma element som tidigare. Dessa kunder är givetvis att 
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föredra men tämligen svåra att fånga. Då leverantören eller butiken utgår från att kunden 

vill ta del av informationen går kommunikationsflödet in i nästa fas, nämligen sändaren. 

Sändaren blir den part i modellen som kommunicerar ut ett budskap för att uppnå viss 

respons och påverka konsumentbeteendet till köp. Sändaren initierar därmed processen 

av kommunikationsflödet som en marknadskanal, där budskapet samverkar med profil, 

image och identitet för att nå kund. Kommunikationskanalen är därför av betydande roll 

och ses i modellen som sändaren. 

 

Budskapet som sändaren kommunicerar till mottagaren kan vara verbala eller 

ickeverbala, specifik information eller bilder, och påverkas av både attityder och kundens 

behovsidentifikation. En attityd kan enligt Krech, Crutchfield och Ballachey (1962) 

förklaras som ” en individs varaktiga positiva eller negativa medvetna bedömning, 

känslor och aktiviteter i förhållande till ett visst objekt eller idé.” Vilket innebär att 

attityden till kommunikationskanalen påverkar huruvida budskapet tas emot eller inte. 

Bygger konsumentattityden på en uppfattning är beteendemönstret relativt enhetligt och 

svårt att förändra. Budskapet som skickas ska därmed skapa uppmärksamhet och inleda 

en reaktion hos målgruppen. En reaktion som skapas genom att grafiskt utforma något 

uppseendeväckande eller skriva något överraskande. För att sedan uppnå respons krävs 

att kunden är mottaglig för den kommunicerade informationen. Behovsidentifikationen 

blir därmed en betydande faktor för sändaren att öka attraktionen och möjligöra kontakt.  

 

Ett behov uppstår när avståndet mellan nuvarande tillstånd och önskevärt tillstånd blir 

tillräckligt stort. Drivkraften som skapas för att uppnå det önskvärda tillståndet kan 

variera, somliga konsumenter drivs av att komma till ett nytt tillstånd medan andra drivs 

av att komma ifrån ett oönskat tillstånd. I modellen kan behovsidentifikation kopplas 

samman med budskapets attraktionskraft att förverkliga eller förnya tillståndet.      

 

Det tredje steget i detta kommunikationsflöde är konsumentbeteende, som klarlägger 

processen mellan val, köp och användandet av element för en individ eller grupp 

människor. Beteendet ligger till grund för identitetskapande och ska uppfylla 

konsumentens förväntningar samt tillfredsställa individens behov. Handlandet varierar 

och efterliknas som en pågående process i olika skepnader. Där sändarens förhoppning är 

att kunna tillgodose elementen och skapa ett positivt konsumentbeteende som yttrar sig i 

ett köpbeteende. Köpbeteendet infinner sig när kunden genomfört ett köp. Innan ett 

handlande äger rum påverkas konsumenten av attityder såväl som informationssökning. 

Attityden kan återses som en psykologisk, livsrelaterad eller sociokulturell faktor där 

referensgrupper och ekonomi endast utgör en liten del i studien. De psykologiska 

faktorerna väger tyngre och påpekar att reklammakaren behöver beakta människans 

motiv vid utformning av reklam och hur deras attityd förändras i sociala sammanhang. 

Vad som utlöser vissa mål eller uppfattningar och hur människor reagerar på 

rekommendationer samt vilka hinder de möts av när det gäller måluppfyllelse. 

Interaktionen mellan konsument och reklamkanal ska inte längre bara avse själva objektet 

utan även de emotionella värdena, där dimensionerna utilitaristisk och hedonisk shopping 

sammanfattar det upplevda shoppingvärdet hos konsumenten.  
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Genom informationssökningen börjar konsumenten söka efter element som stämmer 

överens med konsumentbehovet. Informationssökningen kan ske såväl internt, 

minnesbaserad, som externt, handlingsbaserad, där den interna är tillräcklig vid 

högfrekventa och rutinmässiga inköp. Informationssökningen kan beskrivas som ett 

nätverk av associationer som återfinner objektiv kunskap, även kallat minnesfunktion. 

Om kunskapen känns otillräcklig görs en extern sökning, vilket innebär att kunden 

diskuterar den aktuella produkten och letar information genom olika sökmotorer. Syftet 

med att aktivt söka ny information är att minska osäkerheten inför köpbeslutet, något som 

oftast återses vid hög engagemangsprodukter.  

 

Nästa steg i kommunikationsflödet är köp, ett okomplicerat steg för konsumenten men 

desto mer betydande för sändaren. Här mäts sändarens effektivitet och respons. 

Responsen påvisar någon form av reaktion som målgruppen upplever när budskapet 

påträffas. Förhoppningsvis ger reklamutformningen effekt och ett köp genomförs, om 

inte ignorerar mottagaren budskapet och inget sker. Om budskapet utger positiv effekt 

anses reklamutformningen vara lyckad och kan leda till en beställning, ett inköp eller 

någon annan typ av engagemang.  

 

Reklammakarna skiljer på planerade inköp och på oplanerade inköp. Oplanerade inköp 

sker när konsumenten blir påmind om ett köpbehov eller ett köpmotiv, de kan antingen 

styras av rationella behov eller impulsköp som är emotionellt betingade. Impulsköp kan 

beskrivas som kraftfulla, intensiva, tvångsmässiga, spontana och spännande för kunden. 

 

Återkoppling är det sista steget i kommunikationsflödet och kan vara en bidragande 

faktor till att kunden blir lojal och går direkt från information till köp. Det är nu 

konsumenten utvärderar om varumärket upplevs som behovstillfredställande. 

Återkopplingen till konsumenten kan ske när mottagaren, kommer in till sändarens butik 

och en muntlig konversation uppstår eller genom ett skriftligt formulär. Återkopplingen 

är en undersökning av hur bra budskapet nått ut till mottagaren och kan bland annat göras 

med hjälp av kontroll av försäljningssiffror, för att se om varan eller tjänsten som 

exponerats har fått ökad kvantitet.  

 

I detta steg bestämmer konsumenterna om det önskade tillståndet uppnåtts och om 

produkten eller varumärket kan bli minnesbaserat, för att i framtiden effektivisera köpen. 

Positiva associationer och feedback är en vital komponent i återkopplingen, då syftet med 

meddelandesignalen trots allt är att mottagaren ska ge ifrån sig positiv respons. 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer resultatet från fokusgrupperna samt marknadsundersökning, i 

form av en enkät, att presenteras. 

4.1 Konsumtionen av kläder i en fysisk butik 

Fokusgrupp 1: 

Alva handlar relativt ofta kläder i en fysisk butik. Astrid uppger att hon handlar ungefär 

en gång i veckan. Till skillnad från Siri som berättar att hon sällan handlar kläder då 

utbudet i Oskarshamn, där hon bor, är begränsat. Siri berättar vidare att de största 

butikerna som finns är JC, KappAhl och Lindex. Istället shoppar hon när hon besöker en 

större stad, exempelvis Göteborg. 

Det känns som det är mycket smågrejer när man tänker efter, egentligen hur 

mycket man, varje gång jag är på stan känns det som man köper tofsar, 

hårnålar och sådant, alltså småsaker. En gång i veckan tror jag att jag i alla 

fall (Astrid 2012-04-09). 

Fokusgrupp 2: 

Både Carin och Kerstin medger att de handlar kläder alldeles för ofta, vid närmare 

eftertanke kommer det fram att genomsnittet är två gånger i veckan. Promenader i staden 

blir desto fler, somliga dagar kan de handla flera plagg i olika butiker. Andra dagar består 

mest av att bara strosa runt och kolla utbudet. Att gå i klädbutiker anses vara ett sätt att 

fördriva tiden de lediga dagarna. 

Jaha, nä men alltså så många gånger handlar jag nog inte. Men fast någon 

dag kanske jag handlar tre gånger i olika butiker och någon annan dag 

kanske jag kanske inte handlar något (Carin 2012-04-10). 

Gruppmedlemmarna är överens om att de handlar kläder oftare de två första veckorna 

efter att lönen har kommit. Detta beror på att de inte har lika mycket pengar kvar i 

plånboken i slutet av månaden. 

4.2 Shoppingrunda 

Fokusgrupp 1: 

Respondenterna anser sig inneha ett visst mönster av butiker som besökts vid shopping. 

Jag tror det är mycket erfarenhet av vart man alltid har shoppat. Eller man 

vet att man är nöjd med saker från någon butik och så går man ofta tillbaka 

dit sen. Men ibland går man in i en butik och bara oj oj, här var det 

jättemycket bra grejer. Varför har jag inte gått hit innan. Men det är att man 
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inte har varit där innan och så har man ingen aning om vad det finns 

egentligen. Så jag tror det är vad man brukar köpa (Astrid 2012-04-09). 

Deltagarna är överens, det finns fler butiker de mindre sällan eller överhuvudtaget inte 

besöker. 

Sortimentet spelar en stor roll gällande vilka butiker kvinnorna väljer att besöka, oftast 

gällande tidigare erfarenhet och vana eftersom kvinnorna vet att det finns ett brett och bra 

utbud. Andra element som kan locka respondenterna till en butik är en bild, reklam eller 

vetskapen om att hitta en specifik produkt. 

Vet man att man är nöjd med saker från någon butik så går man ofta tillbaka 

(Astrid 2012-04-09). 

Det blir mycket mer en vana att gå till en butik än att gå till en helt annan. 

Man tänker också att till den här ska jag gå till, det finns ju alltid något bra 

där (Alva 2012-04-09). 

Fokusgrupp 2: 

Kvinnorna styrs av kundlojalitet, vanebeteende och ekonomin när det kommer till val av 

butiker på marknaden. Vissa butiker kräver ett återbesök och ständig uppdatering oavsett 

målet med shoppingen. 

Ett invant mönster återses när kvinnorna väljer butiker, därav läggs inte så stor vikt på 

butikens skyltfönster och skyltdockor. Det är snarare när respondenterna kommer utanför 

sin bekvämlighetszon som, när de vistas i en ny stad, skyltfönstret vägs in och kvinnorna 

besöker de butiker som ser tilltalande ut. 

En av respondenterna nämner även att det beror lite på hur mycket pengar som finns att 

spendera vid tillfället och även vilka behov som finns. Hon menar att butikens väljs 

beroende på budget och önskemål av produkt. 

Om man ska festa och ha nytt, en partyklänning, då kanske man inte går till 

NK och köper en för 8.000 liksom (Kerstin 2012-04-10). 

4.3 Köpvanor 

Fokusgrupp 1: 

Gällande seminariedeltagarnas köpvanor varierar det från välplanerade inköp till mindre 

planerade köp. Däremot kan ett planerat inköp leda till en rad impulsköp, köpbehovet 

skapas av att respondenterna söker en viss vara. 

Jag har mer planerat innan vad jag ska köpa, oftast är det så i alla fall, men 

sen så kanske det ändå inte blir det man har planerat ändå (Elsa 2012-04-

09). 
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Astrid och Siri visar på motsatt beteende, där främst impulsen avgör köpen men uppvisar 

även ett stort köpbehov ”…” bara för att det är kul att köpa (Siri 2012-04-09). 

Jag tror det är väldigt blandat för mig i alla fall, asså jag kan tänka ut något 

att det här behöver jag och det här vill jag nog ha, sen kanske det inte blir 

det ändå men sen ofta så är det för mig impuls i sådana fall, nu vill jag köpa 

någonting mest för att man vill shoppa någonting. Så går man och kollar 

och så det där blir skitbra. Så för mig är det nog både och (Astrid 2012-04-

09). 

Fokusgrupp 2: 

Carin önskar att hon mer i förväg tänkt igenom vad hon är i behov av. Många gånger blir 

det rena impulsköp medan andra köp kan vara att hon fått ett infall några dagar innan. 

Väl ute i butiken så påverkas hon av sortimentet. 

“…” men sen så ibland så blir det ”Ååå den var fin” , lite mer impuls. Och 

sen ibland så blir det ”Nä nu behöver jag en ny klänning för den vill jag ha 

på lördag”. Så då går jag ut och letar efter en klänning men så kanske jag 

hittar ett par byxor istället (Carin 2012-04-10). 

Både Edit och Kerstin känner igen dilemmat, det blir ofta allt för många impulsköp under 

en månad. Kerstin har en förmåga att tänka att hon unnar sig saker då hon springer på 

någonting fint under shoppingturen, medan Edit är svag för impulsköp framförallt under 

rea- perioderna och brukar vid dessa tillfällen alltid spendera lite extra pengar i butikerna. 

4.4 Viktigt i ett skyltfönster 

Fokusgrupp 1 

Astrid menar att det är dockorna och de kläder som dockorna bär som uppmärksammas i 

ett skyltfönster. Deltagarna nämner också att det är viktigt att det är nya produkter i 

skyltfönstret så att nyheter som anlänt till butiken visas. Skyltfönstret spelar mindre roll i 

de butiker som respondenterna för vana besöker. Skillnad blir det med butiker som är 

mindre inkörda i vanebeteendet. Då utgår respondenterna från skyltfönstret och bedömer 

sedan om butiken är värd att besöka. Elsa utvecklar det hela genom att berätta att 

skyltfönster spelar en viktigare roll, genom att försöka locka in henne i butiken, då hon 

besöker en annan stad eller är utomlands och det är butiker som hon sedan tidigare inte 

känner till. Detta eftersom hon då gärna först tittar i butikernas fönster för att se vad det 

är för utbud i butiken och på så vis avgöra om det blir ett besök av butiken eller inte. 

Respondenterna i fokusgruppen avslutar diskussionen genom att påpeka att risken är stor 

att de blir hemmablinda i sina respektive hemstäder. 

Samtidigt anser kvinnorna att ett skyltfönster ska utstråla butikens innehåll, vilka 

produkter som säljs och gärna följa ett tema. 
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Sen under vinterhalvåret är det ganska viktigt att de har så här vintrigt, att 

de har med snöflingor som kanske hänger där bredvid eller en julgran så att 

man förstår vilket tema de har. ”…” jag blir inlockad av teman (Siri 2012-

04-09). 

Fokusgrupp 2: 

I ett skyltfönster är det viktigt med bra belysning som framhäver produkterna. Enligt 

deltagarna är det betydelsefullt att det finns något i skyltfönstret som skapar 

uppmärksamhet, gärna genom färger på kläder. Dystra skyltfönster med minimalt 

klädutbud behagas inte. Det får heller inte se för ”plottrigt” ut med för mycket produkter 

överallt. Att det är en bra kombination av rätt färger och mönster känns angeläget för 

majoriteten av kvinnorna. 

Likaså menar Kerstin (2012-04-10) att ”man vill ju veta vad det är för butik när man 

kollar i ett skyltfönster.” Respondenterna menar att det bör vara lite sportigare i ett 

skyltfönster som tillhör en sportbutik medan en lyxigare känsla förväntas i skyltfönstret 

som tillhör en exklusivare butik. Ett skyltfönster ska utstråla butikens image och 

konsumenten förväntar sig att ett skyltfönster ska följa butikens röda tråd. Kunden vill 

veta vad som väntas inne i butiken. 

Seminariedeltagarna använder butikers skyltfönster för att bedöma om de finner något 

fint, skoj eller en lockvara som får dem att besöka butiken. För dem är det väldigt viktigt 

att skyltfönster drar uppmärksamhet till sig. Butikers skyltfönster ska locka fram en 

känsla hos konsumenterna som gör att de vill besöka butiken. Som exempelvis 

Å, vad är det för någonting. Den måste jag gå in och kolla på (Carin 2012-

04-10). 

Kerstin tycker att det är viktigt att det inger en lyxig känsla i skyltfönster, det lockar 

henne att gå in i en butik. Det är också viktigt att butiker skyltar med aktuella produkter. 

Produkter som inte finns till försäljning bör inte finnas i skyltfönster för det skapar en 

irritation att vilja köpa en produkt och personalen säger att den produkten tyvärr är för 

tillfället slut. Carin pratar även om skillnaden på undersökning av skyltfönstret i olika 

butiker. 

Att när man kommit in i en stad, som nu Göteborg så har man sin rutt där 

man går och handlar [så] kollar man inte så noga i skyltfönster. Skillnad blir 

det när man kommer till en ny stad. Då kollar man verkligen in 

skyltfönstren eftersom det känns mer intressant (Carin 2012-04-10). 

4.5 Skyltfönster som påverkat 

Fokusgrupp 1: 

Ett skyltfönster som en av deltagarna lagt märke till är Timberlands, på grund av den 

miljön de bygger upp i skylten vilket gör budskapet blir väldigt tydligt. 
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Timberland har jag tänkt på, de är ju väldigt inriktade på skogs och 

naturgrejerna som de har. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det har 

jag tänkt på, de jobbar verkligen med skogar, har berg och bygger upp det 

på ett bra sätt så man förstår att det är kvalitet för skogsmänniskor, den har 

jag tänkt på (Astrid 2012-04-09). 

Fokusgrupp 2: 

Då frågan ställs om respondenterna är medvetna om något skyltfönster som har påverkat 

dem på något sätt nämner Edit, Gina Tricots skyltdockor samtidigt som hon påpekar att 

det är klart att man reagerar om det är något som är utmärkande. Vidare i diskussionen 

framkommer det att ingen av respondenterna har sett dessa dockor i verkligheten utan 

endast på bild. Vilket inte gör någon skillnad, deltagare är överens om att det verkligen 

ser hemskt ut när revbenen syns så tydligt och när dockorna är extremt smala. Carin 

ifrågasätter om Gina Tricot verkligen vill stå för de signaler och de ideal som de sänder ut 

då de använder sig av denna typ av skyltdocka. 

Samtidigt nämner seminariedeltagarna att ett skyltfönster med ett bra budskap kan 

påverka dem, som nu när det börjar nalkas vår och sommar förväntar sig deltagarna att 

det ska vara en vår- och somrig känsla i butikernas fönster. 

4.6 Fönstershopping 

Fokusgrupp 1: 

Samtliga kvinnor attraheras av NK varuhusets skyltfönster som både är spännande och 

annorlunda. Under julen exponeras även en omfattande julskyltning med tomtelandskap 

och rörliga föremål som respondenterna imponeras av. 

Fokusgrupp 2: 

NK:s skyltfönster är enligt kvinnorna mycket tilltalande. De menar att skyltfönstret alltid 

är så inspirerande, välplanerat och unikt. Respondenterna erkänner dock att de inte är 

några fönstershoppare. Carin noterar att fallet kanske sett annorlunda utom om inte det 

varit så att hennes buss på väg till jobbet alltid passerar Göteborgs innerstad och de 

skyltfönster hon är intresserad av. 

Nä, men jag åker alltid bussen förbi så då kollar jag. Hade jag inte åkt 

bussen förbi, då vet jag inte, då kanske jag hade gått en omväg för att kolla. 

Å speciellt om det är stängt och man kanske, om man är ute och tar en 

promenad eller så, då är det ändå lite roligt att gå förbi (Carin 2012-04-10). 

Respondenterna menar också att det är mysigt att ta en promenad på staden även då 

handeln har stängt, bara strosa omkring och titta i skyltfönster. 

Jag är mer, inte så mycket inne i stan. Men när man väl är där kan jag hålla 

med att man gärna tittar. Men annars, jag tittar nog inte efter någonting 
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speciellt, något visst skyltfönster utan jag… aaa det är det som väcker 

uppmärksamhet som man tittar på (Edit 2012-04-10). 

Ett skyltfönster som Carin tycker är allt annat än tilltalande är Benettons vid de tillfällena 

butiken har realisation. Anledningen är att skyltdockorna då är klädda i någon form av 

kroppsstrumpa. ”Det ser inte klokt ut”, säger Carin (2012-04-10). Hon fortsätter att 

förklara att hon respekterar att butiker har realisation och marknadsför detta, samtidigt 

anser hon att butiker alltid har nyheter som de kan promota i butikens skyltfönster. 

4.7 Associationer kring skyltdockor 

Fokusgrupp 1: 

Skyltfönstret ska gärna visualisera en miljö med både skyltdockor och bilder på riktiga 

modeller. Skyltdockan tycks vara ett bra exponeringsverktyg samtidigt som flera 

respondenter vill se mer bilder på levande modeller. Enligt Astrid sitter plagget bättre på 

en riktig modell än vad de gör på en skyltdocka och anser att det bästa vore en 

kombination. 

Det kan ju se lite tråkigt ut och lite stelt ut med skyltdockor, många är ju 

uttryckslösa. Kläderna är bara där och dem står där, helt stela. Men till 

skillnad från en bild visar det kanske upp hur kläderna, på en bild visar det 

hur de sitter platt liksom. Men på skyltdockan kan de ju även se lite 

tredimensionellt ut (Elsa 2012-04-09). 

Respondenterna attraheras av skyltdockan då plagget syns både framifrån och bakifrån 

men uppmuntrar fler butiker att kombinera med bilder. Nackdelen med bildexponering av 

kläder tycks dock vara att plagget i somliga fall upplevs finare på bild än i verkligheten. 

Astrid beskriver en situation, där hon sett en jättefin klänning i H&M:s reklam men att 

klänningen på skyltdockan i skyltfönstret kändes extremt plastig och tråkig. I det 

scenariot stjälpte det mer än hjälpte med en skyltdocka, utan den hade hon i alla fall gått 

in och provat klänningen. 

Hälften av seminariedeltagarna har inte gjort någon reflektion över skyltdockans 

utformning mer än att det finns kvinnor, män och att de flesta dockor är väldigt lika 

varandra i formerna. Medan de övriga deltagarna påvisar att de finns minst fyra olika 

varianter. Vit och hudfärgadskyltdocka i kombination med eller utan huvud och armar. 

Samt en variant av skyltdocka med bara en lång hals. 

Fokusgrupp 2: 

Respondenterna anser att skyltdockor ger en bra, visuell bild av hur kläderna förväntas 

sitta på konsumenten och gör kläderna smickrande för ögat. Att se kläderna på en galge 

eller ihopvikta är inte lika attraktivt, då kläderna försvinner i samband med exponeringen 

och mönsterbilden samt formen på plagget upphör. Gruppmedlemmarna är överens om 

att det finns ett behov av skyltdockor och Edit (2012-04-10) uttrycker att det är ”…”ett 

måste med skyltdocka”. De ser bra ut i fönster och ökar köplusten. 
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Samtidigt som Kerstin beskriver hur man ibland blir besviken när plagget inte sitter lika 

snyggt på kroppen som på skyltdockan. Samtalsämnet leds in på klädernas passform på 

dockorna, respondenterna som jobbar i butik berättar att kläderna modifieras med nålar 

och invikning för att det ska sitta extra fint. 

4.8 Identifieringsbara 

Fokusgrupp 1: 

Respondenterna anser att dagens skyltdockor är relativt stela och tråkiga och har svårt att 

dra paralleller till sitt eget utseende. Storleksmässigt kan Elsa känna en viss identifiering 

medan de andra deltagarna påpekar att skyltdockor är väldigt långa. 

Ja men du är väl lite längre. Men annars, visst det beror väl lite på hur man 

är, är man normalstorlek kan man det. Men är det någon som är överviktig 

är det klart att de inte kan det. Men vi kan väl göra det absolut. Astrid 

(2012-04-09) 

Alva har däremot svårt att känna sig lik en skyltdocka då hon har extremt korta ben 

jämfört med skyltdockans långa ben. Gruppen håller med Alva om att dockorna troligtvis 

är längre än den normallånga kvinnan och att det är lite modellstil över dem. 

Identifieringen är individuell men inte utformad för att tilltala alla storleksvarianter. 

Skyltdockorna stämmer därmed inte överens med den genomsnittliga kvinnan då de är 

för långa och smala enligt respondenterna. 

Fokusgrupp 2: 

Edit som jobbar i en sportbutik berättar att deras skyltdockor är muskulösa och relativt 

bredbenta, till skillnad mot andra dockor på marknaden. Medan Carin som jobbar i en 

fashion store handskas med svarta och nätta dockor som är väldigt smala. Därav har 

respondenterna olika syn på skyltdockans storlek. Att en skyltdocka bär storlek 28 i 

byxor känns normalt för majoriteten av fokusgruppen, samtidigt som de ändå känns 

smala. Fenomenet är enligt Carin uppbyggnaden med breda höfter nertill och supersmala 

upptill. Det blir inte normalt säger Edit (2012-04-10) och vill inte att dockorna ska vara 

alldeles för spinkiga. ”…”då ser det ju bara konstiga ut. Omänskligt liksom. ”…” så 

[hellre] normala gubbar och tanter”. Likaså känner en annan deltagare sig 

”…” alltid så pluffsig. Lite [som] här kommer jag och har lagt på mig några 

kilo” medan skyltdockan står där och ser ut som en liten snygg Barbie typ. 

Då blir man sådär nä, jag vill inte ens prova det där plagget, för det kommer 

inte sitta bra ändå (Kerstin 2012-04-10). 

Ingen av kvinnorna känner någon identifikation till skyltdockorna då de är långa, 

graciösa, har perfekt hållning och byst. De är feminina, nätta och har kurvor på rätt ställe. 

När det gällde utformningen av skyltdockorna skulle det krävas ett huvud för att känna 

identifiering, det är genom ett huvud en persontyp skapas. Både Carin och Edit är överens 
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om att ett huvud är attraherande så länge de inte har ett ansikte och hår. Verklighetstrogna 

dockor är enligt dem skrämmande och alldeles för mycket. De bildar en stereotyp. 

4.9 Attraktion 

Fokusgrupp 1: 

Respondenterna ger ingen specifik bild över hur skyltdockan ska utformas för att skapa 

attraktion men visar på delade åsikter kring små detaljer. Alva, Siri och Astrid tilltalas 

främst av verklighetstrogna skyltdockor med hår och smink, medan Elsa inte ens kan se 

en liknande skyltdocka framför sig. 

Det hade vart mycket tråkigare om de inte haft smink och bara vart vita 

liksom (Siri 2012-04-09). 

Majoriteten som uppskattar verklighetstrogna skyltdockor har uppmärksammat att 

Bikbok och Vero Moda är två butiker som skyltar med dessa. Astrid som däremot alltid 

handlar på Bikbok och som uppskattar denna typ av docka har inte tidigare lagt märke till 

butikens val av skyltdocka. 

”…” jag har nog aldrig tidigare tänkt på det eller så kanske man har tänkt på 

det indirekt då man tänkt gud vad ful hon va så blir det att man tänker att 

plagget är fult för att man tycker att skyltdockan inte alls passar i det liksom 

(Astrid 2012-04-09). 

Fokusgrupp 2: 

Kvinnorna i fokusgrupp två attraheras främst av kombinationen svart skyltdocka med 

huvud men utan hår och smink. Den svarta dockan tycks lyfta upp plagget fint och vara 

mycket tilltalande.  Vad det gäller material råder delade åsikter. Carin och Kerstin 

framhöll att blank svart är mer tilltalande än matt svart medan Edit hellre såg matta 

hudfärger till en början men ändrade sig under diskussionens gång. De enades därför om 

att en blank svart skyltdocka skapar mer uppmärksamhet och upplevs rörligare i 

skyltfönstret men att butiken måste välja skyltdocka utifrån målgruppen de vill åt. 

Skyltfönstret ska reflektera butikens utbud. 

Verklighetstrogna skyltdockor med smink och hår var inte aktuellt hos respondenterna, 

då detta ansågs skapa en viss identitet som konsumenten inte kan relatera till. Att bygga 

upp persontyper kan enligt deltagarna skada butikens skyltfönster mer än att gynna. Edit 

beskriver det som att kläderna blir oviktiga om skyltdockan inte attraherar henne och 

Kerstin håller med. 

Jag tycker att sminkade dockor känns väldigt 90-tal. Nu känns det som de 

flesta har enkla, stilrena dockor. Sen kan jag tycka att det kan vara snyggt, 

alltså jag tänker lite såhär Lanvin-aktigt med såhär röda putiga läppar och 

överdimensioner är riktigt snygga (Carin 2012-04-10). 
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4.10  Attityd till marknadens skyltdockor 

Fokusgrupp 1: 

Attityden till dagens skyltdockor är positiv samtidigt som de anses vara lite tråkiga och 

stela. Likaså irriteras konsumenten av modifierade skyltdockor. 

Ibland kan man känna sig lurad, ”…” de har säkert satt nålar och grejer på 

dockan för det ser ut som det sitter jätte jättebra. ”…” Man själv kan ju inte 

gå runt med nålar hela tiden. Så man blir ju irriterad (Astrid 2012-04-09). 

Skyltdockans miljö främjar inte heller skyltdockans utseende, Elsa (2012-04-09) 

beskriver det som ”…”de är ju så tråkiga och stela i sig själva så de borde vara i någon 

trevlig miljö”, för att bringa mer livfullhet. 

Oavsett skyltdockornas utformning exponerar de kläderna på ett mer tilltalande sätt än 

vad en klädstång gör. Dockan ger en visuell bild över vad kläderna kan matchas med och 

hur det bör sitta. Konsumenten kan även se på skyltdockan vilka nyheter som finns i 

butiken och vilket sortiment som förväntas finnas, vilket är något som bidrar till den 

positiva attityden. 

Under rubriken diskuterades även skyltdockbranschens storleksideal och respondenterna 

kom fram till att fler storlekar skulle visa på större variation i butikerna men att de lika 

väl skulle avskräcka fler konsumenter än attrahera. Astrid (2012-04-09) beskriver 

uttalandet som ”…”det är konstigt om man bara använde sig av large eller XL dockor 

någonstans för då skulle man ju tro att det är en plus size -butik och inte gå in. En annan 

deltagare fortsätter 

”…” Eller om alla butiker skulle ha gravida skyltdockor skulle man ju tro 

att det är en mammabutik” (Alva 2012-04-09). 

Flera av seminariedeltagarna håller med och uttrycker att skyltdockorna inte speglar 

verkligheten utan endast används som exponeringsverktyg för att visa kläder. Fler 

storlekar skulle jämna ut marknaden på ideal men inte tillfredsställa något behov. 

Dock uppmuntrades inte Gina Tricots skyltfönster med trådsmala skyltdockor, något som 

tidigare nämnts i rapportens inledning. 

Jaa, jag läste i tidningen om Gina Tricot hade någon skyltdocka där 

revbenen stack ut på. Som det blev väldigt stort hallå om, den var alldeles 

för smal. ”…” Det brukar man ju inte se nuförtiden, det känns som det var 

några år sedan som det var så att skyltdockorna kunde vara för smala och då 

tog man bort dem. Nu tycker jag mer att skyltdockorna ser normala ut, det 

är väl en storlek (Elsa 2012-04-09). 
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Fokusgrupp 2: 

Enligt Carin är attityden relativt positiv då de flesta skyltdockorna ser likadana ut i de 

butiker hon besöker. Kerstin och Edit har däremot inte reflekterat över situationen. 

Det framkommer att skyltfönstret inte alltid är den avgörande om butiken besöks eller ej 

utan att det oftare är beteendemönstret som avgör. Respondenterna går nämligen av ren 

vana alltid in i utvalda butiker under shoppingrundan. En tilltalande skyltdocka kan bidra 

att mönstret bryts och en, icke för vana, butik besöks. Välkända butiker kommer därmed 

undan utvärderingen av skyltfönstret då konsumenten av vana besöker butiken. 

Storleken på dagens skyltdockor är överlag bra trots att de är en aning smala ibland 

tycker Carin. Det finns självklart utstickande exempel, så som Gina Tricots skyltdockor i 

Stockholm, där låren mätte samma omkrets som överarmarna. De övriga deltagarna 

håller med och tillägger att den äldre konsumenten troligtvis är medveten om 

skyltdockidealen och har accepterat storlekarna som exponeras så länge stannar inom en 

rimlig nivå. Det är nog värre med yngre konsumenter som ser skyltdockorna som ideal 

och vill efterlikna deras kroppar. Kerstin (2012-04-10) drar paralleller till sin egen 

tonårstid och säger att hon tänkt tanken, ”Å, så smal ska jag vara. Nu ska jag inte äta på 

två dagar”, efter att ha sett skyltdockor i butiksfönster som liten. Idag föredrar hon 

däremot curves och de magra dockorna tilltalar inte längre, de är helt enkelt för smala. 

Carin fortsätter diskussionen kring skönhetsideal och framhåller att hon inte riktigt kan gå 

upp i vikt men kan förstå andra som påverkas av det magra idealet. Hon påpekar även att 

en svart skyltdocka troligtvis ger ett slankare intryck vilket kan associeras med magert. 

Edits uttalande skiljer sig lite från de övriga deltagarna, hon ser hellre en muskulös 

skyltdocka som är normalbyggd, aningen smal men ändå vältränad. Inte så elegant utan 

snarare sportigare. 

4.11  Per Holknekt scenariot 

Respondenterna blev introducerade med ett scenario om Per Holknekt, grundaren av 

OddMolly, som var med i efter Tio med Malou Von Silvers på Tv4 (2012) och drog en 

parallell till sig själv när det handlad om skönhetsideal och konsumentens attraktion. Per 

hade storlek 46 i skor men ville sällan se en så stor sko i skyltfönstret då den påminde 

honom om komplexet. Därför såg han hellre en mindre storlek i skyltfönstret för att skapa 

iögonfallande konsumtion. 

Per påpekade även att skyltdockbranschens modeller generellt består av 34 i klädstorlek 

och att det är svårt för designers att ändra på branschen. 

Fokusgrupp 1: 

Seminariedeltagarna höll med Per Hollknekt, så väl medvetet som omedvetet. 
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För försäljningen är det nog bra att ha de här enhetliga smala dockorna med 

små fötter. Samtidigt som fler kunder kanske identifierar sig, det finns ju 

två sidor av det. Hade vi haft lite större skyltdockor hade fler större kunnat 

identifierat sig samtidigt som de kanske tänker vad snyggt det ser ut på en 

smal, de ser väl lika snyggt ut på mig då. Fast det inte gör det (Elsa 2012-

04-09). 

Respondenterna finner att passformen är mer väsentlig än skyltdockans storlek och Elsa 

(2012-04-09) anser att om ”plagget inte sitter lika snyggt på mig själv som på 

skyltdockan tänker jag att plagget är konstigt sytt, eller att det passade på skyltdockan 

men inte på min passform.” 

Det diskuteras även huruvida butikerna kan visa hur kläder sitter på olika kroppar och ge 

tips till kunderna i skyltfönstret. Exempelvis, att den här tröjan passar dig som är 

timglasformad eller att denna byxa passar dig med lite större rumpa osv. Är passformen 

jättebra framhäver det formen säger Astrid. Fler varianter diskuterades och majoriteten av 

seminariedeltagarna skulle till slut bli avskräckta om det fanns en skylt med, den här 

byxan passar dig som är päronformad. De skulle troligtvis strunta i att testa plagget, 

såvida de inte tillhör samma kategori av passform. 

”…” För skulle det stå så kanske man tror att det är tillverkat just för den 

kategorin av människor, så det vore bättre om det inte stod i så fall utan 

bara fanns olika typer (Alva 2012-04-09). 

Fokusgrupp 2: 

De spontana reaktionerna av utlåtandet var att så länge det sitter snyggt på skyltdockan, 

är det snyggt. Alla storlekar kan inte behagas samtidigt som de vore bra med fler 

varierande storleksmodeller. Diskussionen utmynnar i huruvida större kvinnor vill se 

större modeller. 

Carin som varit ledande under fokusgruppen förklarar att det finns butiker med 

generousavdelning men att det kanske inte är så kul att ha en egen avdelning i en butik, 

då storleken blir relativt påtaglig för konsumenten. Samtidigt som Edit anser att personer 

som är överviktiga är ganska medvetna om sin storlek och lägger ingen värdering i 

skyltdockans magra utseende men att det vore schyst med en större docka där plaggen 

sitter snyggt. 

Medan Kerstin (2012-04-10) menar på ”…”Att man vill ju alltid se smal ut, alltså man 

vill ju inte se stor ut och om en skyltdocka är smal så tänker man att då kanske jag också 

ser smal ut i det. ” 

Det skulle faktiskt vara ganska så smart att ha ett skyltfönster där man 

kanske har alternativ för olika kroppar. Alltså detta här skulle passa dig som 

är päronformad, detta här skulle passa dig som är timglasformad, detta här 

skulle passa dig som är lite större att se slankare ut (Carin 2012-04-10). 
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Ett skyltfönster med rekommendationer för olika kroppstyper skulle uppskattas och olika 

storleksvarianter skulle tilltala fler konsumenter även om respondenterna tillhör de med 

mindre kroppsbyggnad på marknaden. 

4.12  Skyltdockans negativa påverkan vid köp 

Fokusgrupp 1: 

Skyltdockans utformning har ingen direkt negativ påverkan på konsumenterna innan 

diskussionen formas men när moderatorn introducerar verklighetstrogna skyltdockor med 

hår och smink, blir seminariedeltagarna fåordiga. 

Respondenterna hade inte tidigare reflekterat över dessa men under tidens gång 

framkommer det att stereotyper inte attraherar deltagarna. Dockor med tatueringar och 

piercingar skulle kunna bidra till att respondenterna inte vill bära plagget, då det inte 

känner igen sig i dockornas utseende. 

Det behöver inte bara vara att plagget inte är fint utan kan vara att man inte 

känner att man är i den kategorin av människor och blir förvirrad i sig själv 

av vad man är i för kategori. Vad har jag egentligen för stil, den är fin fast 

nu är jag nog ute och cyklar för den här är inte den stilen jag vill vara. Så då 

kanske det blir annorlunda på grund av det (Astrid 2012-04-09). 

Skyltdockorna kan även kännas obehagliga och skrämmande. Det är sällan en skyltdocka 

fått konsumenten att genomföra ett köp. Astrid (2012-04-09) är den enda som lockats in i 

en butik av en skyltdocka och beskriver händelsen som ”Shit, vad konstigt att jag 

verkligen såg det här på en docka och ville gå in och kolla på den.” 

Fokusgrupp 2: 

En identifieringsbar skyltdocka som ser ut att rikta sig till en viss målgrupp kan göra att 

deltagarna avstår från ett köp eller väljer att inte besöka butiken. Klädkombination spelar 

däremot inte lika stor roll då de sällan köper en hel outfit från en docka utan plockar ut 

favoriter ur sortimentet och hittar egna matchningar. Kläderna kan senare lämnas tillbaka 

på grund av dålig passform men det har inget med skyltdockan att göra. 

4.13  Etniska aspekter 

Fokusgrupp 1: 

Att marknaden lyfter fram etniska aspekter och använder sig av olika sorters skyltdockor 

är något som anses positivt hos respondenterna. Det känns naturligt, då Sveriges 

befolkning består av flera olika etniciteter och många svenskar är mörkhyade, anser flera 

av kvinnorna. Dock påvisas att mest ljushyade skyltdockor återses på marknaden. Vilket 

enligt Elsa talar emot försäljning till mörkhyade kvinnor. Astrid tror därmed att det skulle 

gynna butikerna om de exponerade flera hudfärger på skyltdockorna. 
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Fokusgrupp 2: 

Respondenterna är överens om att skyltdockor med olika hudfärg gynnar butiken och gör 

skyltfönstret mer livligt. Visserligen gillar de inte hår på skyltdockor men anser att det är 

positivt om butiken använder olika färger på perukerna exempelvis rödhåriga, blonda och 

med brunt hår. Konsumenterna får därmed lättare att se vilken färg som lyfter fram 

hårfärgen. Enligt Carin skapar detta även kontrast i skyltfönstret och blir mer tilltalande, 

trots att hon inte gillar personliga skyltdockor. 

Seminarietillfället leds in på om de sett några skyltfönster med olika etniska bakgrunder. 

Vero Moda är en av butikerna som kommer på tal, likaså NK. När senare stereotyper 

uppmärksammas framkommer det att respondenterna inte attraheras av piercade eller 

tatuerade skyltdockor då de själva inte bär något av det dessa attiraljer men att hudfärger 

inte associeras till ett visst folkslag. 

Nä, det känns kanske som att ”Nä, det kanske inte passar mig” då eftersom 

de ha satt det på en sådan skyltdocka (Edit 2012-04-10). 

4.14  Bilder 

Avslutningsvis visade moderatorn daltagarna i fokusgrupperna en powerpoint med bilder, 

detta för att deltagarna skulle kunna kommentera och associera till bilderna. Samtliga 

slides på powerpointen hade bilder på två skyltfönster, ett som benämndes med 

bokstaven A och ett som benämndes med bokstaven B. Bilderna var neutrala i den 

meningen att man inte kunde utläsa vilken butiks skyltfönster det var på respektive bild. 

Ingen logotyp, inget varumärke eller liknande kunde utläsas från bilderna. Totalt visades 

bilder på 10 olika skyltfönster. Det var samma powerpoint och samma bilder vid båda 

fokusgrupperna. 

Några dagar efter fokusseminariet skickades även dessa bilder, genom ovan nämnd 

powerpoint, via mail ut till samtliga respondenter. Mailutskicket grundar sig i att ge oss 

information om respondenternas attityd och associationer till skyltdockor då de befinner 

sig i en miljö som anses var opartisk och hemmavan. Anledningen för undersökningen 

var att få reda på om resultatet blev ett annat när endast utrymme för egna tankar fanns 

och eventuellt grupptryck lämnades utanför. 

Se bilderna i bilaga 1. 

4.14.1  Första bilden 

Fokusgrupp 1 

Respondenterna i fokusgrupp 1 anser att bild A är mer tilltalande eftersom skyltdockorna 

på denna bild står uppställda på olika sätt och därmed blir livligare. Dockorna på bild B 

anses av respondenterna vara tråkigare. Dockorna på bild A ser både coolare, festligare 

och livligare ut samtidigt som deras kläder tilltalar respondenterna. Detta till skillnad från 
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bild B som anses vara mer vardaglig. Vid närmare diskussion nämner en deltagare att A 

är roligare, och anledningen antas bero på att det ska ge en partykänsla. Samtliga 

deltagare är överrens om att bild A är mer tilltalande. 

Gruppen noterade aldrig att dockorna på bild A hade peruker till skillnad mot dockorna 

på bild B. 

När moderatorn informerar respondenterna/deltagarna om skillnaden gällande peruk på 

bild A respektive B, visar det sig att respondenterna/deltagarna anser att bild B 

förmodligen känts mer tilltalande om även dessa dockor haft peruk. 

Respondenterna/deltagarna kommenterar att dockorna på bild A är mycket smalare men 

förklarar det hela med att det inte spelar någon större roll eftersom de är vana att alltid se 

smala skyltdockor. Intressant är dock att respondenterna/delatagarna nämner att det hade 

varit roligt att se samma skyltfönster (bild A) fast med större dockor för att då kunna 

avgöra om man fått en annan känsla.  

Fokusgrupp 2 

Respondenterna/ deltagarna Carin och Kerstin föredrar bild A, eftersom de kan identifiera 

sig med den bilden. Känslan som förmedlas i detta skyldfönster är party, livfullt, stilrent 

samt här lever vi livet. Bild B ger respondenterna/ deltagarna en känsla av att de skulle 

vilja ta med sin mamma in i den butiken. Edit menar att skyltfönster A ser coolare ut och 

därför tilltalar henne mer.  

Gruppen noterade aldrig att dockorna på bild A hade peruker till skillnad mot dockorna 

på bild B. 

Respondenterna/deltagarna anser inte att skyltfönstret på bild B blivit mer tilltalande bara 

för att man använt sig av andra skyltdockor. Respondenterna/ deltagarna anser att det är 

skyltfönstret på bild A i sin helhet som gör det mer tilltalande, dockorna står lite livligare 

och dockorna är lackade. Carin anser att dockorna på bild B har huvuden liknande 

Alienhuvud.   

Enkät 

Skyltfönsteret på bild A var en överlägsen favorit även vid resultatet från 

enkätundersökningen. Samtliga respondenter var eniga om att skyltfönster på bild A var 

mer tilltalande. 

4.14.2  Andra bilden 

Fokusgrupp 1 

Respondenterna tycker att bild B är mest tilltalande, de uppskattar att dockorna har peruk 

och att de är svarta. Att det bakom dockorna hänger bilder där samma kläder visas som 

de kläder som skyltdockorna har på sig i skyltfönstret uppskattas också. Skyltfönstret på 

bild B lyfter även fram accessoarer vilket respondenterna tycker är smakfullt. Större 
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delen av respondenterna föredrar bild B, dock anser Astrid att det är bild A som hon 

gillar bäst.  

Fokusgrupp 2 

Carin anser att skyltfönstret på bild B är mest attraktivt eftersom det finns lite bilder i 

bakgrunden. Medan Edit föredrar bild A, eftersom B känns lite för plottrigt. 

Sammanfattningsvis känns skyltfönstret på bild B som om det är mycket färger som 

smälter ihop med bakgrunden, medans bild A exponeras på ett tydligare och enklare sätt. 

Enkät 

Resultatet från enkäten visar på att Edits svar skiljer sig något från fokusseminariet. Då 

hon kom hem och tittade på bilderna i lugn och ro ändrades hennes uppfattning. I övrigt 

är resultatet från enkäten relativt likt det som framkom under fokusseminariena, vilket 

var att deltagarna hade en blandad uppfattning om vilket skyltfönster som var mest 

attraktivt och tilltalande. 

4.14.3 Tredje bilden 

Fokusgrupp 1 

Respondenterna tycker att skyltfönstret på bild A är under all kritik, armarna är korsade 

vilket ger en omedveten känsla till respondenterna att man inte är välkommen. Dockorna 

har plast hår och respondenterna tycker att det ser riktigt tråkiga ut. Under vidare 

diskussion medger respondenterna att det enda positiva är att dockorna inte är så smala, 

dock anser Elsa är dockorna är för bredaxlade. I skyltfönstret på bild B händer det väldigt 

mycket, det är accessoarer, peruker, text, solglasögon, ytterkläder och vanliga kläder. 

Respondenterna besöker hellre butiken vars skyltfönster som visas på bild B 

Fokusgrupp 2 

Respondenterna berättar att de tycker att skyltfönstret på bild A ser ut som ett skämt, som 

om de har klätt manliga skyltdockor i nattlinne. Respondenterna vet inte riktigt vart de 

ska titta när de ser på skyltfönstret på bild B och resonerar sig fram till att det hade varit 

bättre om man tog bort texten som finns på fönsterrutan. Dockorna på bild B tilltalar 

respondenterna med sitt verklighetstrogna hår, till skillnad från plasthåret som dockorna 

på den andra bilden har.  

Enkät 

Under fokusseminarium 2 nämner en deltagare att dockorna i skyltfönstret på bild A ser 

ut som ett skämt. Resultatet från enkäten visar att samtliga respondenter håller med om 

detta även då de besvarar enkäten. Alla respondenter är eniga om att skyltfönstret på bild 

B är mer tilltalande och mer inbjudande. 
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4.14.4 Fjärde bilden 

Fokusgrupp 1 

I skyltfönstret på bild A har dockorna inga huvud och belysningen är något dämpad. 

Vissa av respondenterna anser att det är mysigt med den dämpade belysningen, då det 

utstrålar värme. De andra respondenterna upplever att det blir för mörkt. Även fast 

dockorna på bild A inte har något huvud anser respondenterna att denna skyltning 

utmärker sig mer och tilltalar ögat mer.  

Fokusgrupp 2 

Skyltfönstret på bild A har lite dovare ljus, vilket deltagarna inte är särskilt förtjusta i. 

Dock uppskattar respondenterna skyltdockornas placering, att dockorna är placerade på 

olika höjder, på bild A. Vilket respondenterna vid vidare diskussion säger ger en känsla 

av catwalk. Att dockorna på bild A inte har något huvud är respondenterna positiva till. 

Sammanfattningsvis menar respondenterna att skyltfönstret på bild B är bättre och det är 

färgklickarna, kontrasterna, belysningen samt bilden i bakgrunden som bidrar till detta.  

Enkät 

Gällande resultatet från enkäten på den fjärde bilden råder det en delad uppfattning, 

resultatet visar att respondenterna är inte helt överrens om vilken bild som är mest 

smakfullt. Hälften av respondenterna svarade alternativ A medan den andra hälften 

svarade alternativ B. 

4.14.5 Femte bilden 

Fokusgrupp 1 

Respondenterna anser att skyltfönstret på bild A speglar konceptet, friluftskläder för den 

sportiga människan. Bild B använder sig av en smalare skyltdocka och respondenterna 

uppfattar detta skyltfönster som kvinnligare, samtidigt som Astrid anser att detta 

skyltfönster ser både billigt och tråkigt ut. Skyltfönstret på bild A menar  respondenterna 

känns lyxigare, kläderna utstrålar kvalitet, dockorna syns på ett bra sätt och 

färgkombinationerna är fina.  

Fokusgrupp 2 

Skyltdockorna på bild B står i en öppen miljö och bakgrund saknas vilket respondenterna 

ogillar. Dockorna på bild A är däremot både snyggt klädda och attraherande. 

Respondenterna känner en större attraktionskraft till bild A eftersom dockorna i detta 

skyltfönster känns lite mer exklusiva och lyxiga.   
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Enkät 

Vid sammanställningen av resultatet från enkätundersökningen var skyltfönstret på bild A 

en överlägsen vinnare. Samtliga respondenter var överens om att bild A var mest 

tilltalande. 

4.14.6 Sammanfattning av deltagarnas åsikter 

Fokusgrupp 1 

Astrid – attraheras av skyltdockor med smink och hår eftersom det då det blir mer 

verkligt, och ser gärna ett gäng med dockor som visar en berättelse. Ett par vänner eller 

liknande. 

Elsa – föredrar skyltdockan i en miljö som är roligare, som tilltalar ögat mer och som 

utstrålar butikens kläder. 

Siri – föredrar en bild bakom dockorna och gillar när det finns accessoarer. För henne 

spelar det ingen roll om skyltdockorna har hår eller smink då hon mest tänker på 

kläderna. 

Alva – ser gärna att det är ett tema i skyltfönstret och uppskattar när det finns en bild 

bakom dockorna. Dockor med hår belyser kläderna bättre och tilltalar därför Alva mer. 

Slutligen tror respondenterna att de kommer tänka mycket mer på skyltdockornas 

utseende efter fokusgruppens diskussion. 

Fokusgrupp 2 

Carin – uppskattar inte skyltdockor med hår då de ser alldeles för verkliga ut, de upplever 

hon som läskiga. Carin föredrar svarta skyltdockor som har lite nättare huvuden eftersom 

kläderna enligt henna då framhävs. Istället för att fokus ligger på hur dockan ser ut är det 

centrala hur kläderna ser ut. 

Edit – föredrar en färgglad och snygg outfit på dockorna. Hon anser också att det är 

väldigt viktigt med belysningen i skyltfönstret. Edit har egentligen ingen favorit bland de 

olika skyltdockorna som exponerats. 

Kerstin – anser att skyltfönster och skyltdockor ska var lite glamourösa och exklusiva då 

det lockar henne till att besöka butiken och utföra eventuella köp. Hon tycker att det är 

bra om butiker har lite större skyltdockor då det visar på att man faktiskt inte behöver 

vara pinnsmal för att kunna se bra ut i ett klädesplagg. 
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5 Analys  
Detta kapitel syftar till att koppla samman vad teorin och empirin yttrar och utmynnar i 

en jämförelseanalys. Den teoretiska referensramen varvas med information från dem 

genomförda fokusseminarierna, där benämningen kvinnor utgörs av respondenternas 

åsikter. 

 

Nedan följer en övergripande analys av teori och empiri, vidare i texten presenteras vår 

egen modifierade modell. 

 

Empirin visar att majoriteten av kvinnorna skapar ett köpbehov i samband med 

löneutbetalning och kan i början av månaden handla kläder mer än två gånger i veckan. 

Under denna tid har kvinnan stor köplust, ekonomin är stabil och hon påverkas lättare av 

olika faktorer, som kan leda till impulsköp. Marknadskommunikationen får stor betydelse 

och blir många gånger avgörande för ett köp. Dahlén och Lange (2009) skriver även att 

”Marknadskommunikation är således den främsta resurs marknadsförare har i kampen 

om kunderna”. För oavsett om inget ska inhandlas kan det följa med hårsnoddar, 

hårspännen och annan kuriosa berättar respondenterna. Deras butiksbesök är löpande 

men inköpen blir mindre frekventa i slutet av månaden då ekonomin inte längre är lika 

stabil. Butiksutbudet i vissa städer kan även leda till att shoppingen inte görs så ofta som 

om det skulle gjorts om de funnits fler affärer. 

 

Kvinnorna har ett invant mönster när de är ute och shoppar, det finns en rad butiker som 

alltid besöks och några som i regel väljs bort, anledningen är snarare ett vanebeteende än 

okunskap. 

Respondenterna påvisar att det finns en anknytning mellan vilka butiker de alltid besöker 

och vilka butiker de troligtvis kommer göra besök hos även kommande shoppingrunda. 

Att det finns ett samband mellan vart de av vana alltid shoppar samt vart de av erfarenhet 

alltid brukar bli nöjd och vilka butiker kvinnorna väljer, återges i teorin. Dahlén och 

Lange (2009) menar att det är skiljaktigheten mellan den faktiska produkten och den 

kommunicerade produkten som avgör hur produkten upplevs av konsumenten. För 

studiens kvinnor är sortimentet den väsentligaste faktor till ett återbesök men även 

nöjdkund upplevelse, reklam och ekonomi är av bidragande faktorer. 

 

Warrington och Shim (2000) åsyftar att nöjda konsumenter har benägenhet att bli 

högengagerade konsumenter och lojala gentemot leverantören. Denna åsyfta är något 

som bekräftas då det framkom i vår studie att kvinnorna sällan använder skyltfönstrets 

exponering om butiken sedan tidigare är känd. Kvinnorna använder sig istället av 

minnesbaserade dimensioner för att internt söka informationen som behövs. Teorin visar 

att konsumenter handlar mer frekvent samt spenderar mer pengar då de är högengagerade 

inom kategorin kläder, jämfört med konsumenter som har ett högt engagemang till andra 

produktkategorier. Detta kan således bero på utbudet inom branschen. 

 

För att underlätta och förenkla beslutsprocessen, för de produkter som man köper relativt 

ofta, utvecklar konsumenten en form av förtäckning över vilka butiker de kan tänka sig 

att godkänna och vilka de inte kan tänka sig att handla i vid inköp av specifika produkter 

Gezelius och Wildenstam (2009), något som även påvisas i empirin. Flertalet av 
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respondenterna uppger att shopping är ett stort intresse som ofta utförs på fritiden oavsett 

om något ska inhandlas eller inte. Butikerna som besöks är oftast de samma för 

kvinnorna och beskrivs likt ett vanemönster, kvinnorna besöker gärna affärer där de 

tidigare upplevt någon slags positivitet och tillmötesgående affärsbiträde.   

 
I köpprocessen utvärderar kvinnan de känslomässiga och emotionella konsekvenserna av 

sitt köp och är därmed inte alltid förmögna att kunna fatta ett fördelaktigt beslut utifrån 

ett ekonomiskt och långsiktigt perspektiv. Duncan (2002) beskriver begreppet 

kommunikation som den grundläggande principen för alla mänskliga relationer, som 

sysslar med utbyte av idéer, information eller känslor. Kommunikationen är av stor 

relevans, då främst när det gäller impulsköp, vilket samtliga kvinnor i mer eller mindre 

utsträckning genomför. Kvinnorna är medvetna om sina impulsköp och ser fenomenet 

som ett dilemma. Ibland kan det utmynna i att konsumenten övertala sig själv att hon är 

värd produkten, att hon måste unna sig den. Dahlén och Lange (2009) pekar på att 

konsumenter inte alltid är rationella och omsorgsfulla vid impulsköp. Val av varumärke 

är inte lika betydelsefullt när det gäller impulsköp och rea-perioderna kan resultera i fler 

inköp än vad som var tänkt från början. Kvinnorna har vid olika tillfällen planerat ett köp, 

exempelvis en klänning, men istället kommit hem med någonting annat, exempelvis en 

byxa. Detta är något som tyder på att konsumenten ständigt är mottaglig för 

marknadskommunikation och påverkas trotts att inköpet från början var planerat. 

Gällande alternativutvärderingen i köpprocessen ser man att det är viktigt vad och hur 

butikerna kommunicerar ut sitt budskap, eftersom konsumenterna i detta steg väljer 

vilken produkt, varumärke och vilken butik som kommer nyttjas vid inköpstillfället. Att 

beakta vid kommunicering är att kvinnor attraheras samt repelleras av olika element. 

Kundkunskap underlättar både för konsumenten och för leverantören.  

 
Skyltfönstret är enligt Lindström (2011) en viktig del av en butiks exponering och anses 

både vara en billig och effektiv reklamplats. Kvinnorna anser att skyltfönstret ska utstråla 

butikens image och vad man som kund kan förvänta sig i butiken. Exponeringsverktyget 

är av stor betydelse när konsumenten besöker en ny stad med nya butiker. Det som 

exponeras ska skapa uppmärksamhet och tillgodose kundens önskemål. Lindström (2011) 

och Law et al, (2012)  menar att skyltfönstret är butikens ansikte, som ska väcka ett 

behov, ge information om utbudet och visa olika alternativ för att framkalla ett önskvärt 

köpbehov. En mängd komponenter bör därför samverka. Kvinnan ska attraheras av 

färgsättning, produktplacering, belysning, installationer och mannekänger. Skyltfönstret 

ska tilltala kunden och inge inspiration. Samverkar alla element kan skyltfönstret 

utmynna i en behaglig butiksfär och uppnå tillfredställelse hos konsumenten. Atmosfärisk 

stimuli tillfredsställer även känslomässiga behov och ökar konsumentens köplust. 

 
Att exponera nyheter, överraskande element och komplexitet är både enligt empirin och 

teorin att föredra (Law et al, 2012). Vid utformningen är det viktigt att uppnå en lämplig 

grad av upphetsning, kvinnorna ogillar plottriga skyltfönster och i teorin har det tidigare 

påvisat att för många element förvirrat konsumenten och skapat en oförmåga att 

koncentrera sig på det väsentliga. Känslomässig njutning kan variera och bör beaktas av 

reklammakarna. Vissa kvinnor tilltalas av teman i skyltfönstren medan andra repelleras. 

Att ta tillvara på de tre aspekterna S-O-R medför betydande inflytande på njutning, 
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upphetsning och dominans, som i sin tur skulle bidra till positiv butiksmiljö (Law et al, 

2012). Att konsumentens associationer och kognitiva upplevelse skulle påverkas av 

kulturella skillnader är inget som nämns av respondenterna. Inte heller att musik eller en 

speciell doft skulle bidra till stimulans av det känslomässiga behovet har 

uppmärksammats av respondenterna. 

 

Teorin pekar på att etniska aspekter och då även attityden kan vara en av de avgörande 

faktorerna vid ett köptillfälle. Vidare nämns huruvida Gina Tricots skyltdockor anses 

oacceptabla och repellerar fler konsumenter än skapar attraktion, enligt aftonbladets 

(2012) undersökning är Gina Tricots skyltdockor alldeles för smala. Kvinnorna i vår 

studie är medvetna om skyltdockornas påverkan och ställer sig tveksamma till om Gina 

Tricot verkligen vill stå för de signaler som företaget sänder ut i samband med 

användandet av smala skyltdockor. Kvinnorna anser att skyltdockorna är onödigt smala 

men svarar i en enkätundersökning som vi genomfört ovetande att dessa skyltdockor är 

mest attraktiva och tilltalande, utan att de reagerat på att de varit för smala. Gina Tricots 

skyltdockor var de som, i jämförelse med skyltdockorna i de andra alternativen, skapade 

mest köplust och som mest lockade kvinnorna till att besöka butiken. 

 

Kvinnor attraheras av att marknaden lyfter fram etniska aspekter och exponerar med 

skyltdockor som har olika hudfärger. Flertalet anser att det är naturligt, då Sveriges 

befolkning utgör många olika nationaliteter och många svenskar är mörkhyade. Dock 

repelleras de av vetskapen om att de flesta skyltdockor är ljushyade. Att använda olika 

hårfärger för att illustrera olika persontyper anses tilltalande så länge det inte bildar 

stereotyper. Skyltdockor som skiljer avsevärt i utseendet gentemot konsumenten 

attraheras inte. Vid hudfärgen läggs däremot inte lika stor vikt och då de associeras till ett 

visst folkslag utan endast visar på Sveriges mångkulturella samhälle. Studiens empiri 

skiljer sig därmed något mot tidigare forskning. Watsona, Thornton och Enhelland 

presenterade år 2010 en studie som påvisat att afroamerikanska män upplever en större 

fysisk attraktionskraft och positivare ad- och brand till en ljushyad kvinna än till en 

mörkhyad. Afroamerikanska kvinnor anser att en mörkhyad modell har högre 

fysiskattraktionskraft än en ljushyad. 

   

En annan studie som genomförts visar indikationer på att butikspersonalens klädsel kan 

inspirera konsumenten till köp. Personalens klädsel, inom mode- och 

konfektionsbranschen, påverkar konsumenterna i dess beslutsprocess (Bae & Hansson, 

2007), något som även kvinnorna i denna studie bekräftar.  

 

För att förtydliga studiens reflektion av teori och empir har vi tagit fram en modell som 

beskriver kommunikationsflödet av skyltdockan som marknadsföringskanal. I 

teorikapitlet återses modellens teoretiska perspektiv grundat på tidigare 

forskningsmodeller. Här nedan applicerar vi modellen utifrån ett välgrundat empiriskt 

fokus med teoretiskgrund.  
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Figur 4: Kommunikationsflödet utifrån en skyltdocka. 

 

Information 
Modellens första element är information, informationen kan upptäckas av såväl 

kvinnornas konsumentbeteende vid shoppingrundan eller av en slump och utgöras av en 

nyhet eller en uppmärksammad faktor. Kvinnorna beskriver att det finns ett utstuderat 

mönster när det gäller val av butiker de besöker. Erfarenheter och efterfrågan sägs vara 

två variabler som påverkar kvinnornas köpbeslut. Kanske skulle respondenterna svarat 

annorlunda på frågan kring deras köpbeteende om de befunnit sig i den specifika 

situationen. Informationen är enligt teorin en viktig komponent i 

kommunikationsmodellen och är den parameter som startar hela kommunikationsflödet 

(Gezelius & Wildenstam, 2009). Något som i verkligheten bekräftas då kvinnorna 

besöker vissa butiker i vetskap om att en nyhet har anlänt eller en ny linje lanserats. 

Informationen av den aktuella händelsen kan uppnås genom att kunden ständigt besöker 

butiken och utmynna i hög kundlojalitet. 

 

Kundlojalitet och köp 
Den teoretiska referensramen påpekar att hög kundlojalitet kräver mindre bearbetning 

och kunden är mer benägen att genomföra ett köp. Vilket visar sig genom att kvinnorna 

anser sig inneha tillräckligt med kunskap om butikens utbud för att ens behöva studera 

deras exponeringsverktyg. Respondenterna är säkerligen väl medvetna om valet av butik 

och butikens associationer. Lojaliteten kan skapa ett individuellt engagemang hos 

kunden, där attityden påvisar känslor och graden av lojalitet. Det kan också vara som ett 

beteendemässigt mönster, där kunden köper samma element som tidigare(Spiros 
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Gounaris et al, 2007). I respondenternas fall handlar det snarare om ett beteendemässigt 

mönster än ett personligt engagemang när det kommer till lojalitet. Samtidigt beskriver 

de att sortimentet är den väsentligaste faktorn till ett återbesök men även nöjdkund 

upplevelse, reklam och ekonomi är bidragande faktorer. En analys skulle kunna utmynna 

i att kunderna upplever ett beteendemässigt mönster genom att ständigt göra återbesök i 

speciella butiker men att det även medföljer ett personligt engagemang för att se nyheter 

och vara uppdaterad om det som finns på marknaden.  

 

Lojala kunder är givetvis att fördra men tämligen svåra att fånga. Kvinnorna i studien 

påvisar ingen antydan till lojalitet hos butiker de besöker trots att de är mer 

handlingskraftiga hos vissa än hos andra. Bogomolova (2011) presenterar lojalitet som en 

indikation på konsumentens upplevda tillfredställelse till leverantörens kvalitet, 

respondenterna ser däremot inte denna koppling utan påverkas troligtvis indirekt. En 

spekulation från oss är att konsumenterna anser sig lojala efter att innehava någon 

särskild förbindelse till butiken, exempelvis känner någon som jobbar där eller har ett 

medlemskort. Forskningen skiljer även på fördelningen mellan lojala kunders lojalitet till 

en leverantör och kunder vars lojalitet är fördelat mellan mer än en tjänsteleverantör. I 

vår studie har vi förbisett denna vetskap som troligtvis skulle lett oss i en annan riktning 

och bidragit till andra analyser. 

 

Hög kundlojalitet skulle kunna leda till att kunden förbiser de övriga stegen i 

kommunikationsflödet och går direkt mot ett köp. 

 

Skyltdocka 
Nästa steg i modellen illustreras av kommunikationskanalen skyltdocka. Skyltdockan 

motsvarar det som teorin presenterats som sändare och är den part i modellen som 

kommunicerar med kund för att uppnå respons och påverka till köp. 

 

Respondenterna är inte överens huruvida skyltdockan ska utformas för att uppfattas som 

attraktiv. Reklammakaren behöver därför inneha kunskap om konsumenternas personliga 

mål, process och dynamik (Förster, 2009). Kvinnornas attityd till skyltdockan är i vissa 

fall odefinierad och i andra otydlig då reflektionen inte tidigare funnits i tankarna. Om 

vetskapen av olika skyltdocksvarianter presenterats innan seminarierna ägt rum kanske 

tankarna skulle sett annorlunda ut. Deras personliga åsikt tycks vara att skyltdockan ska 

attrahera till köp och visualisera kläderna på ett tilltalande sätt. Teorin påvisar dock att 

människans motiv och attityd förändras i sociala sammanhang och bör beaktas vid 

utformningen av reklam. Fokusseminarierna som utfördes i grupp av fyra respektive tre 

personer kan därmed ha påverkat varandras utsaga, men då vår empiri stöds av både 

information från gruppsammansättning och enkätundersökningen anser vi att den visar på 

hög trovärdighet.  

 

Den empiriska insamlingen visar på att skyltdockan som marknadsföringsverktyg inger 

positiva associationer och är att föredras vid skyltfönsterexponering. Skyltdockan visar 

plagget i en 3-dimenssionell struktur och ger konsumenten en bättre bild över material 

och passform. Att se kläder exponeras på en galge eller ihopvikta är enligt 

respondenterna inte lika attraktivt, eftersom kläderna försvinner i samband med 
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exponeringen och mönsterbilden samt formen på plagget upphör. Majoriteten av 

kvinnorna skulle helst se att skyltfönstren uppvisade fler olika kroppsformer på 

skyltdockorna medan andra skulle bli avskräckta i vetskapen om att skyltdockan riktar sig 

till en viss kroppsbyggnad. 

   

Hur marknadskommunikationen via skyltdockor uppmärksammas är därmed diffust både 

i teorin och empirin. Teorin visar relativt lite forskning inom området och kvinnorna i vår 

studie har delade åsikter. Anmärkningsvärt är att Astrid, en av respondenterna, som alltid 

besöker och ofta handlar i en specifik butik, aldrig tidigare lagt märke till viken typ av 

skyltdocka som butiken använder sig av vid exponering. Kan det vara så att skyltdockan 

inte har samma inverkan som marknadsföraren förväntar sig eller är kunderna indirekt 

påverkade av dockans utseende vid ett köp.  

  

Budskap 
Både teorin och empirin anser att budskapet ska, för att kunna nå kunden på det mest 

effektiva sättet, samverka med varumärkets profil, image och identitet. Skyltfönstret som 

budskapet illustreras genom ska därmed påvisa butikens sortiment utbud. Förster (2009) 

menar att reklammakaren behöver veta vad som utlöser vissa mål eller uppfattningar och 

hur människor reagerar på rekommendationer och vilka hinder de möts av när det gäller 

måluppfyllelse. Hinder som kvinnorna stöter på under kommunikationen med butiken är 

olika störningsmoment. Störningsmoment som skulle kunna uppstå är negativa 

associationer kring budskapets attityd. Det vill säga konsumentens negativa attityd till 

skyltdockor på marknaden. Störningar som redan påvisats av kvinnorna i studien är 

verklighetstrogna skyltdockor som utgör vissa stereotyper. Ges illusionen av att en 

skyltdocka riktar sig till en viss målgrupp kan inkompatibla känslor skapas och kvinnorna 

reflekterar därmed inte över budskapet som kommuniceras då de upplever att 

marknadsföringen riktar sig till en annan kategori av människor.  

     

En attityd kan enligt Krech, Crutchfield och Ballachey (1962) förklaras som ”en individs 

varaktiga positiva eller negativa medvetna bedömning, känslor och aktiviteter i 

förhållande till ett visst objekt eller idé.” Attityden till kommunikationskanalen påverkar 

om budskapet tas emot eller inte. Eftersom konsumenterna förväntar sig att både 

skyltfönstret och dockorna ska se ut på ett visst sätt beroende på vad butiken säljer är det 

viktigt att de båda utstrålar butikens image och det är därmed betydelsefullt att budskapet 

som sänds skapar en reaktion som lyckas fånga målgruppens uppmärksamhet. 

   

Budskapen som sändaren kommunicerar till mottagaren kan vara verbala eller 

ickeverbala, specifik information eller bilder och påverkas både av konsumentens 

attityder och behovsidentifikation (Schiffman et al, 2005). Kvinnorna tenderar att tilltalas 

av både verbala och ickeverbala budskap. De ser gärna en grafisk kombination av 

skyltdockor som utstrålar butiksutbudet och bilder på verkliga modeller som skapar liv i 

skyltfönstren. Lite sportigare butiker förväntas därav använda sig av lite muskulösare 

skyltdockor samtidigt som en lyxigare känsla bör finnas i de mer exklusiva butikerna. 

Beroende på hur skyltdockan utformas skapas positiva eller negativa associationer. 

Marknadsföraren bör därmed beakta det kommunicerade budskapet och vara medveten 

om vilka variabler som påverkar den tänkta målgruppen (Gezelius & Wildenstam, 2009).  
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Under budskapsprocessen ingår även behovsidentifikation. I teorin hävdar forskarna att 

behovsidentifikationen är ett element som främjar sändarens budskap (Dahlén & Lange, 

2009), något som även kan återses i empirin. Kvinnorna ådagalägger att 

shoppingbeteendet bland annat uppstår när något ska inhandlas, samtidigt som 

respondenterna motbevisar informationen genom att inte attraheras av budskap som riktar 

sig till vissa typer av kunder eller promotar oaktuella produkter. Analysen kan utmynna i 

att respondenterna har olika nivå av trösklar som aktiverar behovet. Tröskelns höjd beror 

på hur stor skillnaden är mellan nuvarande och önskat tillstånd. Somliga kvinnor har 

drivkraften att uppnå ett nytt tillstånd utan att egentligen veta vilket som är det önskade 

tillståndet. Som en kvinna uttryckte sig ”Ibland handlar man bara för handlandets skull”. 

Precis som Dahlén och Lange (2009) nämner så kan drivkraften vara olika beroende på 

vilket behovet är. Vissa konsumenter drivs av att komma ifrån ett oönskat tillstånd medan 

andra drivs av att komma till ett nytt. Kvinnorna beskriver perspektivet som varierande, 

då det ibland finns ett behov och ett önskemål medan de andra gånger endast strävar efter 

självuppskattning eller positiv respons från referensgrupper. 

 

Konsumentbeteende 
Beteendet ska uppfylla konsumentens förväntningar, tillfredsställa individens behov och 

ligga till grund för identitetsskapande. I denna fas klarläggs processen mellan val, köp 

och användandet av elementen. Förhoppningen är att skyltdockan ska lyckas skapa ett 

positivt konsumentbeteende som yttrar sig i ett köpbeteende. Konsumenten påverkas av 

attityder och informationssökning innan köpet genomförs. Konsumentbeteendet varierar 

enligt teorin och efterliknas som en pågående process i olika skepnader. Michon, Yu, 

Smith, Chebat (2007) belyser även relevansen av att uppnå ett shoppingvärde hos 

kunden, en interaktion mellan konsument och produkt eller tjänst som inte bara avser 

själva objektet utan erfarenheten av användandet. Utilitaristisk och hedonisk shopping 

sammanfattar det upplevda shoppingvärdet hos slutanvändaren där delar av shoppingen 

bortgår funktionalitet och riktas till emotionella värden (Babin & Attaway, 2000). Några 

av kvinnornas impulsköp tycks kategorisera sig under emotionella värden, då de köper en 

oväntad produkt för att uppnå ett visst tillstånd, kommentarer som ”jag är värd den här 

eller jag måste unna mig den” är standard. Det emotionella värdet återupptas även när 

olika inköp ska göras och vissa butiker automatiskt väljs bort av en eller annan anledning. 

Flera butiker inom detaljhandeln har ofta liknande sortiment men av någon anledning 

väljer kvinnorna vissa butiker framför andra, vilket kan återspegla emotionella värden. 

En analys av kvinnornas köpvanor tyder på att teorin är välgrundad och stämmer bra 

överens med respondenternas konsumentbeteende. 

  

Krech, Crutchfield och Ballachey (1962) beskriver en attityd som ”en individs varaktiga 

positiva eller negativa medvetna bedömning, känslor och aktiviteter i förhållande till ett 

visst objekt eller idé”, i denna studie skyltdocka. Har kvinnorna positiv attityd till dagens 

skyltdockor och uppvisar varaktig positiv medveten bedömning kan 

exponeringsverktyget i teorin fungera utmärkt som exponeringsverktyg men är motsatsen 

fastställd blir det svårt att förändra beteendemönstret. 
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Det ser ut som kvinnornas konsumentattityd bygger på en uppfattning och utgör ett 

beteendemönster som enligt forskarna Axelsson och Agndal (2012) är relativt enhetligt 

och svårt att förändra. Konsumentbeteende är varierat men återspeglas i att ständigt 

besöka butiker som har presenterat upplevd kundnöjdhet. Positiva shoppingsupplevelser 

leder, precis som teorin hävdar, till gynnsammt beteende enligt kvinnorna. Däremot 

verkar det vara svårt att frångå det invanda mönstret av shoppingrutt och så länge 

kvinnorna inte tar sig utanför den inrutade vägen får inga andra leverantörer chansen att 

visa hur vida deras CPV står sig. Författarna Hye-Young och Youn-Kyung (2008) belyser 

även svårigheten i att förstå vad kunden söker och förväntar sig av en klädbutik. Där 

marknaden präglas av låga kostnader är konkurrensen inte avlägsen och konsumenten 

kan såväl byta butik som utnyttja, comparison shoppning, jämförelsehandel. 

   

Jämförelsehandel uppstår i och med konsumentens benägenhet att göra 

informationssökning. Kvinnorna visar ingen antydan till extern informationssökning i 

form av uttalanden men påvisar att social acceptans ibland avgjort vid ett köptillfälle, 

vilket kan kopplas till handlingsbaserat köpbeteende. Minnesbaserade funktioner är 

annars vanligaste motivet till köp av en vara, kunden gör en intern sökning för att finna 

kunskap om lämpliga användningstillfällen, inköpsställen, produktegenskaper och 

prisnivå men även för att scanna av personlig kunskap om åsikter och attityder (Dahlén & 

Lange, 2009). Behovet av att söka ny information är att minska osäkerheten inför ett 

köpbeslut.  

 

Köp 
När konsumentbeteende övergått till ett köpbeteende kan köpet klassificeras som 

oplanerat eller planerat. Kvinnorna uppger att de utför båda planerade och oplanerade 

köp och handlar i genomsnitt två gånger i veckan. I början av månaden när lönen precis 

betalas ut är kvinnorna som mest påtagliga för marknadskommunikationen och kan 

inhandla impulsköp.  Oplanerade inköp inträffar enligt Dahlén & Lange (2009) när 

konsumenten väl är inne i butiken och blir påmind av ett köpbehov eller ett köpmotiv. 

Medan planerade köp grundar sig i mer genomtänkta ageranden. Under kategorin köp 

skiljer teorin på rationella behov och emotionella behov. Kvinnorna i undersökningen 

konsumerar enligt teorin den sist nämnda aspekten flitigast. Att förverkliga sig och visa 

på social acceptans tycks vara en bidragande faktor hos vissa av kvinnorna. 

  

Köpet är ett okomplicerat steg för konsumenten men betydande för sändaren. 

Skyltdockans effektivitet mäts och responsen är den som ska ha bidragit till att ett köp 

uppstått. Uppstår inte det förväntade resultatet har reklamutformningen misslyckats. 

Åtgärder får då vidtagas och reklammakaren får se över modellens marknadsval för att 

komma med förbättringar (Schiffman et al, 2005).     

 

 

 

Återkoppling 
Återkoppling är det sista steget som illustreras i kommunikationsflödet och är viktigt, då 

sändaren vill se om budskapet gett någon respons. Faktorn kan påvisa huruvida kunden är 

lojal och går direkt från information till köp vid nästa cykel. 
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Det är i återkopplingen eller utvärderingen som konsumenten utvärderar om varumärket 

upplevts som behovstillfredsställande. Har det önskade tillståndet uppnåtts kan produkten 

eller varumärket bli minnesbaserat, något som i framtiden skulle effektivisera ett 

ytterligare köp. Seminarietillfället har troligtvis givit studiens respondenter nya referenser 

att utvärdera inför nästa inhandling. Positiva associationer lagras och feedback är därmed 

viktiga komponenter i återkopplingen, då syftet med meddelandesignalen trots allt är att 

mottagaren ska ge ifrån sig positiv respons. Marknadskanalens effektivitet kan bland 

annat mätas i försäljningssiffror, marknads- eller opinionsbildningar. 
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6 Slutsats 
Det sjätte och näst sista kapitlet avser att presentera vår slutsats. Här kommer teoretisk- 

och praktisk reflektion lyftas fram. Studien grundar sig på empirin, där kvinnorna utgörs 

av respondenter som deltagit i fokusgrupperna.  

 

Syftet med studien var att studera den kvinnliga konsumentens associationer och attityd 

till skyltdockor på den svenska marknaden. Studiens teoretiska referensram tyder på 

begränsad forskning inom området på den svenska marknaden och undersökningen 

renderades därmed utrymme för stora outforskade frågor. Följande forskningsfrågor 

behandlas.  

 
Hur ska skyltdockorna på den svenska marknaden utformas för att uppfattas som en 

effektiv exponerings- och kommunikationskanal. 

Vilka betydelsefulla argument är intressanta vid utformningen av en kvinnlig skyltdocka. 

Hur ska den kvinnliga skyltdockan utformas för att attrahera den kvinnliga konsumenten 

och inge positiva associationer. 

Genom analysens olika deltolkningar har vi fått en helhetsbild över skyltdockans 

associationer och attityd. Det har framkommit att kommunikationskanalen är relativt 

medioker i sitt utseende för att påverka till köp. Många kvinnor har positiv attityd till 

skyltdockan men påvisar vid ett flertal tillfällen att dockan inte är den utlösande faktorn 

till köp eller ett besök. Andra element som sortiment, nöjd kundupplevelse, nyheter samt 

ekonomi är betydelsefullare och leder till köp samt en större grad av återbesök. Samtidigt 

som exponeringsverktyget inte uppfattas som en effektiv kommunikationskanal är 

skyltdockan väsentlig vid skyltfönstrets utformning. För att kvinnorna ska attraheras av 

skyltfönstret ska exponeringen visualisera en miljö med både skyltdockor och bilder på 

riktiga modeller. 

Majoriteten av kvinnorna anser att skyltdockorna som återses på marknaden är relativt 

uttryckslösa och uttrycker en stel, lite tråkig känsla. Betydelsefulla argument som skulle 

förändra attityden är varierande. Vissa kvinnor yttrar att de tilltalas av verklighetstrogna 

skyltdockor i olika storlekar medan andra menar att dockan inte ska personifiera någon 

stereotyp och därmed utformas utan huvud. I vissa ståndpunkter är respondenterna 

överens, som att plaggets passform är mer väsentligt än skyltdockans storlek. 

Utformningen skulle kunna förbättras genom större mångfald av etniska aspekter och att 

skyltdockan ska utstråla butikens image, profil och identitet. 

En av de vitalaste slutsatserna är att den kvinnliga skyltdockan inte kan fastställas av 

något generellt skönhetsideal för att attrahera och inge positiva associationer. Kvinnorna 

uttrycker olika attraktionskrafter, ser på klädkonsumtion ur olika synvinklar och påverkas 

inte bara av egna reflektioner. Kvinnorna påvisar även indirekta slutsatser vid 

visualiserade bilder medan andra antaganden yttras i ord. 
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6.1 Teoretisk reflektion 

Materialet som samlats in är aktuellt och behandlar områdena; skyltdockor, 

konsumentattityder och visual merchandising, där studiens centrala begrepp är 

marknadskommunikation. Teoretiskt material är insamlat för att undersöka hur 

skyltdockor ser ut idag och för att få en överblick av kommunikationskanalen, 

konsumenternas attityder samt beteende till skyltdockan. 

 

I studien har vi presenterat ny teori genom en modifierad modell som i framtiden 

förväntas främja detaljhandelns strävan efter kunder. I studien appliceras modellen på 

skyltdockor men är även användbar vid andra marknadsföringsverktyg. Här vägs kunders 

lojalitet och attityd in i samband med den tidigare teorin kring kommunikationsmodellen 

och köpprocessen.   

 

6.2 Praktisk reflektion 

Studien riktar sig främst till företag för att ge dem information om vilken typ av 

skyltdocka som vore lämplig att använda sig av vid marknadskommunikation och för att 

på bästa sätt kommunicera budskap till konsumenterna.  

 

Resultatet från studien visar att visual merchandiser i praktiken bör använda sig av oliks 

skyltdockor beroende på vad det är för slags butik, för att attrahera och tilltala de 

kvinnliga konsumenterna på den svenska marknaden. Genom att använda sig av den 

sortens skyltdockor som kvinnorna förväntar sig se i den specifika butiken är kvinnorna 

mer mottagliga för budskapet och marknadskommunikationen har större förutsättningar 

att lyckas.  

 

Visual merchandiser bör också använda sig av en bredare kategori skyltdockor och inte 

enbart stereotyper, för att undvika den repellerande effekt som annars kan uppstå.  
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7 Avslutande diskussion 
I kapitel sju återkopplas studiens empiriska resultat och forskningsproblem till våra egna 

reflektioner. Frågor som inte blivit besvarade presenteras och förslag till framtida 

forskning introduceras. 

 

I media diskuteras huruvida skyltdocksidealet påverkar den unga konsumentens 

kroppsbild och förvränger samt inbringar associationer som, smalt är fint. Huvudrubriken 

på denna studie är trådsmala och graciösa, två begrepp som kopplar samman kvinnors 

attityd till dagens skyltdockor. Vokabulär trådsmal, utgör ideal av extremt långa, smala 

kroppar. Graciösa beskriver den generella motsatsen till konsumenternas uppfattning, 

tråkiga och stela, av skyltdockor. En fråga som väckts hos oss är om klädbranschen kan 

stå för idealen som återses på marknaden. Vill designers möjligen uppmuntra kvinnor till 

en uppfattning att kroppsidealet är exemplariskt, om inte överdimensionerat. Ses 

marknadskommunikationen uteslutande ur ett vinstgivande perspektiv eller känner 

klädbutikerna ett personligt ansvar för konsumenternas attityder och associationer. Under 

studiens gång har det framkommit att ingen i CRM-kedjan vill ta på sig ansvaret för 

idealen som exponeras.    

 

Det är uppseendeväckande att både Per Holknekt och Gina Tricots marknadsföringschef 

betonat att det är på grund av skyltdocksbranschen som skyltdockorna ser ut som de gör. 

Klädmärkena menar att det är skyltdockbranschen som skapat de nya trenderna och 

begränsat utbudet för klädexponering. Detta medan respondenterna efterfrågar fler 

storlekar på skyltdockor och uppmuntras av bredare skyltdockvarianter. Står inte kunden 

längre i fokus eller är det brist på kommunikationen mellan kunder, leverantörer och 

skyltdockbranschen. Hur kan det komma sig att förtag som Gina Tricot och Odd Molly, 

med egna designade kläder och fristående butiker inte kan rå över sin exponering.   

 

Reklammakarna står givetvis inför ett dilemma när det gäller val av skyltdockor i butik.  

Personen ifråga bör beakta de olika argument och samtidigt lyckas skapa en effektiv 

reklamkanal som attraherar olika kunder utan att skapa inkompatibla grupper. Dilemmat 

förstärks även av att kvinnliga konsumenter påvisar en attraktionskraft i sitt 

attitydbeteende men vid eftertanke skapar andra associationer och andra attraktionskrafter 

när skyltdockan exponeras visuellt.    

 

Vår förhoppning är att klädindustrin fokuserar mer på marknadsverktyget, skyltdockor, 

och ägnar betydande tid åt konsumentens attityder för att utforma en så effektiv 

kommunikationskanal som möjligt. Ämnet har redan påvisats högaktuellt och att 

framhäva kläder på ett iögonfallande sätt har fått större betydelse. Skyltdockan är enligt 

studiens respondenter ett attraktivt exponeringsverktyg i skyltfönstren men inte alltid den 

bidragande faktorn till återköp eller konsumtion. Vi spekulerar därmed om huruvida 

konsumenterna har svårt att efterfråga något som inte finns. Kan marknaden utveckla nya 

kommunikationsmedel som yttrar positivare beteendemönster och dragningskrafter som 

leder till köp. Robotinspirerade skyltdockor är på väg men hur ställer sig den kvinnliga 

konsumenten till detta nya fenomen. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning inom området skulle främja utvecklingen av skyltdockan och leda 

teorin i en ny riktning. Nedan presenteras förslag på vidare forskning då denna studie inte 

täcker alla aspekter.   

 

För att få en bredare inblick i utformningen av skyltdockor på den svenska marknaden 

skulle en mer omfattande studie behöva genomföras. Fler kvinnor skulle behöva 

intervjuas och mer grundläggande fakta om skyltdocksbranschen borde tas fram, att 

vända sig till kvinnor inom ett större åldersspann än vad som gjorts i studien. Hur ställer 

sig äldre damer men även yngre tjejer till skyltdockor och kroppsideal. Likaså skulle en 

jämförelse mellan män och kvinnors attityder påträffas intressant.  

 

Att rikta sig till ett specifikt företag skulle vara tänkvärt för framtida forskning.  

 

Ur ett geografiskt perspektiv skulle forskare kunna genomföra en liknande studie i ett 

annat land eller i en annan del av världen för att se om det finns några likheter alternativt 

skillnader i konsumenternas tankar kring skyltdockor. För att se om etniska aspekter eller 

liknande påverkar resultatet mer än som framkommit i vår studie. 
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organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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