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Abstract 
There is currently high competition amongst clothing companies, where they compete not 

only locally but also globally. To distinguish themselves from other companies, with similar 

clothing, they use visual merchandising and in-store promotions to get customers attention. 

The goal is that it will result in purchases. 

 

This paper is about a company’s current work with visual merchandising and which visual 

elements they use. In addition, we investigate which of these visual elements the company 

uses in the marketing of their in-store promotions. Based on this, we finally examine if the 

marketing of their in- store promotions, through their visual merchandising, is being 

perceived by their customers. In the execution of our paper we have used several different 

methods, both qualitative and quantitative. The methods we used are two surveys made on the 

company’s visitors, one observation where the visual merchandiser of the store re-hung the 

clothes, one semi structured interview with the one of the visual merchandisers of the store 

and also a structured interview with the country visual merchandiser from the company’s head 

office.  

 

Our study shows that the company puts a lot of emphasis on using several visual elements, 

when it comes to their visual merchandising. These elements are used to present the products 

in the best possible way, in order to create a stimulating store-environment for their visitors. 

They achieve this by constantly presenting their products in new ways where buying 

suggestions are put together to inspire the visitor. The main goal with the company’s visual 

merchandising is to maximize the sales. The results of our surveys differ between the two 

campaigns. What was clear was that one of the campaigns revealed better results than the 

other one. Better results, meaning that more respondents noticed the campaign, which was the 

main purpose of the surveys.  

 

Based on our study we can state that the company actively works with store-design and 

layout, window displays, mannequins, signage, lightning and product presentation when it 

comes to their visual merchandising. We can also state that the most successful way of 

promoting campaigns in store is by using signs by the campaign products. We can also 

conclude that whether the promotion of the in-store campaigns reached the respondents was 

depended on if they knew about the campaign before their visit.  

 

This study can help to fill the gap in the academic literature, when it comes to connecting 

visual merchandising and in-store promotions. The results can be of a matter for both the 

company we studied and for other similar companies who need support in developing their 

work with visual merchandising and in-store campaigns.  
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II 

Sammanfattning 
 
Det råder idag ytterst hög konkurrens bland klädföretag då man inte bara konkurrerar lokalt 

utan även globalt. För att urskilja sig från andra företag med liknande utbud används visuell 

butikskommunikation och butikskampanjer för att försöka fånga konsumenters 

uppmärksamhet. Målet är att det ska resultera i köp.  

 

Denna uppsats handlar om ett företags arbete med visuell butikskommunikation och vilka 

visuella element de använder sig av. I samband med detta utreder vi vilka av dessa element 

företaget använder sig av i marknadsföringen av företagets butikskampanjer. Utifrån detta 

undersöker vi slutligen om marknadsföringen av butikskampanjer, genom det visuella, 

uppfattas av kund. I utförandet av vår studie har vi använt oss av ett flertal olika metoder, 

både kvalitativa och kvantitativa. De metoder vi har använt oss av är två enkätundersökningar 

som utförts på företagets besökare, en observation innan företagets omhäng i butik, en 

semistrukturerad intervju med en exponeringsansvarig i butik och även en strukturerad 

intervju med Country Visual Merchandiser från företagets huvudkontor. 

 

Vår undersökning visar att företaget lägger stor vikt vid att använda sig av ett flertal visuella 

element när det kommer till deras visuella butikskommunikation. Dessa element används för 

att framföra företagets produkter på bästa sätt, i syfte att stimulera butiksmiljön för besökarna. 

Detta gör man genom att ständigt presentera varor på nya sätt där tydliga köpförslag visas upp 

för att inspirera kund. Det huvudsakliga syftet med företagets visuella butikskommunikation 

är att maximera försäljning. När det kommer till våra enkätundersökningar skiljer sig 

resultaten åt i de båda kampanjerna. Det som tydligt går att urskilja är att den ena kampanjen 

gav godare resultat än den andra. Med godare resultat menas att fler respondenter hade lagt 

märke till kampanjen, vilket var det huvudsakliga syftet med enkätundersökningarna. 

 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att företaget aktivt arbetar med butiksdesign och layout, 

skyltfönster, skyltdockor, skyltning, ljussättning samt produktpresentation när det kommer till 

deras visuella butikskommunikation. Det framgår också att det mest framgångsrika sättet att 

framföra kampanjer inne i butik är med hjälp av skyltar vid kampanjprodukterna. Vi kan även 

dra slutsatsen att huruvida marknadsföringen av en kampanj nått fram till respondent beror på 

om de innan besöket blivit uppmärksammade om kampanjen. 

 

Denna uppsats kan bidra till att fylla den lucka som finns i den akademiska litteraturen när det 

kommer till sambandet mellan visuell butikskommunikation och butikskampanjer. Vi menar 

även på att den kan bidra till den befintliga forskningen kring dessa. Resultaten kan vara till 

betydelse både för vårt fallföretag och för andra liknande företag som behöver underlag till 

utvecklingen av deras arbete med visuell butikskommunikation och butikskampanjer. 
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1. Inledning  
Idag är klädbranschen ytterst konkurrensutsatt, vilket är ett resultat av att många aktörer slåss 

om samma kunder. I takt med att handel via nätet ökar raskt, innebär det att företag idag inte 

bara konkurrerar lokalt utan även gentemot globala aktörer via nätet. (Blom, 2015; Sundberg 

2015). Företagen med fysiska butiker kan uppnå konkurrensfördelar genom att strategiskt 

utforma butiksmiljön på ett sådant sätt att det tilltalar och uppmuntrar konsumenter till att 

vilja gå in i butiken (Banerjee & Yadav 2012). 

 

Klädföretag använder därför i dagsläget alla möjliga medel i avsikt att skapa en stimulerande 

butiksmiljö, detta på så sätt att det i slutändan resulterar i köp (Gudonavičienė & Alijošienė 

2015). Bland dessa medel ingår visuell butikskommunikation och butikskampanjer. 

 

Visuell butikskommunikation, är all skyltning och exponering av varor som görs i butik samt 

i dess skyltfönster för att fånga konsumenters intresse. Det kan vara allt som kunden ser som 

ger ett positivt intryck av företagets varumärke, vilket sedan resulterar i uppmärksamhet, 

intresse och därefter köp. (Balgaonkar, Pabalkar & Yelikar 2014). Då visuell 

butikskommunikation står för hela två tredjedelar av processen att omvandla en besökare till 

en köpare lägger många företag ner mycket tid och pengar på att skapa en slagkraftig visuell 

kommunikation (Kempe 2013; Balgaonkar, Pabalkar & Yelikar 2014). 

 

Visuell butikskommunikation rör dock inte bara om hur produkter presenteras och 

kommuniceras visuellt, utan även om det av besökare, uppfattas på rätt sätt vilket i denna 

bemärkelse innebär att det har sådan påverkan på besökarens beteende att det leder till köp 

(Kerfoot, Davies & Ward 2003). Att skapa en slagkraftig visuell butikskommunikation, som 

når fram till besökare, är dock svårt.  Utmaningen ligger i att ständigt hålla sig uppdaterad i 

vad kunden ser och upplever. Därför finner företag ett stort värde i att kunna fastställa hur 

deras visuella kommunikation faktiskt upplevs av deras besökare. (Hefer & Cant 2013). 

 

Forskare menar att återförsäljare på senare tid har ökat sin investering i butikskampanjer och 

att det idag används med allt jämnare mellanrum (Nordfält & Lange 2012). Genom olika 

butikskampanjer försöker företagen fånga konsumenters uppmärksamhet från konkurrenterna 

(Phillips, Parsons, Wilkinson & Ballantine 2015). Det svåra är emellertid att få konsumenter 

uppmärksammade om butikskampanjer, för att de i sin tur ska kunna reagera på dem. Även 

om konsumenter informeras om aktuella butikskampanjer innan deras besök, glömmer de 

med största sannolikhet bort det innan de nått butiken. Detta då konsumenter i början av sina 

besök är fokuserade på vad de kom dit för. (Stilley, Inman, & Wakefield 2010). Frågan är då 

hur det visuella i butiksmiljön kan användas för att uppmärksamma besökare om aktuella 

butikskampanjer. 
 

1.1 Företagsbeskrivning 
Vår studie har utförts på ett fallföretag vars namn, av oss, valts att behålla anonymt. Därför 

nämner vi genom uppsatsen inte företagets namn utan vi skriver enbart ”företaget”. Företaget 

i fråga är ett väletablerat klädföretag som sysslar med snabbt mode. Med snabbt mode menas 

att företag kortar ner produktionsprocessen för att få ut nya trender till butik, vilket görs både 

snabbt och billigt (Cahon & Swinney 2011).  Modekedjan har idag fler än 480 butiker på 18 

olika marknader runtom i Norden, Centraleuropa, Baltikum och Mellanöstern.  

 

Sortimentet innefattar ett flertal modekoncept inom kategorierna dam, barn och underkläder i 

ett brett storleksspann. Dessutom erbjuder företaget även accessoarer och smink. 

Modekedjans vision är att erbjuda konsumenter en modeupplevelse i världsklass och söker sig 
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till den modeintresserade kvinnan. Den typiska företagskunden är en modemedveten kvinna 

som handlar både till sig själv och till sina barn från samma butik. Prisklassen varierar 

beroende på vara och kvalité men generellt ligger företagets produkter i en lägre prisklass.  

 

1.2  Forskningsöversikt  

Forskning visar att miljön i en butik har en stor inverkan på konsumenters avsikt till köp och 

deras upplevda produktvärde när det kommer till företagets varor. Kunder uppmuntras genom 

en stimulerande butiksmiljö till att spendera mer tid i butik och det ger en större 

inköpstillfredsställelse, vilket i sin tur ökar antalet återkommande kunder. (Mosayebi, Seyyed 

& Khorram 2013). Då 80 % av alla våra intryck tas in via synen står det visuella i 

butiksmiljön för en viktig del av det totala intrycket en kund får av en butik (Balgaonkar, 

Pabalkar & Yelikar 2014). 

1998 fastställde Lea-Greenwood att det rådde brist på forskning inom området visuell 

butikskommunikation. En av anledningarna antogs vara att ämnet kan falla in i många olika 

kategorier att undersöka, alltså att det finns en generell oklarhet kring om det ingår i 

varumärkeskommunikation, kampanjer, design eller image (Lea-Greenwood 1998). Bristen på 

akademisk litteratur inom ämnet kan också bero på att det berör människors uppfattning av 

visuell kommunikation, vilket är svårt att undersöka. Forskare kan således uppleva sig vara 

oförmögna att analysera visuell butikskommunikation på ett meningsfullt sätt. (Lea-

Greenwood 1998). Law Wong och Yip (2012) hävdar även de, att ett av problemen som 

förekommer med forskning kring visuell butikskommunikation är att det kan vara svårt att 

mäta dess effekter då det till hög grad påverkar människors undermedvetna.  

När besökare kliver in i en butik har de en tendens att inte utvärdera individuella delar av 

butiken. De kan inte heller medvetet identifiera vilka attribut i butiken som fångar deras 

uppmärksamhet och får dem att interagera med produkterna. Denna omedvetenhet leder till att 

människor vanligtvis är oförmögna att förse forskare med utförliga och exakta svar när de blir 

ombedda att utvärdera sina beteenden i butik. (Law Wong & Yip 2012). Av den anledningen 

har de flesta forskare i sina studier, rörande människors beteenden i butik, använt olika 

experiment eller observationstekniker som metod. Ibland har även enkäter samt intervjuer, 

som förlitar sig på kunders retrospektiva minne, använts. (Newman, Yu & Oulton 2002). 

 

En stor del av forskningen som finns kring visuell butikskommunikation i dagsläget berör 

korrelationen mellan visuell butikskommunikation och impulsbeteende (Mattila & Wirtz 

2008; Gudonavičienė & Alijošienė 2015; Hussain & Mashar 2015; Kerfoot, Davies & Ward 

2003). Dessa forskare har studerat förhållandet på olika geografiska platser samt i olika 

sammanhang och kommit fram till att konsumenters köpbeteende påverkas positivt av visuell 

butikskommunikation. 

Vad gäller butikskampanjer finns det idag begränsat antal studier som är gjorda på klädföretag 

då den befintliga forskningen är främst inriktad på dagligvaruhandeln (Fox & Hoch 2005; Oh 

& Kwon 2009; Nordfält & Lange 2012; Phillips et al. 2015). Oh och Kwon (2009) menar att 

det finns ett gap inom akademisk litteratur rörande butikskampanjer. Huruvida konsumenter 

lägger märke till butikskampanjer och om de spenderar mer pengar på grund av dem, är ännu 

relativt outforskat. Dock konstaterar Johansson och Nordfält (2011) att det inom de nordiska 
länderna finns ett nyfunnet intresse hos forskare att göra experiment i butiksmiljöer, speciellt i 

Sverige. En av orsakerna till detta sägs vara öppenheten hos återförsäljare att låta forskare 

utföra experiment i sina butiker, där dagligvarubutiken ICA nämns som en av dessa. 

(Johansson & Nordfält 2011).  
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1.3 Problemdiskussion 

Idag står klädföretag inför stenhård konkurrens och i takt med att e-handeln har ökat kraftigt, 

har pressen att locka kunder till butik samt öka försäljning blivit större. Butiksmiljön spelar 

alltså en stor roll i kampen om kunderna och den visuella butikskommunikationen, är ett 

medel genom vilket företag kan utnyttja sin konkurrensfördel i att ha fysiska butiker. 

(Banerjee & Yadav 2012). 

 

Det är viktigt att det visuella sker på bästa och mest effektiva sätt för att uppnå 

konkurrensfördelar (Law Wong & Yip 2012). Därför har det blivit väsentligt för företag att 

fastställa om deras visuella kommunikation uppfattas av konsumenter och om man således 

uppnår rätt effekt. Detta då visuell butikskommunikation innebär en stor investering både tids- 

och pengamässigt. (Cant & Hefer 2014). Svårigheter ligger i att få till rätt kommunikation, det 

vill säga att få kunden att tolka den på det sätt man vill, för att det slutligen ska leda till köp 

(Hussain & Mashar 2015). Dessutom är det svårt att mäta effekterna av den visuella 

kommunikationen då den till stor del påverkar konsumenter på ett omedvetet plan (Law Wong 

& Yip 2012). 

 

Förutom visuell butikskommunikation är användningen av butikskampanjer ett sätt att skapa 

en stimulerande butiksmiljö, med huvudsakliga ändamål är att få kunden att handla. I syfte att 

uppnå konkurrensfördelar, genom ökad försäljning, används butikskampanjer idag aktivt av 

modeföretag i de lägre prisklasserna. Man kan i dagsläget se en markant ökning i 

finansieringen av butikskampanjer, vilket sätter press på att de ska ge resultat. (Shukla & 

Banerjee 2014) Ett problem är att butikskampanjer är beroende av att konsumenter ska bli 

informerade om dem, vilket innebär att marknadsföringen av dem är av största vikt. För att 

uppnå önskad effekt måste konsumenter uppmärksammas om butikskampanjerna, inte bara 

innan, utan främst under sitt besök i butik (Nordfält & Lange 2012). 

 
1.4 Problem och syfte  
I vår studie har vi som syfte att undersöka hur ett väletablerat klädföretag arbetar med visuell 

butikskommunikation och vilka visuella element de arbetar med, specifikt inriktat på 

butikskampanjer. En del i vår studie består även av att undersöka huruvida de visuella 

elementen som används för att marknadsföra butikskampanjer uppfattas av besökare. För att 

uppfylla studiens syfte har vi tagit fram följande frågeställningar: 

 

1. Vilka visuella element använder sig företaget av i sin visuella butikskommunikation? 

 

2. Vilka av dessa element används i marknadsföringen av företagets butikskampanjer?  

 

3. Uppfattas den av besökarna? 
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Modell framtagen av författarna 

2. Referensram 

 

 

Inom butiksmiljön är visuell butikskommunikation ett välanvänt fenomen. Med hjälp av 

visuell butikskommunikation framförs butikskampanjer i syfte att tillfredsställa och 

uppmuntra kund till att genomföra nya inköp. En väluttänkt butikskommunikation kan även 

fungera som ett marknadsföringsverktyg, där kunder ständigt informeras om sådant som 

företaget vill framföra, däribland butikskampanjer. (Banerjee & Yadav 2012). Om 

butikskampanjerna uppfattas av kund och de påverkar till köp, har företaget på ett effektivt 

sätt lyckats få önskad inverkan hos besökaren (Oh & Kwon 2009). 

 

2.1 Butiksmiljö 
Inom butiksmiljön ingår de fem sinnena lukt, smak, hörsel, känsel och syn. Det är vanligt 

förekommande att företag använder sig av människans fem sinnen för att påverka 

konsumentbeteenden. Om atmosfären i butiksmiljön stimulerar sinnena leder det till en 

starkare och mer positiv inverkan på kund. (Lund 2015). Då det visuella anses vara det 

viktigaste inom butiksmiljön finns det också ett flertal studier som rör den visuella 

butikskommunikationens inverkan på konsumentbeteenden (Matthew 2010; Hefer & Cant 

2014; Gudonavičienė & Alijošienė 2015; Hussain & Mashar 2015).  

Många studier har undersökt relationen mellan butiksmiljön och konsumenters beteenden, där 

det har visat sig att butiksmiljön kan ha en stor inverkan på konsumenters köpbeteenden (Jain, 

Takayanagi & Malthouse 2014). Besökare uppmuntras genom en stimulerande butiksmiljö till 

att spendera mer tid i butik och det ger en större inköpstillfredsställelse, vilket i sin tur ökar 

antalet återkommande kunder. Dessutom kan miljön i en butik ha en stor inverkan på 

konsumenters avsikt till inköp och dess upplevda produktvärde när det kommer till företagets 

varor. (Mosayebi, Seyyed & Khorram 2013). Mehrabian och Russels miljöpsykologiska 

modell samt Rossiter och Donovans användning av den i butiksmiljö är de mest framträdande 

inom litteraturen kring butiksmiljö (Russel & Mehrabian 1974; Rossiter & Donovan 

1982; Massara, Liu & Melara 2010). 

2.1.1 PAD modellen  
Russel och Mehrabian utvecklade år 1974 en miljöpsykologisk modell, PAD-modellen, som 

beskriver hur människors emotionella tillstånd i tre dimensioner avgör huruvida man närmar 

sig eller undviker olika miljöer. Dessa dimensioner är: njutning (pleasure), upprymdhet 

(arousal) och dominans (dominance). 

PAD-modellen användes första gången i butiksmiljö år 1982 av forskarna Rossiter och 

Donovan i sin studie om butiksatmosfär, vilket inkluderar visuell butikskommunikation. De 

studerade konsumenters beteende i syfte att fastställa vilka effekter de två förstnämnda 

dimensionerna, njutning och upprymdhet, har på olika frågor som rör kunders köpbeteende. 

Resultatet blev att de två dimensionerna påverkade kundernas beteende i butik rörande 

njutning av shopping och tid spenderad på att kolla igenom butikens utbud. Det påverkade 

även konsumenternas villighet att interagera med butikspersonalen, benägenhet att spendera 

mer pengar än planerat och sannolikheten att återvända till butiken. Ju högre grad av njutning 
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och upprymdhet som upplevdes genom butiksatmosfären, resulterade i desto mer positiva 

shoppingrelaterade intentioner. Det finns dock kritik mot användning av modellen, forskare 

menar att modellen inte tar hänsyn till konsumenters inverkan på miljön och ger därför inte en 

helt rättvisande bild. (Massara, Liu & Melara 2010). 

Rossiter och Donovans studie har dock varit av stor vikt för forskning inom området då den 

flitigt blivit citerad av efterkommande forskare (Kerfoot, Davies & Ward 2003, Mattila & 

Wirtz 2008, Jain, Takayanagi & Malthouse 2014, Gudonavičienė & Alijošienė 2015, Hussain 

& Mashar 2015, Lunardo & Roux 2015) Samtliga forskare skriver om hur den visuella 

butikskommunikationen kan påverka besökarnas njutning och upprymdhet för att i sin tur 

resultera i mer positiva köpintentioner.  

2.2 Visuell Butikskommunikation  
Skilda åsikter beträffande visuell butikskommunikation som koncept har identifierats. Metha 

och Chung (2013) anser till exempel att visuell butikskommunikation kan vara en process där 

produkter arrangeras på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i avsikt att påverka kunders köpbeslut. 

Gudonavičienė och Alijošienė (2015) menar däremot att visuell butikskommunikation är 

presentationen av produkter i butik och i anslutning till den, vars syfte är att både locka 

människor till butik samt att öka försäljning. Gemensamt i den akademiska litteraturen är att 

det handlar om en särskild kommunikation till köpare som påverkar deras köpbeteende 

(Kerfoot, Davies & Ward 2003; Metha & Chung 2013; Gudonavičienė & Alijošie 2015). 

 

Likt åsikterna kring definitionen av visuell butikskommunikation, finns det en skiljande åsikt 

bland forskare angående vilka element som ingår i konceptet. Enligt Kerfoot, Davies och 

Ward (2003) är de element som ingår; ljussättning, färger, butikslayout, butiksutrustning, 

displayer och även former. Metha och Chugan (2013) menar däremot att visuell 

butikskommunikation inkluderar både en butiks yttre; skyltfönster, front, butikslokalen i 

helhet samt inre; skyltning, orienteringsfaktorer, butikslayout, olika presentationstekniker, 

rumsliga faktorer och omgivande faktorer. Vi har dock i vår studie valt att avgränsa oss till 

elementen butiksdesign och layout, skyltfönster, skyltdockor, skyltning, ljussättning samt 

produktpresentation. Detta då vi under vår studie främst kommit i kontakt med dessa element.  

 

2.2.1 Butiksdesign och layout 
Butiksdesignen i en butik avgör huruvida en person stannar eller lämnar butiken under de 

första 30 sekunderna av besöket. Konsumenten kan genom att studera butikens layout och 

inredningsdesign avläsa samt få en uppfattning om vad som erbjuds. Om detta faller kunden i 

smaken lämnar det konsumenten med ett positivt intryck av företaget och dess varumärke, 

samt påverkar huruvida kunden väljer att komma tillbaka. (Banerjee & Yadav 2012). 

 

När man talar om butikslayout syftar man till hur placeringen av butiksinredningen ser ut 

såsom kassa, omklädningsrum och hyllor (Simonson 1999). Det har visat sig att 

butiksinredningen spelar en viktig roll då den avgör hur produkterna presenteras. Det finns 

studier som antyder att de produkter som placeras i ögonhöjd säljer bäst. (Banerjee & Yadav 

2012). Forskning visar även hur viktigt det är med butikslayout och att den inte bara 

tillgodoser konsumenters krav utan kan dessutom ha en inverkan på deras önskemål och 
preferenser (Simonson 1999). Detta då besökare genom en strategisk butikslayout och design 

kan uppmuntras till att röra sig i ett specifikt rörelsemönster (Guenzi, Johnson & Castaldo 

2009). Enligt Vrechopoulos, O’Keefe, Doukidis och Siomkos (2004) är de tre vanligaste 

formerna av layouter i butiksmiljö kända som galler, freeform och kapplöpningsbana.  
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I kapplöpningsbanan är säljgolvet uppdelat i mindre, mer separerade områden som är 

uppbyggda utifrån ett speciellt tema. Layouten ska leda kunder längs en förutbestämd väg för 

att få kunden att gå igenom så stor del av butiken som möjligt. (Vrechopoulos et al. 2004). 

Kapplöpningsbanan kan man se hos klädbutiker som vanligen strategiskt placerar 

provrummen längst in för att kunden då ska tvingas gå igenom hela butiken och på så sätt 

behöva passera flera sektioner (Guenzi, Johnson & Castaldo 2009). 

 

2.2.2 Skyltfönster 

Ett skyltfönster har enligt Sen, Block och Chandran (2002) som syfte att skapa intresse och 

uppmärksamhet för butiken samt locka förbipasserande in i butik. Det är viktigt att ett 

skyltfönster är noga genomtänkt då en rörig och en icke organiserad sådan kan ha en negativ 

inverkan på hur produkterna som visas uppfattas (Banjerjee & Yadav 2012). Ett öppet 

skyltfönster syftar till att man som förbipasserande kan se in i butiken och få en uppfattning 

om vad som säljs, vilket enligt Jackson (2009) är mest effektivt. Ett stängt skyltfönster, har en 

vägg emellan skyltfönstret och butiken, vilket gör att förbipasserande inte kan se in i butiken. 

 

Banjerjee och Yadav (2012) upptäckte i sin studie att människor ägnar uppmärksamhet åt 

skyltfönster oavsett vad som skyltas. Konsumenter har en tendens att röra sig in i butiken för 

att leta upp det som setts i skyltfönstret, vilket är varför det är väsentligt att skyltfönstret hela 

tiden uppdateras med senaste nyheter. 

 

2.2.3 Skyltdockor 

I enlighet med Banjerjee och Yadav (2012) menar Moayery, Zamani och Vazifekdoost (2014) 

att det mest effektiva sättet att locka in besökare in i butik är genom att klä skyltdockor i 

skyltfönstren med nyheter. Detta för att besökare väl inne i butik tenderar att leta upp dessa 

varor (Moayery, Zamani & Vazifekdoost 2014). Företag kan även använda sig av skyltdockor 

i butik. Dessa används då framförallt till att inspirera kund genom att presentera olika 

utstyrslar och på så sätt demonstrera hur företagets plagg och accessoarer kan kombineras. 

(Sen, Block & Chandran 2002).  

 

2.2.4 Skyltning 

Skyltar i butik står inte bara för grundläggande information till kunder angående produkterna, 

såsom information om priser, realisationer och butikskampanjer. De finns även till för att 

bidra till det estetiska i hela butiken och de bör kännas sammanhängande. Färger och former 

på dessa ändras inför olika säsonger, teman och kampanjer. (Banerjee & Yadav 2012) 

 

2.2.5 Ljussättning 

Belysning ses idag som en viktig del i bidragande till en behaglig butiksmiljö och människors 

uppmärksamhet dras automatiskt till stark ljussättning. Ljussättningen står för en väsentlig del 

i att påverka besökares beteenden i butik och för ett företag kan rätt belysning innebära en 

högre försäljning. Genom ljuset kan produkterna göras mer synliga för besökare och på ett 

strategiskt sätt rikta deras uppmärksamhet dit det önskas. (Park & Farr 2007). Forskning 

rörande ljusets inverkan på konsumentbeteende från Summers och Hebert (1999) visar att 

belysning kan ha en positiv inverkan på besökare när det kommer till den tid besökare 

spenderar vid varor, antalet varor som plockas upp och antalet varor som vidrörs under 

besökets gång. 
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2.3 Butikskampanjer 

Många företag arbetar idag aktivt med butikskampanjer i syfte att merförsälja och locka 

kunder in i till butik. Statistiskt sett har kapital avsatt för budget till butikskampanjer inom 

företag ökat. (Oh & Kwon 2009). Mängden pengar som läggs på att finansiera 

butikskampanjer kan sträcka sig upp till flertal biljoner dollar (Shukla & Banerjee 2014). 

Detta då butikskampanjer har visat sig ha sådan stor inverkan på konsumenters köp, att de 

handlar trots att de inte planerat inköpet innan de gick in i butik eller att de handlar mer än 

vad de tänkt från början (Oh & Kwon 2009).  

 

Den visuella butikskommunikationen är ett av de viktigaste verktygen när det kommer till att 

uppmärksamma kunder om ett företags butikskampanjer. Det är av största vikt att det visuella 

och butikskampanjerna går hand i hand, då ett dåligt samarbete däremellan kan leda till ett 

sämre mottagande av kund. (Cant & Hefer 2012). 

 

Som tidigare nämnt finns det en lucka i forskning kring butikskampanjer. Ett medel som dock 

är nära besläktat med butikskampanjer är butiksdemonstrationer (Nordfält & Lange 2012). I 

en studie om butiksdemonstrationer inom dagligvaruhandeln upptäckte forskarna Nordfält och 

Lange (2012) att effektiviteten av butiksdemonstrationer påverkads märkbart om man väljer 

att presentera produkterna i närheten av demonstrationen. När produkterna inte presenterades 

nära demonstrationen, minskade försäljningen med hela två tredjedelar (Nordfält & Lange 

2012). Detta förklaras genom tidigare studier av Hoyer (1984) samt Dickson och Sawyer 

(1990) som menar att reaktionen på stimulering i butiksmiljö är snabb och saknar reflektion.  

 

Ytterligare resultat av studien var att platsen visade sig ha en stor inverkan på om besökare 

reagerade på demonstrationen. En plats som var relevant, i samband med produkten i fråga, 

uppvisade bättre resultat än en plats som var högt trafikerad. (Nordfält & Lange 2012). 

Nordfält och Langes (2012) resultat kan förklaras av Stilley et al. (2010) som i sin studie kom 

fram till att besökare tenderar att inte lägga märke till marknadsföring vid ett tidigt skede i 

butik då fokus vid det laget är på syftet med besöket. 

 

För att butikskampanjer ska utgöra en funktion är det väsentligt att konsumenter 

uppmärksammas om detta genom olika former av marknadsföring. Detta gäller dels för att få 

konsument att besöka butik men också genom att visuellt marknadsföra olika butikskampanjer 

på plats i butik. (Oh & Kwon 2009). Vidare vad gäller butikskampanjers effektivitet har Oh 

och Kwon (2009) konstaterat att kampanjer med stort finansiellt stöd framstår som mest 

effektiva när det kommer till köp och medvetenhet av konsumenter. Beroende på vilka 

marknadsföringsmedel som används i syfte att informera om kampanjerna kan det dock 

variera i hur många konsumenter man som företag når fram till. 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

I vår litteraturöversikt kunde vi identifiera en brist på forskning kring visuell 

butikskommunikation specifikt inriktad på butikskampanjer. Av den anledningen var vårt 

bakomliggande syfte med denna uppsats att försöka bidra till att fylla det nuvarande gapet. 

Detta då en brist på forskning inom ett område, enligt Bryman och Bell (2011) ses som bra 

startpunkt för en ny undersökning.  

 

Insamlingen av det empiriska materialet bestod av både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Då syftet med vår studie berört både hur arbetet med det visuella sker inom vårt fallföretag 
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samt om det av besökare uppfattas var en kombination av kvalitativ och kvantitativ metodik 

högst lämplig för vår studie. Den kvalitativa delen valdes för att försöka få en djupare 

förståelse för ämnet i fråga, vilket resulterade i data som bestod av ord och beskrivande delar 

(Bryman & Bell 2011). Detta till skillnad från den kvantitativa delen vars syfte var att ge oss 

konkret och jämförbar empirisk data som kunde sammanställas i siffror (Bryman & Bell 

2011).  

 

För att besvara våra tre frågeställningar och uppfylla vårt syfte utförde vi två 

enkätundersökningar, en semistrukturerad intervju, en strukturerad intervju via mejl samt en 

observation. Våra två första frågeställningar berörde vilka visuella element företaget använder 

sig av i sin visuella butikskommunikation och vilka av dessa element som används i 

marknadsföringen av företagets butikskampanjer. För att kunna besvara dessa frågor använde 

vi oss av de tre ovannämnda kvalitativa metoderna. Dels intervjuade vi en nyckelperson på 

huvudkontoret och dels en exponeringsansvarig, VM, i butik. Som ett komplement till dessa 

intervjuer utförde vi en observation i butik i ändamål att få reda på hur arbetet med visuell 

butikskommunikation aktivt sker. För att besvara vår tredje frågeställning som berörde ifall 

besökare uppfattat marknadsföring av butikskampanjerna genom de visuella elementen, var 

det av väsentlighet för oss att använda en kvantitativ metod i form av enkätundersökningar.  

 

3.2 Urval 
Butiken i vilken vi utförde vår observation samt våra enkätundersökningar valdes på grund av 

att vi haft kontakter på butiken i fråga. Eftersom en av oss är anställd på fallföretaget och 

arbetar i butiken såg vi det som ett effektivt sätt att få access till både butiken och företaget. 

Butiken är belägen på en av centrala Göteborgs mest trafikerade gågator och är en av 

företagets största butiker i regionen. 

 
I vår enkätundersökning tillämpade vi oss av ett bekvämlighetsurval då vi stod utanför 

butiken och frågade besökare i samband med att de lämnade butiken. Genom ett 

bekvämlighetsurval hade vi ingen som helst påverkan på vilka som deltog i 

enkätundersökningen då urvalet var baserat på slumpen. Fördelen med ett bekvämlighetsurval 

var att vi enbart nådde fram till människor från vår population. Nackdelen var dock att då 

urvalet var ändamålsenligt, och inte sannolikhetsenligt, medförde det att vårt resultat inte 

kunde generaliseras till att representera hela populationen (Bryman & Bell 2011). 

 

Valet av respondent till vår semistrukturerade intervju baserades på ett bekvämlighetsurval. 

Detta då vi sedan tidigare redan hade valt ut vilken butik vi skulle utföra vår fallstudie på, och 

därför hade vi två butikskommunikatörer att välja bland. Vi valde respondenten med störst 

ansvar och erfarenhet.  

 

Respondenten till vår strukturerade intervju med nyckelperson på huvudkontorett är vald på 

grund av dess befattning. I kontakt med företaget mejlade vi i förhand ut intervjufrågorna och 

blev därefter hänvisad till den individ som kunde besvara dessa frågor. På så sätt fick vi 

kontakt med Country Visual Merchandiser på huvudkontoret.  

 

3.3 Observation 

En komplettering till våra intervjuer bestod av en observation. Den ägde rum under tiden de 

exponeringsansvariga skyltade och hängde om i butik, ett så kallat omhäng. Enligt Bryman 

och Bell (2011) är en fördel med observationer att de fungerar som ett utmärkt komplement 

till andra metoder, vilket är varför vi ansåg det vara lämpligt för vår studie. Vi utförde en 

icke-deltagande observation där vi befann oss i miljön vi skulle observera men inte deltog på 
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något sätt. En enkel observation innebär att observatörerna inte har något inflytande på den 

studerade situationen (Bryman & Bell 2011), vilken är den typ av observation som vi 

tillämpade oss av i vår studie. Dessutom var vår observation av det strukturerade slaget vilket 

enligt Halvorsen (1992) innebär att det som ska observeras, på förhand är bestämt.  

 

Observationen hade som syfte att fungera som ett komplement till våra två intervjuer, och 

bidrog således till att besvara våra två första frågeställningar; Vilka visuella element använder 

sig företaget av i sin visuella butikskommunikation? Och vilka av dessa element används i 

marknadsföring av företagets butikskampanjer? Genom en observation siktade vi även på att 

öka reliabiliteten i vår uppsats då vi genom den kunde säkerhetsställa att det som sades under 

våra intervjuer, även stämde överens med hur det såg ut i praktiken. Reliabilitet kopplas av 

Bryman och Bell (2011) samman med pålitlighet och syftar till vilken grad man kan lita på 

resultaten. Genom samtliga kvalitativa metoder uppnådde vi samma resultat, det vill säga att 

det som vår respondent från huvudkontoret sade angående företagets visuella 

butikskommunikation, stämde överens med både det den exponeringsansvarige uttryckte samt 

det vi observerade. Därför menar vi på att detta bidragit till att öka vår studies reliabilitet.  

3.3.1 Utförande av observation 

Vår observation tog plats morgonen den 19 april i den butik utvald för vår studie. Vi fanns på 

plats två timmar innan butiken öppnade, vilket är då de exponeringsansvariga inleder sitt 

arbete i butiken. Under vår observation var en av de exponeringsansvariga, två praktikanter 

och till en början även butikschefen, närvarande. Vi informerade samtliga att vi skulle hålla 

oss i bakgrunden och inte delta på något vis. Med varsitt observationsschema antecknade vi 

allt vi ansåg var relevant för vår studie. Observationsschemat som användes utformades 

utefter kategorier som vi ansåg var specifika för våra två första frågeställningar och finns 

bifogat i bilaga 1. 

Dokumentation av observationen utgjordes även av foton tagna med våra telefoner. Vi fotade 

både före, under och efter omhänget för att sedan kunna gå tillbaka och jämföra hur det såg ut. 

Förutom butiken och inredningen fick vi även tillåtelse att fota de dokument med riktlinjer 

som stod till grund för hur omhänget skulle se ut.  

Vi observerade under två timmar, det vill säga fram tills dess att butiken skulle öppna. Det 

som observerats diskuterades emellan oss i samband med att vi avslutat observationen och 

våra anteckningar jämfördes. Därefter renskrevs våra anteckningar då vi fortfarande hade 

observationen färskt i minnet. 

3.3.2 Reflektion 

Vi var väldigt tacksamma i efterhand för att vi lade till en observation i vår studie då vi 

genom den erhöll viktig och nödvändig information. Det gav oss även en större förståelse för 

hur arbetet med företagets visuella kommunikation ser ut i praktiken. Den fungerade som ett 

bra komplement till båda våra intervjuer och var gynnsam i framtagning av samtliga 

intervjufrågor. Genom att utföra observationen innan intervjuerna, kunde vi eliminera några 

av våra tidigare tänkta intervjufrågor då vi redan i observationen fick svar på dessa. Dessutom 

upplevde vi det lättare för oss att, under våra intervjuer, förstå vad respondenterna syftade på i 

vissa sammanhang då vi tagit del av företagets arbete med det visuella med egna ögon.  

Att vi använt oss av separata observationsscheman anser vi varit till vår fördel då vi på så sätt 

fått bådas perspektiv. Dessutom bidrog det till att vi fick ner fler anteckningar då den ena i 

vissa fall hade missat att anteckna det den andre antecknat och då kunde användas för att 

komplettera varandra.   

I efterhand såg vi även en fördel i att vi renskrev våra anteckningar direkt efter observationen, 

även om det kändes påfrestande att göra det just då. Många delar av observationen kunde vi 
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några veckor senare inte aktivt minnas och därför var vi beroende av anteckningarna i 

efterhand. Det visade sig även vara till stor fördel att vi tog många foton. Dessa fungerade 

som ett bra tillägg till våra anteckningar och vi kunde gå tillbaka till fotona för att jämföra hur 

det såg ut innan och efteråt. 

3.4 Enkäter 
För att besvara vår tredje frågeställning som handlar om huruvida besökare uppfattat 

företagets marknadsföring av butikskampanjer genom det visuella i butik, utförde vi två 

enkätundersökningar. Undersökningarna ägde rum under två olika kampanjer.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är en generell fördel med en enkät att den insamlade empirin 

blir mer lättbehandlad då den genom datoriserade verktyg som SPSS, kan behandlas på ett 

smidigt och effektivt sätt. En nackdel är dock att det inte är möjligt att få en mer djupgående 

förståelse i frågorna, då de är standardiserade (Bryman & Bell, 2011). Dock var det inte av 

relevans för oss att i denna del få en grundligare förståelse, utan det huvudsakliga syftet med 

enkäterna var att kunna besvara frågan om de visuella elementen uppfattats av besökarna. Av 

den anledningen såg vi en enkätundersökning som det passande alternativet till att besvara vår 

tredje frågeställning.  

En annan fördel anses vara att en enkät inte lämnar någon rum för respondenterna att påverkas 

som vid fallet av intervjuer där den som intervjuar kan ha en omedveten inverkan på 

respondentens svar (Bryman & Bell 2011). Dessutom medför en enkät att efterkommande 

forskare kan replikera undersökningen på andra målgrupper exempelvis i syfte att kunna 

jämföra resultat.  

Bryman och Bell (2011) skriver att det i enkätundersökningar är av största vikt att frågorna 

ställs på rätt sätt för att undvika misstolkningar hos respondenter. Med detta menas inte bara 

att de som konstruerat frågorna ska anse att frågorna motsvarar behovet, utan även att 

respondenter tolkat frågorna på det sätt som varit avsett. Ett begrepp som de använder sig av 

är validitet vilken står för om man lyckats undersöka det man haft som syfte att undersöka 

(Bryman & Bell 2011). 

 

3.4.1 Pilotundersökning 
Dagen innan den första enkätundersökningen valde vi att genomföra en testundersökning på 

ett fåtal personer. På grund av tidsbrist hann vi inte göra detta på plats utan valde att, via 

social media, skicka ut enkäten till sex personer som passade in på företagets målgrupp. 

Samtliga individer var bekanta till oss men hade ingenting med vår studie att göra. De 

informerades kort om syftet med vår undersökning och blev ombedda att ge oss feedback om 

hur frågorna tolkades och om det fanns några oklarheter. Feedbacken vi fick var väldigt 

hjälpsam och fick oss att modifiera vissa frågor.  

 

Vi skickade även våra frågor till vår handledare för att få gensvar från någon som var insatt i 

vår studie. På så sätt ville vi försäkra oss om att frågorna skulle bidra till att ge svara på vår 

frågeställning. Feedbacken fick oss att inse att våra enkätfrågor var väldigt kampanjinriktade 

och saknade bakgrundinformation som skulle behövas till bearbetning av resultaten. Därför 

valde vi att omformulera vissa frågor och även lägga till nya. De enkäter som i slutändan 
användes i undersökningarna finns bifogade i bilaga 2 och 3.  

 

Inför den andra enkätundersökningen kände vi inget behov av att utföra en testundersökning 

eftersom vi redan tidigare utfört en enkätundersökning med identiska frågor, dock gällande en 

annorlunda kampanj. Vi valde att behålla samma frågor i syfte att kunna jämföra 
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svarsalternativen från de båda undersökningarna med varandra. Däremot tog vi bort två av 

frågorna från vår första enkät som handlade om man tidigare köpt kampanjprodukten och om 

hur stor sannolikheten var att de skulle köpt produkten även om den inte var på kampanj. Den 

första frågan försvann då den inte gick att besvara i och med att det var kampanjens första 

dag. Denna andra fråga togs av misstag bort vid omformuleringen av enkäten.  

 

3.4.2. Utförande av enkätundersökningarna  
Med tillåtelse från företaget, och den utvalda butikens butikschef, genomförde vi vår första 

enkätundersökning onsdagen den 27 april. Det skulle ha varit kampanjens sista dag, något 

som företaget av okänd anledning valde att förlänga till söndagen samma vecka. 

Kampanjerbjudandet i fråga var 20 % på samtliga shapingprodukter. Varför vi valde att utföra 

undersökningen just den dagen var för att alla skulle ha hunnit få lön och butiken då vanligen 

har betydligt fler besökare än strax innan löning. Fler besökare innebar således fler personer 

för oss att fråga.   

 

Vi hade ställt upp ett litet bord med kaffe och muggar utanför en av butikens två entréer, 

vilket vi försökte locka till oss människor med. Vi hade med oss clipboards för att underlätta 

för de som deltog i undersökningen samtidigt som vi ville kunna få fler personer att svara på 

enkäten samtidigt. Vi märkte snabbt att fler var villiga att delta då de såg att andra deltog. Till 

en början stod vi båda tillsammans vid samma entré och försökte få butikens besökare att på 

utvägen delta i undersökningen. Däremot märkte vi snabbt att vi gick miste om möjliga 

respondenter genom att tillsammans stå vid samma entré. Vi valde därför att separera på oss 

för att bli mer effektiva och på så sätt lyckades vi öka antal deltagare  

 

När människor väl tackat ja till att delta, säkerställde vi att de visste vad en shapingprodukt 

var innan de började besvara frågorna. Detta då det tidigare kommit till vår förståelse att 

många faktiskt inte vet vad det är. På så sätt minskade vi risken databearbetningsfel som 

enligt Bryman och Bell (2011) kan uppstå på grund av oklar formulering i frågor. I vårt fall 

handlade det dock om oklarhet angående kampanjprodukten i vilken frågorna berörde. För att 

få så litet bortfall som möjligt såg vi till att alla frågor på enkäten var besvarade innan 

deltagarna gick. I början gjorde vi inte det vilket resulterade i att vi fick kasta 3 enkäter på 

grund av att samtliga frågor inte var besvarade. 

 

Torsdagen den 12 maj utförde vi vår andra enkätundersökning, även denna utanför företagets 

butik. Kampanjerbjudandet i fråga var 20 % på samtliga bh. Det var kampanjens första dag 

och den pågick totalt i endast fyra dagar. Upplysning om kampanjen hade skickat ut via 

marknadsföringskanalerna mejl och sms ungefär 30 minuter innan vi genomförde 

enkätundersökningen.  

 

Vid det undersökningstillfället valde vi inte att erbjuda respondenterna kaffe då det inte var 

många som lockades av det under den första undersökningen. Därmed minskade vi även 

besväret och förberedelserna inför enkäten, vilket gjorde hela processen smidigare. Vi 

började, liksom vi avslutade den första undersökningen, med att stå utanför varsin utgång och 

fråga och övrigt utfördes den på samma sätt som sist.  

 
3.4.3 Databearbetning 
När det kommer till bearbetningen av datainsamlingen till våra enkäter använde vi oss av det 

datoriserade verktyget IBM SPSS Statistics 21. I den kodades samtliga enkätfrågor på så sätt 

att svarsalternativ ja fick siffran 1 och svarsalternativ nej fick siffran 2. De frågor som hade 

fler svarsalternativ blev kodade på samma sätt fast med siffror upp till 6. 
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Kodningen ägde rum tätt efter utförandet av varje undersökning. Enligt Bryman och Bell 

(2011) är att ett generellt problem med enkäter att det kan uppstå bearbetningsfel på grund av 

fel vid inkodningen av dem. Av den anledningen utförde vi denna del i processen med extra 

noggrannhet och med båda närvarande.   

 

Efter kodning av samtliga insamlade mätvärden utfördes Chi2- test för att undersöka 

sambandet mellan vissa variabler. Även detta genom SPSS. Gemensamt för samtliga test som 

utfördes var att ingen av de kvalificerades i databearbetningen då mer än 20 % av cellerna 

underskred värdet 5.  

 
3.4.4 Reflektion 

Något av det mest utmanande med våra enkätundersökningar var att få människor att vilja 

delta i dem. Då vi, som tidigare nämnt, stått utanför en butik som är belägen på en av centrala 

Göteborg största gågator var det en hel del av de vi tillfrågade som inte upplevde sig ha tid till 

att delta. Dessutom misstog många besökare oss för arbetare för någon slags 

hjälporganisation, vilket medförde att vi redan i närmandet av dem, fick avslag. För att 

undvika detta hade vi gärna velat stå innanför butiken vilket vi är övertygade om hade ökat 

svarsfrekvensen. Däremot hade vi, av skäliga anledningar, av företaget, inte tillåtelse för det.  

 

Tillämpandet av en testundersökning visade sig spela stor roll för vår studie då vi genom den 

kunde undvika misstolkningar av enkätfrågorna. Mer konkret insåg vi genom den att inte alla 

vet vad en shapingprodukt är eller att de ibland misstolkar det för något annat. Då vi var djupt 

insatta i kampanjerna utvalda för våra undersökningar, hade vi inte en tanke på att det kunde 

råda oklarhet kring vad en shapingprodukt var. Med facit i hand, insåg vi att det inte är en 

självklarhet då det är en produkt vars användningsområde är begränsad. Hade vi inte utfört en 

testundersökning hade vi riskerat att deltagarna inte besvarat frågorna på rätt sätt och att vi 

därför fått datainsamlingsfel.  

 

3.5 Strukturerad intervju 

Vi utförde en strukturerad intervju via mejl i syfte att ta reda på hur företaget, på 

huvudkontoret, ser på sitt arbete med visuell butikskommunikation samt butikskampanjer. 

Tanken var att genom intervjun få en djupare förståelse för företagets arbete med dessa medel, 

och de bakomliggande faktorerna till hur såväl som varför företaget använder sig av dem. 

Enligt Bryman och Bell (2011) syftar just kvalitativa intervjuer till att resultera i en mer 

djupgående och berättande empirisk data.  

 

En strukturerad intervju via mejl medför, enligt Bryman och Bell (2011), att det inte finns 

något inflytande över respondenten när det kommer till hur frågorna ställs. Det kan däremot 

vara fallet vid intervjuer som sker i person, där sannolikheten till att respondentens svar 

påverkas av intervjuaren är stor (Bryman & Bell 2011). Intervju via mejl ställer dock högre 

krav på att formulering och strukturering av frågorna sker på ett sådant sätt att det upplevs 

som klart och tydligt för respondenten. I annat fall finns det risk för att respondenten i fråga 
missuppfattar och således besvarar frågorna på ett felaktigt sätt (Bryman & Bell 2011). 

 

Fördelen med intervju via mejl är att respondenten i lugn och ro får en möjlighet att tänka 

över frågorna innan denne väljer att besvara de. Enligt Bryman och Bell underlättas dessutom 

transkriberingsprocessen då svaren redan är nedskrivna, samtidigt som man slipper sortera 

bort all onödig information som lätt kommer till när det lämnas rum för vidareutveckling. Den 
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information som fås är endast den som frågas efter, vilket ger intervjuarna en enkel och 

konkret information. (Bryman & Bell 2011).  

 

En strukturerad intervju lämnar, i jämförelse till semistrukturerade intervjuer, däremot inte 

plats för någon vidareutveckling eller anpassning av frågor. Respondenten får på egen hand 

försöka tolka och besvara frågorna, vilket kan vara en nackdel om de missuppfattas eller om 

det uppstår oklarheter. Ytterligare en nackdel är att intervjuarna inte heller får någon 

möjlighet att reagera på vilka svar som anges, för att sedan få tillfälle till att ställa följdfrågor 

som kan vara relevanta för studien. (Bryman & Bell 2011). 

 

3.5.1 Utförande av den strukturerade intervjun 
Då vi tidigare nämnt blev vi av företaget hänvisade till respondenten på grund av dess 

befattning. Tisdagen den 3 maj mejlade vi ut frågorna till denne och fick några dagar senare 

tillbaka våra frågor utförligt besvarade. Respondenten lämnade dock två frågor, specifikt 

inriktade på företagets visuella element, obesvarade. Detta då hon, enligt henne själv, först 

ville få det klargjort vad vi syftade på med visuella element för att försäkra sig om att hon 

besvarade frågorna korrekt. Efter klargöring från vår sida, besvarades även de två frågorna 

rörande de visuella elementen. Samtliga intervjufrågor finns bifogade i bilaga 4.  

 
3.5.2 Reflektion 

Av tidsbrist på företagets sida, fick vi inte möjligheten att utföra en semistrukturerad intervju 

vilket var tanken från början. Det hade gett oss möjlighet att exempelvis direkt under 

intervjun, förklara vad vi menade med visuella element. Vad vi upplevde var mest utmanade 

med denna metod var dock att hitta någon från företaget som hade tid och var villig att 

besvara våra frågor. 

 

Efter flertal mejl till olika personer fick vi dock till slut tag på någon från huvudkontoret som 

kunde ställa upp. Vi är väldigt tacksamma för att vår intervjuperson tog sig tiden till att 

besvara våra frågor trots ett pressat schema och vi anser att vi fick värdefull information som 

varit av vikt för oss. Intervjun medförde att vi fick en djupare förståelse hur företaget arbetar 

med både sin visuella butikskommunikation samt butikskampanjer. Även om de 

exponeringsanställda utför det praktiska arbetet, kan det skilja sig en del från hur arbetet 

egentligen är tänkt att ske från huvudkontoret. På så sätt var det viktigt för oss att få med båda 

parternas arbete och se hur det integreras och anammas ut i butik. 

 

Då vår intervju är utförd på en nyckelperson inom företaget kan trovärdigheten ifrågasättas. 

Vi inser att det finns risk för att vår intervjuperson varit partisk i sina svar då hon som 

anställd, i första hand, har skyldigheter gentemot sin arbetsgivare. Inom företag är det vanligt 

att det finns regler som fastslår att de anställda inte får utlämna viss information till 

utomstående parter. Dock såg vi till att utforma våra frågor på sådant sätt att vi inte skulle 

efterfråga information som ansågs vara känsligt för företaget.  

 

3.6 Semistrukturerad intervju 

Vår semistrukturerade intervju med exponeringsansvarig i butik utfördes i ändamål att 

besvara frågan om vilka visuella element företaget använder sig av i sin visuella 

butikskommunikation. Den stod även till grund för besvarandet av vår andra frågeställning 

om vilka av elementen som används i marknadsföringssyfte gällande butikskampanjer. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) utgår semistrukturerade intervjuer från specificerade frågor 

men lämnar rum åt anpassning och vidareutveckling av frågorna allt utifrån hur dialogen 
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fortskrider. Metoden är en blandning mellan strukturerade och ostrukturerade frågor där man 

kan få ett djupare svar samtidigt som man täcker in nödvändig information. (Bryman & Bell 

2011). Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju då det enligt Bryman och Bell 

(2011) ger intervjuare möjlighet att reagera på intervjupersonens svar och därefter ställa 

passande följdfrågor 

 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är även att frågorna kan anpassas och oklarheter 

kan klargöras. En nackdel däremot är att tillförlitligheten måste ifrågasättas då den som 

intervjuas är partisk på ett eller annat sätt. (Bryman & Bell 2011). Speciellt i vårt fall där de 

intervjuade i fråga arbetar för ett företag. Risken är då stor att den som intervjuas inte vill tala 

om vilka brister och problem det finns inom företaget, vilket leder till att man inte får en helt 

rättvisande bild. Dessutom förhindrar kvalitativa intervjuer replikerbarhet för efterkommande 

forskningar, då syftet är att få en djupare förståelse under intervjuns gång (Bryman & Bell 

2011). 

 

3.6.1 Utförande av den semistrukturerade intervjun 
Då vår respondent hade ett hektiskt schema samt arbetar på samma plats som en av oss som 

utför denna studie, fann vi det svårt att hitta en dag som passade alla. Det är av den 

anledningen som intervjun utfördes så sent under studiens gång. Intervjun utfördes den 10 maj 

då respondenten avslutat sitt arbetspass. Ett varmt väder bidrog till att intervjun tog plats i en 

avskild park närliggande butiken. Vi började med att förklara syftet med både intervjun och 

vår studie. Vi frågade även om vi fick spela in intervjun i syfte att underlätta för oss i 

transkriberingsprocessen, vilket respondenten gick med på. Dessutom såg vi till att anteckna 

under intervjuns gång ifall att det skulle krångla med inspelningen. Intervjufrågorna finns 

bifogade i bilaga 5. 

 

3.6.2 Reflektion 

Att utföra intervjun tidigare hade minskat på tidspressen som vi upplevde i fallstudiens 

slutskede, då transkriberingsprocessen var utmanande och tidskrävande. Den bidrog, 

tillsammans med den strukturerade intervjun samt observationen, till att vi kunde besvara våra 

första två frågeställningar. 

 

Det vi upplever oss kunnat göra annorlunda var att i förhand skicka frågorna till respondenten. 

På så sätt hade vår intervjuperson kunnat gå igenom frågorna och därefter förbereda svar inför 

intervjun. Vi menar att det hade kunnat underlätta för respondenten då denne inte tidigare 

resonerat över vissa frågor som vi ville ha svar på. 

 

Trovärdigheten i den semistrukturerade intervju, likt den strukturerade, kan ifrågasättas då 

den är gjord på en anställd person i företaget. Det finns risk för att den anställde inte får eller 

vill utelämna vissa delar för utomstående parter. Då vi varit noggranna med att inte konstruera 

känsliga frågor tror vi oss dock ha undgått detta problem.  

 

 

 
 
 
 
 



 

- 17 - 

 

4. Resultat 
 
4.1 Företagets arbete med visuell butikskommunikation 

Enligt intervju via mejl med Country Visual Merchandiser, CVM, från företagets huvudkontor 

den 5 maj 2016, lägger företaget stor vikt vid sin visuella butikskommunikation när det 

kommer till deras fysiska butiker. Hon påpekade att även om handeln på senare tid arbetar 

mer aktivt med visuell butikskommunikation är det något som de själva arbetat flitigt med 

sedan långt tillbaka. Detta då de tidigt förstått vikten av den inverkan visuell 

butikskommunikation har på besökare. 

 

Med hjälp av det visuella presenteras företagets varor på bästa sätt och den ska även inspirera 

besökarna genom att tydligt visa upp köpförslag i presentationen av produkterna. På så sätt 

vill företaget underlätta för konsumenterna vid sina besök i butikerna och även stimulera de 

till både större och fler köp. Det huvudsakliga syftet med den visuella 

butikskommunikationen är, enligt CVM, att maximera försäljningen.  

 
Vidare skrev hon att riktlinjer, kring hur det visuella ska ske och se ut i butik, tas fram av ett 

team på huvudkontoret. Detta team arbetar med att ta fram olika sätt att presentera sortimentet 

på utifrån butiken och inredningens förutsättningar. Både skriftlig- och bildlig information 

sätts samman i ett dokument, vilket därefter skickas till alla butiker var tredje vecka. Dessa 

riktlinjer innehåller specifika instruktioner för hur det visuella ska ske i butik. Enligt CVM 

finns det hos företagets designers och inköpare på huvudkontoret, redan från början, en klar 

vision med de olika konceptens produkter. Hur koncepten ska stylas, vilka nyckelplaggen ska 

vara samt vilket helhetsintryck man vill att trenden ska utstråla bestäms alltså redan i 

designstadiet. Därför är det av största vikt att det förmedlas vidare till butikerna vilket också 

är varför riktlinjerna är så detaljerade.  

 
4.2 Visuella element i butik 
 
4.2.1 Butiksdesign och layout 
Enligt CVM lägger företaget stor vikt vid butikens layout och placering av golvinredning då 

syftet är att försöka leda kunden genom butiken på önskat vis. Dessutom ska butikslayouten 

och inredningen förenkla shoppingen och göra det lättare för besökare att hitta i butiken.  

 
Genom observationen framgick det att butiken har två entréer som går parallellt med 

varandra, med två uppsättningar av skyltfönster mellan sig. Från högerentréns ingång möts 

besökare av entréytan som består av skyltdockor, bord, ställ och övrig rekvisita där ett av de 

interna varumärkenas senaste koncept presenteras. Resten av varorna, som presenteras på ytan 

närmast entrén, tillhör segmenten trend och fashion. Under intervju med exponeringsansvarig, 

VM, den 10 maj framgick det att det läggs stort fokus på en så kallad key area, vilken syftar 

till att belysa nyheter och inspirera. Det finns en sådan sektion i alla de interna varumärkenas 

avdelningar. Likt entréytan, ändras denna var tredje vecka. Dock arbetar de med olika 

frekvens i varurotation på olika ytor i butiken. Modeprodukter roterar exempelvis ofta medan 

företaget behåller basplagg och denim mer statiska för att kunden ska få ett tydligt söksystem. 
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Vidare framgick det genom intervjun att butikens layout stämmer överens med det som är 

känt som en kapplöpningsbanelayout, där företaget arbetar med högervarv. 

Omklädningsrummen är placerade längst bak i butiken och kassorna står längst till vänster. 

De två sidorna av butiken avskärmas i mitten, dels av en hiss som går upp till övervåningen 

och dels med höga exponeringsramar, där tanken är att kunder ska gå hela vägen in i butik.  

 

4.2.2 Skyltfönster 

CVM skrev i intervjun att allt börjar med skyltfönstret. Det är företagets ansikte utåt och det 

är viktigt att den är inspirerande samt lockar in förbipasserande till butik. Det som presenteras 

i skyltfönstret följer den röda tråden i de pågående koncepten, skyltfönstret och entréytan görs 

därför om i samband med nya koncept. Det är väsentligt att det som presenteras i skylfönstret 

enkelt kan hittas ute i butik av kund. På så sätt behöver skyltfönstret och entréytan vara 

samspelta.  

 

Exponeringsansvarig menade att butiken i vår fallstudie har två skyltfönster, en öppen och en 

stängd, för att de på ett fördelaktigt sätt ska kunna utforma sina skyltfönster på olika sätt. I 

den öppna presenteras skyltdockor iklädda de senaste silhuetterna och färgerna som ska locka 

förbipasserande till att vilja ha just de plaggen. I det andra skyltfönstret, som är av det större 

slaget, finns förutom skyltdockor även rekvisita och inredning som tillsammans ska skapa en 

inspirerande känsla samt göra de förbipasserande nyfikna på butiken.  

 

4.2.3 Skyltdockor 
I samband med de olika interna varumärkenas key area, finns det enligt vår observation 

skyltdockor iklädda de olika konceptens kläder och tillhörande accessoarer. Det är viktigt att 

samtliga skyltdockor är inspirerande och presenterar hur de olika plaggen kan bäras upp 

tillsammans, påpekade CVM. Tanken är att skyltdockorna ska bära upp de senaste nyheterna 

och på så sätt presenteras kunden ständigt för något nytt att se.  

 

Enligt exponeringsansvarig är det viktigt att skyltdockorna inte bara fungerar bra enskilt utan 

även ger ett bra gemensamt visuellt intryck då ca 4-5 skyltdockor presenteras i varje 

skyltfönster. Vidare sa VM att företaget idag har valt att använda sin visuella 

butikskommunikation till att visa upp fler skyltdockor i entrén, vilket lämnar rum för färre 

varor i entréytan. På så sätt behöver kunder röra sig längre in i butik för att få tag på plaggen 

de sett på skyltdockorna vilket innebär att de exponeras för fler varor på vägen. Gällande 

skyltdockorna i fönstren samt entréytan, berättade den exponeringsansvarige att hon och 
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hennes kollegor inte har någon större inverkan i vilka plagg dockorna ska bära upp då de 

måste följa riktlinjer från kontoret.  

 

4.2.4 Skyltning 
Vi kunde genom observation se att företaget på de olika key arean, ställt fram skyltar med 

inspirationsbilder. Bilderna visade modeller iklädda några av konceptets plagg och tillhörande 

accessoarer. Förutom prisskyltar hängde det även upp skyltar vid vissa plagg i syfte att 

påminna om att butiken även säljer produkter som kan tänkas behövas till just de plaggen. Ett 

exempel är att vi genom vår observation, såg att företaget satt upp en mindre skylt ovanför ett 

ställ med en vit, åtsittande klänning som informerade om att butiken erbjuder hudfärgade 

shapingtrosor som drar in magen och ger en fin kroppsform. Något som alltså skulle kunna 

behövas i samband med klänningen i fråga.  

 

Exponeringsansvarig uttryckte att skyltning har kommit att bli ett av de viktigaste visuella 

elementen när det kommer till kampanjer. Skyltar i olika storlekar, färger och former sätts upp 

i samband med butikskampanjerna. Exponeringsansvarig uttryckte dock att hur man valt färg 

på kampanjskyltarna var okänt, men att hon inte förmodade att det ligger någon större tanke 

bakom. Skyltarna ställs i samband med kampanjer fram vid kampanjprodukterna, samt på 

andra platser i butiken såsom skyltfönstret, vid kassan, i provrummen och i entréytan. 

 

4.2.5 Ljussättning 
Företaget ser belysning som en viktig del av det visuella, menar Country Visual 

Merchandiser. Med hjälp av den försöker de skapa dynamik i varupresentationen och genom 

punktbelysning upplysa specifikt utvalda produkter/plagg. Exponeringsansvarig konstaterade 

att företaget arbetar med spotlight hängandes runtom i hela butiken. Spotlighten har två olika 

sorters ljusstyrkor och kan monteras ner och flyttas runt efter behov. Det första är ett spritt 

ljus som används för att belysa större områden såsom stora bord eller väggar. Det andra ljuset 

är mer centrerat och används oftast till att lyfta fram det skyltdockorna bär upp eller enskilda 

plagg som frontas eller presenteras på borden. Vid kampanjer är det, enligt VM, särskilt 

viktigt att de riktar extra belysning på både kampanjprodukter och kampanjskyltar i syfte att 

få besökares att bli uppmärksammad om kampanjen i fråga.  

 

4.2.6 Produktpresentation  
Enligt Country Visual Merchandiser arbetar företaget aktivt med att genom det visuella 

presentera kompletta utstyrslar och ständigt presentera besökare för nya plagg och 

kombinationer. Att visa upp hela utstyrslar i ändamål att både inspirera och ge besökare en 

helhetskänsla är väldigt viktigt för företaget. Allt för att stimulera till att köp av hela utstyrslar 

och därmed merförsälja. Ett sätt att försöka fånga besökares intresse är att presentera samma 

vara på ett nytt sätt, vilket enligt exponeringsansvarig kan göras genom att galgade plagg viks 

och vikta plagg galgas.  

 

Ytterligare ett sätt att skapa intresse och även nyhetsvärde för besökarna är, enligt CVM, att 

aktivt arbeta med varurotation. På så sätt visar man även upp bredden i sortimentet samtidigt 

som man presenterar de olika plaggen i nya kombinationer. Exponeringsansvarig i butik 

berättade att eftersom företaget får in nyheter varje dag arbetar de dynamiskt med att hänga 

nya varor nära entrén, allt för att locka in förbipasserande. Problemet som de ofta slåss med är 

dock att besökare inte tar sig längre in då de “äldre” varorna befinner sig där. Detta är 

ytterligare en orsak till varför man lägger så stor vikt vid varurotation. 
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4.3 Kampanj 1 – Shaping 
 
4.3.1 Kampanjbeskrivning  
Företaget erbjuder ett brett sortiment av shapingprodukter som kan användas till att forma och 

ge stöd till olika kroppsdelar. Produkterna inkluderar strumpbyxor, trosor och 

underklänningar, alla med någon slags shapingeffekt. Dessa erbjuds i storlekarna S – XL och 

36/38-48/50. Priserna ligger mellan 79,50-349 kr.  

 

Under kampanjen erbjöds konsumenter 20 % rabatt på samtliga shapingprodukter. De 

marknadsföringskanaler som användes inför denna kampanj var mejl, som skickades ut till 

kundklubbens medlemmar. I mejlet fanns dock ingen information om erbjudandet i 

ämnesraden, utan mottagarna var tvungna att gå in på mejlet och skrolla en bit innan de 

uppmärksammades om kampanjen. Detta erbjudande fanns även tillgängligt på företagets 

hemsida på nätet. Kampanjen startades på en onsdag och skulle från start pågå under två 

veckors tid. Av okänd anledning förlängdes den strax innan kampanjslut till söndagen efter, 

vilket innebär att den istället pågick i 18 dagar.  

 

4.3.2 Kampanjskyltning i butik  
Under vår observation framgick det att företaget valt att marknadsföra denna kampanj genom 

att sätta upp en större kampanjsskylt(70x50 cm) i skyltfönstret, närmast första entrén. På 

skylten visades en bild på en modell iklädd en shapingtrosa med text som talade om att det var 

20 % på samtliga shapingprodukter.  

 

Dessutom hade företaget valt att flytta fram några shapingtrosor till butikens entréyta. Dessa 

presenterades på ett t-format ställ, placerat på ett mindre exponeringsbord. Då tillsammans 

med en mindre, cirkelformad skylt Ø15 cm som hängde framför shapingtrosorna. Skylten 

informerade besökarna om att det var 20 % på samtliga shapingprodukter. Enligt den 

exponeringsansvarige var det något nytt som de av huvudkontoret fått i uppdrag att testa, detta 

i avsikt att öka chanserna till att alla kunder som besökte butiken ska bli uppmärksammade 

om kampanjen. 

 

Shapingprodukter i form av strumpbyxor var även placerade på key arean närmast entrén, 

även de på ett mindre t-ställ, men utan skylt om shapingkampanjen. Likaså var detta i nytt 

uppdrag av huvudkontoret men i ändamål att merförsälja. Detta då shapingprodukternas 

huvudsakliga plats är allra längst in i butiken bland underkläderna. En plats dit varken alla 

besökare går till eller kan se från stora delar av butiken. Företaget har, enligt 

exponeringsansvarig, på senare tid valt att arbeta med att på liknande sätt börja integrera 

avdelningar med varandra i butiken, vilket kan komma att bli ett vanligt fenomen i framtiden. 

 

Det var i anslutning till shapingprodukterna som företaget placerat större delen av 

skyltningen. Cirkelformade skyltar likt de vid entréytan, hade på måfå hängts framför ett 

flertal av shapingprodukterna på underklädsavdelningen. Då företaget dessutom erbjuder 

strumpbyxor med shapingeffekt fanns det även skyltar, av samma slag som de på 

underklädsavdelningen, uppsatta vid strumpavdelningen i samband med de strumpbyxor som 

ingick i kampanjerbjudandet. Under början av kampanjen fanns det A5 skyltar som 

informerade om kampanjen uppsatta i samtliga provrum. Detta för att nå kunderna med 

information om kampanjen även där. Dessa fanns dock inte kvar vid tiden av vår 

undersökning.  
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Tabell 1 

4.3.3 Resultat av kampanj 1 

Vårt huvudsakliga syfte med den första undersökningen var att ta reda på om människor blivit 

uppmärksammade om kampanjen. Undersökningen gjordes på 33 kvinnor, varav 3 enkäter 

blev ofullständigt besvarade och därför räknades som bortfall. Våra resultat är alltså baserade 

på svar från 30 personer i åldersspannet 15-70 år, vilket ger oss ett medelvärde på 36 år. 

 

Vi kan av tabell 1 utläsa en ojämn spridning av vårt urval då över hälften består av människor 

under 30 år. Även de två övriga åldersgrupperna uppvisar en ojämn fördelning då 30 % av 

urvalet består av människor mellan 30-59 år medan endast 17 % består av människor i 

åldrarna 60 år och över.  

 
 

Av alla undersökningens deltagare var det endast 10 % av som hade uppmärksammats om 

kampanjen. Detta inkluderar både innan och under besöket. Av samtliga deltagare var det 

ingen som hade inhandlat någon shapingprodukt. Eftersom vi till hög grad varit beroende av 

att respondenterna ska ha uppmärksammats om kampanjen har vi inte utläsa mycket från våra 

resultat. Det vi kan se i resultaten är att marknadsföringen av shapingkampanjen både i butik 

och på annat sätt, var otillräcklig i ändamål att nå fram till kund. 

 

4.4 Kampanj 2 – Bh 
 
4.4.1 Kampanjbeskrivning 
Under denna kampanj erbjöds konsumenter 20 % rabatt på alla bh i butiken. Erbjudandet 

pågick endast i fyra dagar och fanns tillgängligt både i butik samt på nätet. För att 

uppmärksamma kunder om erbjudandet använde företaget sig av ett flertal olika 

marknadsföringskanaler såsom mejl och sms. I mejlet stod det redan i ämnesraden att det var 

20 % rabatt på alla bh. Noteringsbart är att, inför denna kampanj, var personalen i butik mer 

aktiva med att muntligt informera kunderna om att det var 20 % på alla bh i butik. 

 

4.4.2 Kampanjskyltning i butik 
Inför kampanjen hade en större skylt(70x50 cm) satts upp i skyltfönstret, närmast första 

entrén. På skylten var det en bild på en modell iklädd en av företagets bh med text om att det 

var 20 % på samtliga bh i butiken. Denna skylt var snarlik den som var uppsatt under 

shapingkampanjen.  

 

Även vid denna kampanj låg vikten i skyltningen kring själva kampanjprodukterna. Hela bh 

avdelningen var utsmyckad med A5 skyltar som var uppsatta över de olika bh ställen. Då det 

finns bh redan vid början av underklädsavdelningen, kunde man under denna kampanj se både 

kampanjprodukten och skyltar vid den, från andra delar av butiken. Detta till skillnad från 

shapingkampanjen där produkterna och de tillhörande skyltarna var längst in i 

underklädsavdelningen.  
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Tabell 2 

Framme vid kassorna fanns A5 skyltar med text om kampanjerbjudandet. Detta i ett sista 

försök av företaget att uppmärksamma kunderna om kampanjen innan de lämnade butiken. 

A5 skyltar som informerade om bhkampanjen var även uppsatta i samtliga provrum så att 

besökare, även inne i provhytten, skulle kunna uppmärksammas om erbjudandet. Företaget 

valde av okänd anledning att inte att integrera bh avdelningen med entréytan så som de gjort 

med shapingkampanjen.  

 

4.4.3 Resultat av kampanj 2 
Vårt huvudsakliga syfte med den andra enkätundersökningen var, likt den första, att se om 

besökarna uppmärksammats av kampanjen. Undersökningen utfördes på 34 kvinnor som 

samtliga besvarade enkätens alla frågor. Urvalet bestod av människor mellan 17-74 år, där 

medelvärdet hamnade på 44 år. Till skillnad från vår första undersökning kan vi av tabell 2 

utläsa en mer jämnt fördelad spridning av ålder bland deltagarna. Samtliga tre åldersgrupper 

hamnar på mellan 32-36 % av det totala antalet deltagare.  

 

 
 

 

Våra resultat visar att 12 % av våra deltagare hade blivit uppmärksammade om kampanjen 

innan de besökte butik. Av dessa 12 % hade samtliga blivit uppmärksammade genom sms 

som skickats ut till kundklubbens medlemmar. Ingen hade blivit uppmärksammad genom 

mejl, företagets hemsida, annan hemsida eller familj/vänner. Vi kan dock inte uttala hur 

många av deltagarna till undersökningen som fått sms från företaget då detta inte efterfrågats i 

enkäten.  

 

Väl inne i butik var det 35 % av de tillfrågade som 

uppmärksammats om kampanjerbjudandet. Av diagram 1 

kan vi utläsa att hela 83 % av de som uppmärksammats i 

butik blev det genom skyltar vid kampanjprodukten. 8,5 

% hade sett skyltarna vid kassan medan 8,5 % av 

respondenterna hade blivit uppmärksammade genom 

skyltar i provrummen.  

 

Bland de 35 % som blev uppmärksammade om 

kampanjen innan eller under sitt besök i butiken, var det 

totalt 33 % som handlade en eller flera bh. Samtliga 

svarade att de inte hade planerat att köpa en bh innan sitt 

besök i butiken. Samtliga respondenter hade även 

tidigare köpt en bh från företaget.  
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Tabell 3 

4.5 Sammanlagda resultat kampanj 1 & 2 
Vid sammansättning av resultaten från de båda enkäterna har vi ett urval på 64 kvinnor i 

åldrarna 15-74 år där medelvärdet hamnar på är 41 år. Vi kan av tabell 3 utläsa en ojämn 

åldersfördelning i vårt urval där den största andelen, 42 %, var under 30 år. 33 % var mellan 

30-59 år, medan endast 25 % var 60 år och över.  

 

 

83 % av de båda undersökningarnas respondenter svarade ja till frågan ”Hade du ett 

syfte/ändamål med ditt besök i butiken?”. Enbart 17 % hade svarat att de inte gått in i butiken 

med ett speciellt syfte/ändamål. Samtidigt visar resultaten att endast 6 %, av alla respondenter 

hade lagt märke till skyltfönstren innan de besökte butiken.   

 

För att undersöka huruvida det finns något samband mellan om man haft ett syfte med besöket 

och om man sett skyltfönstret har vi genomfört ett Chi2 test. Vi hade följande 

hypotesprövning: 

  

 

H0 Det finns inget samband mellan om man haft ett syfte med sitt besök och om man lagt 

märke till skyltfönstret 

 

H1 Det finns ett samband mellan om man haft ett syfte med sitt besök och om man lagt märke 

till skyltfönstret 

 

 

Chi2- värde: 3,227 

Frihetsgrader: 1 

Sannolikhet: 5 % 

Kritiskt värde: 3,841 

 

Med en signifikansnivå på 3,227 som inte överstiger det kritiska värdet för sannolikheten 5 % 

tvingas vi förkastar vi H1. Vi kan alltså inte upptäcka ett signifikant samband mellan om man 

haft ett syfte med sitt besök i butiken och om man lagt märke till skyltfönstret. Det innebär att 

skillnaderna med stor sannolikhet kan ha orsakats av slumpen. 

 
Värt att notera är att då 50 % av våra celler haft en frekvens på under 5, stödjer materialet inte testet. 
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         Diagram 2 

Av de respondenter som blivit upp-

märksammade om kampanjerna inne i butik 

kan vi ur diagram 2 utläsa att hela 86 % blivit 

uppmärksammade genom skyltarna vid 

kampanjprodukterna. 14 % hade blivit upp-

märksammade på annat sätt.  

 

Då svarsalternativen i denna fråga skiljt sig 

från varandra mellan de två enkäterna, kan vi 

inte på ett rättvisande sätt presentera de andra 

sätten de blivit uppmärksammade på. Detta 

beror på att företagets marknads-föring av de 

båda kampanjerna i butik, i vissa avseenden, såg 

olika ut.  

 

Undersökningarnas resultat visar även att 9 % av alla besökare blivit uppmärksammade om 

kampanjerna innan sitt besök i butiken. Av dessa hade 83 % även blivit uppmärksammade om 

kampanjen väl inne i butik, samtliga genom skyltar vid kampanjprodukterna.   

 

För att undersöka huruvida det finns något samband mellan de som uppmärksammats om 

kampanj innan sitt besök och om de väl inne i butik blivit uppmärksammade om kampanj har 

vi genomfört ett Chi2 test. Vi hade följande hypotesprövning: 

 

 

H0 Det finns inget samband mellan om man uppmärksammats om kampanjen innan sitt besök 

och om man väl inne i butik upptäckt kampanjen 

 

H1 Det finns ett samband mellan om man uppmärksammats om kampanjen innan sitt besök 

och om man väl inne i butik upptäckt kampanjen 

 

 

Chi2- värde: 13,236 

Frihetsgrader: 1 

Sannolikhet: 0,5 % 

Kritiskt värde: 7,879 

 

Med ett Chi2- värdet på 13,236 accepterar vi H1 då den överstiger det kritiska värdet för 

sannolikheten 0,5 %. Vi kan alltså upptäcka ett starkt samband mellan dessa variabler. Det 

innebär att huruvida man har uppmärksammats om kampanjen inne i butik är kopplat till om 

man uppmärksammats om kampanjen innan sitt besök.  

 
Värt att notera är att då 50 % av våra celler haft en frekvens på under 5, stödjer materialet inte testet. 
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         Diagram 3 

Resultaten mellan de två enkätundersökningarna 

uppvisar stora skillnader i huruvida de två olika 

kampanjprodukterna tidigare köpts av besökarna. 

Diagram 3 visar att endast 10 % av besökare i 

första undersökningen hade någonsin tidigare 

köpt en shapingprodukt från företaget medan hela 

71 % av besökare från andra undersökningen 

tidigare hade köpt en bh.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
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5.  Analys 
 
5.1 Företagets arbete med visuell butikskommunikation 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka visuella element ett modeföretag arbetar 

med i sin visuella butikskommunikation, vilka av dessa element som används i 

marknadsföringen av företagets butikskampanjer och huruvida de uppfattas av besökarna. 

Under studiens gång upptäckte vi att företagets arbete med det visuella var betydligt mer 

omfattande än förväntat. Företaget lägger ner mycket tid, pengar och energi på sin visuella 

butikskommunikation då de har både anställda på huvudkontoret som arbetar med det, samt 

anställd ai butik som enbart arbetar med det visuella. 

 

Genom våra kvalitativa metoder uppfattade vi det som att företaget i sin visuella 

butikskommunikation försökte stimulera konsumenter på olika sätt. Detta genom att samtliga 

element som användes hade som syfte att antingen skapa nyhetsvärde, skapa intresse eller 

inspirera konsumenter för att det i slutändan skulle leda till köp. Genom de visuella elementen 

har företaget som ändamål att skapa en stimulerande butiksmiljö för besökarna. Detta kopplar 

vi till det Rossiter och Donovan (1982) kom fram till i sin studie, där de använde sig av PAD-

modellen, vilket var att en stimulerande butiksmiljö påverkar graden njutning och upprymdhet 

som i sin tur har en positiv inverkan på konsumenters köpbeteende. Ju högre grad njutning 

och upprymdhet besökarna upplevde, desto mer positiva blev deras köprelaterade intentioner. 

Vi diskuterar alltså att företaget genom de visuella elementen butiksdesign och layout, 

skyltfönster, skyltdockor, skyltning, ljussättning samt produktpresentation försöker påverka 

sina besökare på detta sätt.  

 

5.2 Visuella element i butik 
Det visade sig att företaget, i majoriteten av sina visuella element, arbetar enligt vad som 

inom forskningen påstås vara mest effektivt. Detta säger oss att företaget ligger i framkant vad 

gäller deras visuella butikskommunikation. Arbetet med butikslayouten och inredningen är i 

enlighet med forskare Guenzi, Johnson och Castaldos (2009) teori om att företag genom en 

specifik design i butik kan uppmuntra kund att röra sig i ett önskat rörelsemönster. Genom att 

företaget använder sig av en, enligt Vrechopoulos et al. (2004), kapplöpningsbanelayout, vill 

de få besökare att ta sig genom hela butiken.  

 

När det kommer till ljussättning, arbetar företaget i överensstämmelse med forskarna 

Summers och Heberts (1999) teori. Den berör att punktbelysning bör användas om man på ett 

effektivt sätt vill dra besökares uppmärksamhet till specifika produkter.  

 

Vad gäller skyltfönster och skyltdockor arbetar företaget i enlighet med forskarna Banjerjee 

och Yadevs (2012) samt Moayery, Zamani och Vazifekdoosts (2014) teorier. Dessa forskares 

gemensamma teori är att skyltdockor i skyltfönstren kontinuerligt behöver kläs i nyheter för 

att uppnå önskad effekt, vilket är att locka förbipasserande in i butik. Dessutom påstår 

Banjerjee och Yadav (2012) att det som visas i skyltfönstret behöver vara lättillgängligt ute i 

butik för att det ska uppmuntra besökare till köp. Något som vårt fallföretag arbetar enligt. 

Vidare kan vi även koppla vårt fallföretags skyltfönster till Jacksons (2009) teori om ett öppet 

skyltfönster ska ge bättre effekt än en stängd. Då butiken i vår studie har två skyltfönster, en 

av varje slag, var vi övertygade om resultaten visa skyltfönstren vara väldigt effektiva.   

 

Trots att företaget, när det kommer till sina skyltfönster, arbetar enligt vad forskare påstår är 

mest effektivt, var dock ett av våra mest förvånansvärda resultat skyltfönstrens oförmåga att 
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fånga besökarnas uppmärksamhet. Eftersom 94 % av respondenterna inte ens lagt märke till 

något av butikens skyltfönster innan sitt besök, är det vårt mest uppseendeväckande resultat. 

Resultatet talar även emot vad Banjeree och Yadev (2012) kom fram till i sin studie, vilket var 

att människor lägger märke till skyltfönster oavsett vad som visas upp. Eftersom vi i våra 

resultat såg att en hög andel av respondenterna hade ett syfte med sitt besök i butiken, 

funderade vi till en början på om detta var korrelaterat till att de inte lagt märke till 

skyltfönstren. Genom ett Chi2-test kunde vi dock inte konstatera att detta inte berodde på 

slumpen. Av den anledningen kan vi inte dra någon slutsats om bakomliggande faktorer till 

varför besökare inte lagt märke till företagets skyltfönster  

 

5.3 Uppfattandet gällande marknadsföringen av butikskampanjer 
Genom våra enkätundersökningar fick vi ett resultat, gällande uppfattandet av företagets 

butikskampanjer, som vi till viss del inte hade förväntat oss. I och med att företaget medvetet 

valt att flytta fram shapingprodukter, med tillhörande kampanjskylt till entréytan, hade vi trott 

att detta skulle ge resultat. Med resultat menas att fler besökare skulle ha lagt märke till 

kampanjen. Med tanke på att endast en av 30 respondenter reagerat på företagets nya 

ansträngningar, kan frågan ställas om detta bör tillämpas på annat sätt i framtiden. Vi tror att 

tanken med att integrera avdelningar med varandra är bra, men att det behöver bearbetas för 

att ge bättre effekt.  

 

Inte fullt överraskande visade sig skyltar vid kampanjprodukterna vara mer 

uppmärksammande än skyltar i provrummen, i skyltfönstret, i kassan och i närheten av entrén. 

Detta trots att skylten i skyltfönstret var den enda kampanjskylt som majoriteten av besökarna 

passerade. Skyltarna vid kampanjprodukterna var däremot längst in i butiken, dit alla inte gick 

förbi. Dessa resultat kopplar vi till Nordfält och Langes (2012) studie, om 

butiksdemonstrationer, där en plats i samband med produkterna i fråga, uppvisade bättre 

resultat än en plats som var högt trafikerad som exempelvis vid entrén. Trots att deras studie 

rörde butiksdemonstrationer ser vi den som relevant för oss då både butikskampanjer och 

demonstrationer hamnar under kategorin marknadsföring i butik. (Nordfält & Lange 2012) 

 

Vid jämförelse av de båda kampanjerna kunde vi utläsa att resultaten skiljde sig markant. Vi 

kunde konstatera att bhkampanjen var betydligt mer framgångsrik jämfört med 

shapingkampanjen. Med framgångsrik syftar vi till både hur många som uppmärksammats om 

kampanjerna i fråga samt om de köpt kampanjprodukterna. Vi ser dock olika möjliga 

anledningar till detta skiljande resultat. Dels såg vi ett samband mellan de som fått sms om 

bhkampanjen och de som såg skyltarna i butik. Av detta diskuterar vi att om man marknadsför 

en kampanj genom sms, som når kund innan besöket, leder det till att de väl inne i butiken 

lägger märke till kampanjskyltarna. Då det inte skickats ut något sms vid shapingkampanjen, 

vilket anledningen av oss är okänd, ser vi detta som en möjlig anledning till det skiljande 

resultatet mellan de två kampanjerna. Denna diskussion är i linje med resultaten från Oh och 

Kwons (2009) studie om butikskampanjer. De påstår att beroende på vilka 

marknadsföringsmedel som använts i samband med kampanjer kommer även antalet 

människor som uppmärksammats om den variera.  
 

En annan möjlig förklaring till skillnaderna relaterar vi till tid, specifikt sagt hur långt gånga 

kampanjerna var. Då undersökningen av shapingkampanjen utfördes under kampanjens 14:e 

dag menar vi att det inte längre var något nytt för besökare att dra nytta av. De som velat 

nyttja kampanjens fördelar hade eventuellt redan gjort det i början av den. Detta till skillnad 

från bhkampanjen då undersökningen gjordes under kampanjens allra första dag, vilket 

innebär att det då var ett nytt och spännande erbjudande från företaget. Då vi inte hade 
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möjlighet att undersöka varken shaping- eller bhkampanjen under dess början samt slut, kan 

vi dock inte dra slutsatsen om att en kampanj är mer framgångsrik i sin start.  

 

En tredje möjlig förklaring kopplar vi till produkterna i fråga. Även om båda produkterna 

hamnar under kategorin underkläder, upptäckte vi en markant skillnad i huruvida de två 

produkterna tidigare blivit köpta. Resultatet uppvisade att jämfört med bh var företagets 

shapingprodukter märkbart mindre utforskade bland besökarna. Dels menar vi att anledningen 

kan bero på att en bh är en produkt som tilltalar en betydligt bredare kundgrupp än vad 

shapingprodukter gör. Detta då många av våra yngre deltagare i besvarandet av 

enkätundersökningen av shaping kampanjen uttryckte att de inte ansåg sig behöva en sådan 

produkt eftersom det var till för en äldre åldersgrupp.  

 

Dessutom upptäckte vi, i utförandet av undersökningen, att det bland majoriteten av 

besökarna rådde oklarhet kring shapingprodukter och dess funktion. Detta ser vi som 

ytterligare en tänkbar orsak till att en stor del av besökarna aldrig köpt en shapingprodukt från 

företaget. Vi diskuterar därför att om en produkts funktion är okänd kommer det på ett 

negativt sätt att påverka huruvida konsumenter reagerar på marknadsföringen av 

butikskampanjen. Vi menar alltså att besökarna kan ha sett någon kampanjskylt. men då de 

inte varit intresserade av kampanjprodukten eller inte vetat vad den är till för, kunde de i 

efterhand inte påstå sig ha uppmärksammats om kampanjen. Detta skulle kunna stödjas av 

Dickson och Sawyers (1990) påstående om att om att konsumenter reagerar snabbt och saknar 

reflektion när det kommer till stimulering i butik.  
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6. Slutsatser  
 

Efter att ha studerat företagets arbete med visuell butikskommunikation har vi kommit fram 

till att elementen de arbetar aktivt med är butiksdesign och layout, skyltfönster, skyltdockor 

skyltning, ljussättning samt produktpresentation. Inför butikskampanjer nyttjas samtliga 

element i syfte att marknadsföra kampanjerna i fråga, dock framgår det att skyltning är det 

visuella element som arbetas mest dynamiskt med. Vi kan baserat på våra resultat dra 

slutsatsen att skyltar är viktigast i marknadsföringen av kampanjer i butik. Specifikt, skyltar i 

samband med kampanjprodukter.  

 

Av studien kan vi även konstatera att huruvida marknadsföringen av en kampanj, genom 

visuell butikskommunikation, uppmärksammas av besökare beror på om de innan sitt besök 

vetat om kampanjen. Ett Chi2- test visade att det fanns ett signifikant samband mellan de som 

visste om kampanjen innan sitt besök och de som blev uppmärksammade väl inne i butik. Det 

innebär att företag behöver använda sig av marknadsföringsmedel som når konsumenter innan 

deras besök, för att i sin tur i butik få fler besökare att uppmärksammas av kampanjskyltar. 

 

De två kampanjerna gav oss märkbart skilda resultat där shapingkampanjen inte 

uppmärksammats på samma sätt som bhkampanjen. Då endast 10 % av besökarna lagt märke 

till shapingkampanjen drar vi slutsatsen att företaget, i butik, brast i sitt framförande av 

kampanjen på ett sådant sätt att det uppfattades av kund. Värt att notera är dock att då 

undersökningarna av de båda kampanjerna utfördes under dess olika skeden, kan vi inte dra 

någon slutsats om kampanjernas resultat i helhet.  

 

Då få lagt märke till någon av butikens skyltfönster kan vi säga att företagets två skylfönster, i 

nuläget, inte uppfyller sina huvudsakliga syften. Denna slutsats drar vi då våra respondenter 

inte ens lagt märke till skyltfönstren innan deras besök i butiken. Vi kan dock inte säga något 

om de bakomliggande faktorerna till detta resultat. Det som kan konstateras är att det inte 

räcker med att arbeta på detta sätt för att få skyltfönster som drar till sig besökares 

uppmärksamhet utan något behöver antingen tilläggas eller utvecklas. 
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7. Avslutande diskussion 
7.1 Studiens bidrag 
I denna uppsats har vi haft som syfte att försöka bidra till att fylla det gap som finns i 

forskningen kring sambandet mellan visuell butikskommunikation och butikskampanjer. Efter 

att avslutande av studie kan vi konstatera att vi uppfyllt det syftet samtidigt som studien har 

bidragit till den befintliga forskningen som finns kring både visuell butikskommunikation och 

butikskampanjer.   
 

Efter att ha undersökt hur vårt fallföretags arbete med visuell butikskommunikation sker både 

på huvudkontoret och i butik, anser vi ha fått oss en väldigt bred kunskap om deras arbete 

med det visuella. Vi kan utläsa att företagets arbete med det visuella till stor del är i linje med 

de teorier som finns inom forskningen av visuell butikskommunikation. Resultaten av vår 

studie anser vi därför vara av betydelse, inte bara för vårt fallföretag utan även för andra 

företag som vill få underlag till utvecklingen av deras arbete med visuell 

butikskommunikation. Dessutom finner vi vår studie vara av angelägenhet för företag som 

arbetar lika aktivt arbetar med butikskampanjer som vårt fallföretag.  

7.2 Rekommendationer till företaget  
Vi har genom studien upptäckt att det finns förbättringsmöjligheter inom vissa delar av 

företagets visuella butikskommunikation. Vi rekommenderar företaget att se över sina 

skyltfönster då de i nuläget inte uppfyller sitt syfte. Detta då det av studien tydligt framgått att 

besökare inte lagt märke till något av skyltfönstren. Av resultaten kunde vi tydligt utläsa att 

skyltarna som sattes upp i entréfönstret i samband med kampanjerna, inte upptäckts av 

besökare. Endast 1 av 64 besökare lade märke till skylten, vilket är varför vi även föreslår en 

revidering av kampanjskyltarna i entrén.  

 

7.3 Vidare forskning 
Då vår enkät var av det kvantitativa slaget, kunde vi inte få en djupare förståelse för 

deltagarnas beteenden under deras besök i butiken. Vi tycker därför det hade varit av intresse 

att istället utföra kvalitativa intervjuer med besökare, i syfte att få en grundligare insikt i deras 

beteenden. På så sätt skulle man kunna få reda på bakomliggande faktorer till varför 

respondenterna exempelvis inte lagt märke till skyltfönstren.  

 
Av tidsbrist hade vi inte möjlighet att undersöka samma kampanj vid både dess början och 

slut. Vi kunde därför inte dra några slutsatser om huruvida kampanjernas skilda resultat 

berodde på att de undersöktes vid olika stadier i kampanjens gång. För vidare forskning 

föreslår vi att man undersöker samma kampanj, vid både dess början och slut för att se om 

resultaten fortfarande skulle skilja sig. Då skulle man kunna uttala sig om en kampanjs 

effektivitet beror hur långt gången den är eller produkten i fråga.  

Då båda våra undersökningar utfördes på produkter som hamnar under kategorin underkläder, 

hade det varit intressant att undersöka om man uppnår liknande resultat vid undersökning av 

andra produktkategorier. Man skulle exempelvis kunna undersöka en byx- eller 

klänningkampanj. På så sätt skulle man kunna generalisera resultaten till alla kampanjer av 

samma slag.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Observationsschema 
 

Hur arbetar de exponeringsansvariga med: 

Ljussättning (ljusstyrka, spotlights osv.) 

 

 

 

Skyltfönster 

 

 

 

 

Butiksinredning (Hyllor, bord, olika typer 

av klädställ osv.) 

 

 

 

Presentation av produkter (vikta, t-ställ 

på bord, frontning osv.) 

Butikslayout i helhet (flyttas teman, delar 

av sortiment, koncept?) 

 

 

 

Skyltar (Färg, form, motiv, antal osv.) 

Färger i övrigt 

 

 

 

 

Skyltdockor 

 

Övrigt i det visuella: 
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Bilaga 2  
 
Enkät 1 
 
1. Ålder  _____ 

 

2. Hade du något syfte/ändamål med ditt besök i butiken idag? 

a. Ja  b. Nej 

3. La du märke till skyltdockorna i skyltfönstret innan du gick in i butiken idag? 

a. Ja  b. Nej  

 

4. Visste du om att det var 20 % på alla shapingprodukter innan du gick in i butiken idag?  

a. Ja  b. Nej 

 
5. Om ja på fråga 4, hur fick du reda på det? (Ringa in samtliga alternativ som stämmer) 

a. Via mejl  b. Via Sms 

b. I skyltfönstret d. Via företagets hemsida 

e. Via familj/vänner   

f. Annat än ovanstående alternativ, i så fall hur? 

___________________________ 

 

6. Väl inne i butik, blev du uppmärksammad på att det var 20 % på all shaping? 

a. Ja  b. Nej 

 

7.  Om ja på fråga 6, hur blev du uppmärksammad? (Ringa in samtliga alternativ som 

stämmer) 

a. Skyltar nära entrén  b. Skyltar vid bh 

c. Skyltar i provrummen  d. Butikspersonal 

  

8. Har du handlat något idag? 

a. Ja  b. Nej 

 

9.  Om ja på fråga 8, köpte du någon shapingprodukt?  

a. Ja, antal______  b. Nej 

 

10.  Om ja på fråga 9, hade du tänkt köpa en shapingprodukt innan du gick in i butiken idag? 

a. Ja  b. Nej 

 
11.   Har du köpt någon shapingprodukt under kampanjens gång? 

a. Ja, antal____b. Nej 
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12.   Om ja till fråga 11, hur sannolikt är det att du hade köpt shapingprodukterna även om 

det inte varit kampanj? 

                    Högst osannolikt                                          Högst sannolikt 

1       2       3       4       5 

 

13.  Har du någonsin köpt en shapingprodukt från företaget tidigare? 

a. Ja                  b. Nej 
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Bilaga 3 
 
Enkät 2 

 

11. Ålder  _____ 

 

12. Hade du något syfte/ändamål med ditt besök i butiken idag? 

a. Ja  b. Nej 

13. La du märke till skyltdockorna i skyltfönstret innan du gick in i butiken idag? 

a. Ja  b. Nej  

 

14. Visste du om att det var 20 % på alla bh:ar innan du gick in i butiken idag?   

a. Ja  b. Nej 

 

15. Om ja på fråga 4, hur fick du reda på det? (Ringa in samtliga alternativ som stämmer) 
a. Via mejl  b. Via Sms 

16. I skyltfönstret  d. Via företagets hemsida 

e. Via familj/vänner   

f. Annat än ovanstående alternativ, i så fall hur? 

___________________________ 

 

17. Väl inne i butik, blev du uppmärksammad på att det var 20 % på alla bh:ar? 

a. Ja  b. Nej 

 

18.  Om ja på fråga 6, hur blev du uppmärksammad? (Ringa in samtliga alternativ som 

stämmer) 

a. Skyltar vid kassan   b. Skyltar vid bh 

d. Skyltar i provrummen  d. Butikspersonal 

  

19. Har du handlat något idag? 

a. Ja  b. Nej 

 

20.  Om ja på fråga 8, köpte du någon bh?  

a. Ja, antal______  b. Nej 

 

21.  Om ja på fråga 9, hade du tänkt köpa en bh innan du gick in i butiken idag? 

a. Ja  b. Nej 

 

22. Har du någonsin tidigare köpt en bh från företaget? 

a. Ja  b. Nej 
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till nyckelperson på huvudkontoret 
 

1. Vad är ert mål och syfte med er visuella butikskommunikation? 
 

2. Hur viktigt anser ni er visuella butikskommunikation vara för era fysiska 

butiker och varför? 

 

3. Anser ni att det på senare tid har blivit viktigare med visuell 

butikskommunikation i era butiker? 
 

4. Hur tar ni fram riktlinjer kring hur er visuella butikskommunikation ska 

ske i butik? 
 

5. Hur stor del av det visuella bestäms från huvudkontoret och vilken frihet 

har de som arbetar med VM i butik? 
 

6. Vilka visuella element arbetar ni aktivt med? 
 

7. Vilka visuella element ändrar ni på/lägger ni till inför butikskampanjer? 
 

8. Har ni något sätt att mäta effekterna av er visuella butikskommunikation, i 

så fall hur? 
 

9. Hur viktigt är det för er att arbeta med butikskampanjer? 
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 Bilaga 5 
 
 Intervjufrågor till exponeringsansvarig 
 

1. Hur länge har du arbetat som VM? 
 

2. Har du genom företaget fått gå någon intern VM utbildning? 
 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter som VM? 
 

4. Hur noga är ni med att hänga om och framhäva nyheter som ni får in? 

 

5. Angående omhäng, vilka riktlinjer får ni från huvudkontoret? 
 

6. Måste riktlinjerna följas till punk och pricka?  
 

7. Hur ofta har ni butikskampanjer? 
 

8. Vilka visuella element använder ni er av i er butikskommunikation? 
 

9. Vilka av dessa ändras på inför kampanj?  
 

10. Hur ändras dessa element? 
 

 


