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Abstract 
The usage of digital signs is growing significantly in today’s society. Digital signage 
refers to the use of digital display technology in order to reach out to consumers while 
they are in a shopping environment and, likely, in a mood to buy. The aim of this 
study is to understand the new concept and the impact that digital signage has on 
grocery store owners as well as potential customers, and how to improve the value of 
digital signs in a grocery store. Through interviews with potential customers and 
shop assistants this study gave an understanding of how potential customers wants 
the content to be shown on digital signs. Also that shop assistants are in need of a 
change to succeed with the concept of digital signage. The result shows that a key 
point to success when working with digital signage is to keep your audience 
expectations positive towards the content on the signs. Increasing the value of the 
content on the digital signs increases the customers expectations in a positive way. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Idag finns reklam och reklamskyltar överallt i vår vardag. Från det att vi vaknar på morgonen 
till att vi går och lägger oss på kvällen så utsätts vi för enorma mängder reklam och 
information. Skyltar har influerat oss människor under århundraden. Utvecklingen av 
reklam har genom tiderna gått sakta framåt men på senare år har den verkligen exploderat 
och blivit en bransch som fortsätter expandera. Sedan butikers begynnelse har det funnits 
prisskyltar, och vi har alltid varit i behov av att förmedla vad saker och ting kostar. Under en 
viss tid gjordes skyltar för hand, skrivna i butik, för att marknadsföra pris och utbud. 
Handskrivna skyltar var början på en bransch som i dag har digitaliserats. Efter de 
handskrivna skyltarna kom senare tryckta skyltar, för att sedan övergå till program med 
färdiga mallar för att skapa skyltar på datorn tänkt för utskrift. Den typen av skylt som skulle 
visa sig att vara kvar under en längre tid, som även kommer att finnas kvar i väldigt många år 
till. Nästa steg i utvecklingen var dagens Digitala reklamskyltar. I dag syns dessa skyltar 
överallt i samhället, det vill säga på tågstationen i väntan på tåget, i gallerian och i kön på 
livsmedelsbutiken, och detta är bara några av många platser där information numera sprids 
digitalt till oss människor. I dag har de statiska skyltarna börjat bytas ut mot de digitala 
skyltarna som snabbt och smidigt kan byta innehåll, vilket är en av anledningarna till varför 
det blivit alltmer vanligt med digitala skyltar i samhället. Digitala skyltar är ett sätt för 
butiker och företag att snabbt kunna nå ut med reklam och information på en och samma 
skylt. På samma sätt som man tidigare har skapat traditionella skyltar för att marknadsföra 
sig, gör man det i dag digitalt på en skärm.  

Bild1. En digital skylt i butiksmiljö vs en traditionell skylt som den såg ut förr. 
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1.2 Digital skyltning 
Digital signage är översatt till svenska som digital skyltning vilket är ett begrepp som blir allt 
vanligare inom medie- och reklambranschen. Det är ett begrepp som enligt Schaeffler (2008) 
beskrivs som en digital bildskärm som är typiskt förknippad med reklam, marknadsföring 
och försäljning. Digitala skyltar är också väl förknippade med att nå ut med 
samhällsinformation. Digitala skyltar är idag ofta uppkopplade mot internet vilket gör det 
lätt att styra dem på distans samt att dela ut innehåll och information på flera olika skärmar 
samtidigt. För att förstå vad Digital skyltning är för något menar Schaeffler (2008) att det är 
viktigt att förstå vad det inte är. Det är alltså inte en vanlig traditionell TV-sändning, utan 
Digital skyltning är istället för en fil, beroende av att flera olika typer av filer som sänds till en 
skärm för samtidig visning. Innehållet på skärmarna kommer alltså från olika avsändare, 
olika avsändare med olika typer av innehåll som till exempel information, väder, 
underhållning och reklam. Bickers (2008) menar att det inte går att dra likheter med en 
vanlig tv eftersom människor som ser på tv hemma i soffan är i ett helt annat sinnestillstånd 
än de som befinner sig i en detaljhandel. Han menar också att se en tv-reklam när du står och 
ska betala i kassan kan ses som en irritation. Digital skyltning siktar på att nå ut till kunder 
medan de är fångar i en specifik miljö och är på ett shoppinghumör.  

1.3 Frågeställning 
Hur använder en mindre dagligvaruhandelsbutik digital skyltning och kan den 
förbättras?   

1.4 Syfte 
Digital skyltning är ett fenomen med vikt inom flera områden, exempelvis butiksdesign och 
marknadsföring. Min studie syftar till att studera detta från ett informatik perspektiv och 
lyfta fram forskningsområdet, samt beskriva en snabbt växande marknad och på vilket sätt 
man kan öka värdet för en butik med hjälp av Digital skyltning. Studien syftar också till att 
lyfta fram de två primära mottagarna, det vill säga potentiella kunder och butikspersonal, för 
att se till deras behov angående användning av digital skyltning.  

1.5 Avgränsningar 
Begreppet digital skyltning innefattar ett väldigt stort område där digitala skyltar kan ses i 
stora delar av vårt samhälle. Totalt sett är digital skyltning en stor marknad, för stor för mig 
att kunna täcka alla delar i min studie. Den här studien är inriktad mot att få en djupare 
förståelse av digital skyltning inom dagligvaruhandel. Med detta val medföljer en 
avgränsning från den del av marknaden som utspelar sig i andra miljöer såsom i gallerior och 
utomhusmiljöer. Min första tanke var att kunna beröra alla områden vars beteende skiljer sig 
lite från varandra. I min studie valde jag att avgränsa mig till att enbart hantera beteendet av 
digital skyltning i butiksmiljö. Jag hade kunnat valt att ta med tekniken bakom skärmarna 
men jag valde bort det för att inom mina tidsramar och med min tidigare kunskap inte har 
förutsättningar för det. 
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2. Metod 

2.1 Inledande metodval 
Det finns olika angreppsätt i val av metod, där ett val kan leda till ett sorts resultat och där 
det andra till något helt annat. För att bestämma det bästa för mig och min uppsats ställer jag 
dem mot varandra. Mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod finns det ingen direkt 
skillnad menar Holme & Solvang (1997). Det kvantitativa och kvalitativa angreppssättet är 
båda inriktade mot att få en djupare förståelse av hur saker och ting påverkar varandra samt 
den värld vi lever i. Varför jag valde den ena före den andra är för att en kvantitativ metod 
transformerar informationen till siffror och mängder. Till skillnad mot kvalitativa metoder 
där grunden är forskarens uppfattning eller tolkning av information. En kvantitativ metod 
hade gett mig en mer kontrollerad förståelse av studieobjektet, där en större mängd 
undersökningspersoner skulle behövas. Jag anser av att genomföra en kvantitativ 
intervjustudie som forskare skulle jag ha för stor inverkan över undersökningspersonernas 
svar. Eftersom det inte är något jag är ute efter så väljer jag att göra den avgränsningen. För 
att få en djupare förståelse och förstå helheten av mitt studieområde väljer jag istället att göra 
en kvalitativ intervjustudie. 

2.2 Val av metod 
Syftet med min studie är att beskriva en snabbt växande marknad och undersöka hur digital 
skyltning kan användas för att gynna butiken. För att skapa mig en nyanserad bild och 
undersöka andras uppfattningar kring ämnet digital skyltning valde jag att använda mig av 
en kvalitativ metod. 
 

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vanlig situation och ett 

vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad 

gäller undersökningspersonerna. (Holme & Solvang, 1997, s.99). 

 

I likhet med det Holme & Solvang (1997) säger, vill jag att svaren ska vara så autentiska som 
möjligt och resultatet ska vara från undersökningspersonernas egna uppfattningar. Dessa 
personer bör i stor utsträckning få styra utvecklingen av frågorna i intervjun. För att få ut så 
mycket data som möjligt kändes det självklart att välja en kvalitativ metod där möjligheten 
fanns att följa upp frågor direkt. Till skillnad från en kvantitativ metod vilket hade gett mig 
mer mängd data men sådan information, såsom hur många som anser en sak är inte av lika 
stort värde för mig i min fördjupning av digital skyltning. Ovanstående är dock allmänna 
egenskaper för metodologiska angreppsätt, men de har en konkret innebörd för denna 
studies specifika frågeställning. En kvantitativ metod hade gett mig data om hur digital 
skyltning ser ut i dag i dagligvaruhandel, i form av statistik och siffror. Med en kvalitativ 
metod skulle ge mig en mer djupare förståelse om hur de jobbar samt studieobjektens egna 
åsikter. Ett kvalitativt metodval framstår det som vara det tillvägagångsätt som gynnar 
studien på bäst sätt, för att ta reda på hur en dagligvaruhandelsbutik kan effektivisera 
användandet av digital skyltning. 
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Studien är gjord på en franchisebutik vars koncept är givet. I konceptet ingår 
kassasystem, logotyp, liknande skyltar och användning av gemensamma kampanjer. Holme 
& Solvang (1997) skriver om generalisering,  

 
Det kan i och för sig vara intressant att finna speciella mönster och samband i det urval eller stickprov vi 

studerar. I vissa fall utgör den framtagna informationen de samlade observationerna för hela 

populationen, vilket direkt gör det möjligt för oss att uttala oss om samband i populationen.(Holme & 

Solvang. 1997, s.261).  

 
För att ta reda på om min studie går att generalisera till alla dagligvaruhandelsbutiker valde 
jag att studera detta utifrån vad de säger om generalisering. Jag använde mig av en form av 
textanalys som Holme & Solvang (1997) kallar helhetsanalys, där jag analyserade resultatet 
av min studie utifrån helheten.  
 

Helhetsanalys innebär att vi ser till helheten i den insamlade informationen. Intervjuerna får en mening 

först när de sätts in i det sammanhang i vilket de gjordes. (Holme & Solvang, 1997, s.141).  

 
De menar också att i en helhetsanalys gör man ett val av tema eller problemområde. 
Intervjufrågorna sorteras tyst och explicit kunskapsöverföring.  

2.2.1 Urval av undersökningsobjekt 
Enligt Hartman (1998) kan vi använda oss av en mängd olika urvalsmetoder för att komma 
fram till en lämplig urvalsgrupp för den tänkta undersökningen. Ändamålsenligt urval menar 
Hartman (1998) är då man ger upp behovet på representativitet, för att på ett annat sätt ge 
ett bättre stöd till hypotesen som skall testas. Han anser också att det måste finnas en tanke 
bakom urvalet, man ska kunna visa att urvalet är av sådant att stödet man får är bättre, det är 
viktigt.  

Systematiskt urval, är enligt Hartman (1998) ett urval som görs utifrån en urvalsintervall, 
där man regelbundet väljer individer från en lista. Om intervallet är 20 så väljer man var 20:e 
person på listan. Har man en lista på det totala urvalsunderlaget, är denna metod enkel och 
ger en god representantförsamling. Detta antaget att listan är ordnad på ett passande sätt.  

Jag valde att göra intervjuer med två kategorier, butiksägare/personal samt potentiella 
kunder. Kriterierna för urvalet av undersökningsobjektet för min intervjustudie utgick jag 
ifrån min frågeställning, hur använder en dagligvaruhandelsbutik digital skyltning och kan 
den förbättras. Det framstår som att dessa skulle bestå av just personal och butikschef i en 
butik. Dessa två kategorier valdes för ett få en bild av hur människor, som jobbar med 
digitala skyltar samt potentiella kunder, tänker och tycker om digital skyltning och om den 
kan förbättras. De personer som intervjuades jobbar i en medelstor lokal 
dagligvaruhandelsbutik. Jag valde att göra ett tillgänglighetsurval, som Hartman (1998) 
beskriver som bekvämlighetsurval, även kallat tillgänglighetsval, det vill säga att man väljer 
de individer som finns tillgängliga för dig. Detta urval kan göras på olika sätt, det vill säga att 
välja människor man känner är, eller ta kontakt med personer du träffar på gatan. 
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Fördelarna med denna urvalsmetod är naturligtvis dess enkelhet. Den är därför användbar i de fall man 

har begränsade resurser, både av ekonomiska och tidslig art. (Hartman, Jan. 1998, s.210) 

 
Precis som Hartman (1998) beskriver det använde jag mig av en butik ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Jag använde mig av personal i en butik, som jag studerat, de var 
villiga att studeras och intervjuas. Jag valde ut personer ur personalen som både direkt har 
arbetat med digital skyltning samt de som indirekt arbetet med det. Av den orsaken anser jag 
att det är viktigt att förstå digital skyltning ur olika synvinklar. Val av potentiella kunder var 
personer som har koppling till den observerade butiken.  

2.3 Intervjugenomförande 
Genomförandet av mina intervjuer började med att författaren testade frågor på testpersoner 
för att validera att dessa frågor gav värdefull information om undersöknings ämnet. 
Responsen från testpersonernas svar var givande och några av frågorna omformulerades för 
att göra dem extra tydliga.  
Vid intervjuerna närvarade endast intervjupersonen samt forskare. Dessa intervjuer 
dokumenterades med samtycke från intervjupersonen på en mobiltelefon. Intervjuerna 
varade mellan 10 – 15 minuter. Butikspersonalen informerades om studiesyftet just innan 
intervjuerna startade för att förbereda personen och för att sätta igång tankesättet kring 
digital skyltning. Privatpersonerna i intervjustudien fick inte någon tidigare förvarning om 
studiens innehåll för att få mer autentiska svar. Intervjuerna tog plats på lämpligt ställe för 
intervjupersonerna. Intervjuerna lyssnades igenom för att sedan transkribera dem till ett 
dokument på datorn för att få en överblick av materialet. Detta lästes ett flertal gånger för att 
sedan sammanställas till ett resultat. 
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3. Relaterat arbete 
Digital skyltning har många angränsande relevanta ämnesområden som berör ämnet. 
Människa-datorinteraktion är just ett sådant ämne som, det har forskats mycket kring och 
som har hjälpt utvecklingen av digitala bildskärmar. Interaktionen mellan människor och 
datorer är ett angränsande område som är aktuellt gällande digital skyltning då konceptet 
från leverantörens sida kräver människa-datorinteraktion för att det ska fungera. Digital 
skyltning från butikers sida sköts också via datorer som vi interagerar med. 

3.1 Digital Skyltning: existerande lösningar 
Digital skyltning är ett stort område som består av olika tekniska lösningar. Som användare 
av digital skyltning är de beroende av att lösningarna bakom skyltarna fungerar. 
Butiksägaren ska kunna uppdatera innehållet på skyltarna, det vill säga programvaran ska 
fungera. Butiker lägger själva ut sitt eget innehåll på digitala skärmar, då är det viktigt med 
bra lösningar i form av ett användargränssnitt.  Här är två exempel på företag som jobbar 
med lösningar för digital skyltning. 

Digital Poster är ett lokalt företag som jobbar med digital skyltning. De säljer färdiga 
koncept med skärmar och tillhörande animerade produktioner. De menar att de är en 
helhetsleverantör inom digital skyltning. Digital Poster har tre huvudsakliga affärsområden 
som består av annonsförsäljning, grafisk produktion och butiks-TV(digitalposter.se)1. 

Zetadisplay är ett ledande digital skyltnings företag i Sverige som tillhandahåller 
produkter och service till hela norden och delar av Europa. Zetadisplay är leverantör till en av 
Sveriges största livsmedelskedja (zetadisplay.com)23.  

3.2 Relaterad forskning 
För att få mer förståelse och insikt i ämnet har jag studerat tidigare forskares resultat av 
ämnet digital skyltning som jag anser är relevant för mig och min frågeställning. Tidigare 
forskning om ämnet digital skyltning finns det numera gott om. 

Som marknaden växer har vi sett att allt fler butiker införskaffar digitala skyltar. Att få 
en insikt om varför butiksägare installerar dessa skärmar är något som framstår som viktigt, 
för att ha en så bred grund som möjligt att stå på som hjälp i studien.  

Müller et al. (2010) gör en undersökning i artikeln Why do shop owners install Digital 
Signage, om varför butiksägare installerar digital skyltning. Av de 415 butiker som 
undersöktes hade 53 stycken installerat digitala skyltar. För att få en förståelse om varför de 
installerar dessa skärmar, gjorde författarna intervjuer med butiksägarna. ”Because the 
neighbours have it, too” Resultatet av undersökningen var att i många fall var det inte 
butiksägarnas egna beslut utan det kom från franchisens högkvarter. Butiksägarna visade 

                                                        
1 http://digitalposter.se/kontakt/ 
2 http://www.zetadisplay.com/company/strategi/ 
3 http://www.zetadisplay.com/company/historia/ 
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också fördelar med digital skyltning fast de i de flesta fall inte själva beslutat om att skaffa 
digitala skyltar. Fördelarna var bl.a. animationer, uppmärksamheten skyltarna gav, lättheten  
att byta ut innehåll och en viss coolhets faktor med skärmarna, var några av de fördelarna 
personal och butiksägare såg med digital skyltning. Med hjälp av Müller et al. (2009) 
undersökning har författaren fått en insikt om hur andra butiksägare/chefer tänker angående 
den här typen av teknik och sätt att skylta, än just de som undersökts.  

När det börjar finnas digitala skärmar överallt i vårt samhälle kan vi människor lätt bli 
mättade av dessa skärmar och bli blinda gentemot vad som visas på skärmarna. I artikeln 
Display blindness: The effect of expectations on attention towards digital signage, använde 
Müller et al. (2009) sig av två studier för att komma fram till ett resultat om bildskärms 
blindhet och om det är något som företagare behöver oroa sig för. Müller et al. (2009) menar 
att det kan finnas likheter till klickbar annonsblindhet som finns på webben där människor 
filtrerar bort reklam i form av annonser på internet. Studierna de gjorde bestod av att de 
observerade folk gå förbi skärmar samt ställa uppföljningsfrågor till de skärmar de just 
passerat. I den andra studien använde författarna sig av en fokusgrupp. De visade 
videofilmer på olika skärmar, där gruppen skulle berätta vad de tyckte samt betygsätta detta 
på en skala.  

Müller et al. (2009) menar alltså i sin studie att liknande annonsblindheten, så finns 
det en sorts bildskärmsblindhet. De menar att det finns förväntningar om att det kommer 
visas icke intressant innehåll på skärmarna vilket i sin tur leder till att människor ignorerar 
skärmarna. Det framkommer även i studien att stor del av människor som befinner sig i 
miljöer där digital skyltning finns, har byggt upp en negativ inställning till dem. De menar 
också att förväntan att det ska visas något icke intressant behöver förändras. De 
rekommenderar även att butiksägare ska undersöka kundernas förväntan på vad som visas 
på skyltar samt att ta det seriöst. Det här är en viktig aspekt att ta hänsyn till, eftersom alla 
personer uppfattar digital skyltning på olika sätt, nämligen att vissa personer totalt ignorerar 
att titta på dem, och andra inte. I fördjupning med att undersöka digital skyltning i 
butiksmiljö har det varit givande att ta del av Müller et al. (2009) undersökning för att inte 
utgå ifrån att alla människor uppmärksammar digitala skyltar. 

3.3 Typer av innehåll  
En av sakerna som gör att digitala skyltar är uppskattade av butiksägare är att den kan visa 
flera olika typer av innehåll. Här nedan listas de typer av innehåll som finns idag. Schaeffler 
(2008) menar att det finns sex typer av innehåll som används på digital skyltning: 
 

• Bilder 
Alla tv-skärmar kan effektivt användas för att visa bilder på, så inom denna 
kategori så inkluderas alla former av stillbilder.  

• Animationer 
Animationer är stället, som Schaeffler (2008) menar är, det perfekta stället att 
släppa lös sin kreativitet. Han menar att animationer har potential att fånga och 
engagera sin publik. 

• Video 
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Vidare beskriver Schaeffler (2008) video, som den viktigaste kategorin av 
innehåll, ”Probably no other type of media is more important to digital signage 
than video. Because the global culture is so attuned to quality (and often even 
lesser quality), video these days has a natural—and superior—drawing 
power.”(Schaeffler, 2008, s.129). 

• Data 
Kategorin data beskriver Schaeffler (2008) som en feed, vanligtvis bestående av 
sport, nyheter och aktieinformation. Denna feed är vanligtvis placerad på 
nederdel av skärmen. 

• Text  
Den här typen av innehåll består av text som ofta är kombinerade med andra 
objekt, såsom logotyper. Den kan även bestå av ren text, siffror och grafiska 
objekt. Logotyper används ofta ifall målet är att nå ut med information om just en 
produkt Schaeffler (2008). 

• Ljud 
Att använda ljud inom digital skyltning är något som kan frambringa oro menar 
Schaeffler (2008), då det är svårt att matcha musiken från den digitala 
skyltningen med andra ljud från inbyggda högtalare i butiken. Att även förmedla 
rätt ljudmeddelanden till rätt målgrupp är en kritisk aspekt i användandet av 
musik/ljud inom digital skyltning. 

 
För att förstå vart det är bäst att placera skärmar för att få bäst resultat måste du veta vart 
människor tittar. I artikeln Digital signage screen placement: Angle, Height and Text Size, 
skriver författaren Gerba (2009) om hur människor uppfattar saker med blicken. Han menar 
att en person med ”normal” syn har en bra synskärpa upp till 6-7 meter. De personerna kan 
läsa en text utan problem från den distansen. 
 

Bild 2. Beskrivning av hur människor för blicken 
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Enligt Gerba (2009) så tar det ca 5-7 sekunder att gå den distansen för den typiska kunden. 
Om du sätter upp en skärm i någorlunda bra ögonnivå för den gemene kunden, har du som 
mest 5-7 sekunder på dig att nå ut med ditt budskap, du behöver då dennes uppmärksamhet 
hela vägen, vilket är rätt otroligt. Om du ändrar placeringen av skyltarna i förhållande till 
höjd och hur den är vinklad i förhållande till golvet, påverkar du direkt hur mycket tid den 
typiska åskådaren har på sig att uppfatta budskapet. Gerba (2009) menar att det kan vara 
kritiskt att ändra skyltens höjd och vinkel, då det kan få konsekvenser för tiden vissa av dina 
åskådare uppfattar ditt meddelande. Han menar dock att det inte är så mycket att göra åt den 
saken heller utan det är bara att välja en höjd och vinkel som verkar bra så att en så stor del 
av de potentiella åskådarna ser innehållet. Bara för att en skylt är framför åskådaren betyder 
det inte att den automatiskt faller in i åskådarens seende.  

Gerba (2009) menar att människors uppmärksamhetsfält utgörs av 20-25 grader, 
vilket innebär att du egentligen har mindre tid än 5-7 sekunder på dig att knyta an till 
åskådaren. Han menar också att om man räknar med att medelåskådaren är ca 170 
centimeter lång bör inte skylten vara högre än 4 meter upp. Det betyder att fler åskådare 
troligtvis bör se skylten men nödvändigtvis inte ta in dess budskap, men det betyder också att 
medelåskådaren behöver vara lite närmre för att se det tydligt.  

Att göra otroligt snygga produktioner så att åskådaren omöjligt kan ignorera dess 
innehåll är ett sätt att fånga åskådare, menar Gerba (2009) men det kanske inte är det bästa. 
Han menar att det bästa sättet på hur man ökar antal åskådare som tittar på digitala skyltar 
är att producera ett innehåll som är lätt att förstå på långt håll. Detta för att öka tiden för 
dina åskådare att ta in budskapet.(wirespring.com)4. 

Müller (2009) beskriver i artikeln Traditional and digital signage, att traditionell 
skyltning och digital skyltning är båda beroende av i vilket sammanhang skylten är sedd. Han 
beskriver också jämförelser mellan deras olika egenskaper. 

                                                        
4http://www.wirespring.com/dynamic_digital_signage_and_interactive_kiosks_journal/articles/Dig
ital_Signage_Screen_Placement__Angle__Height_and_Text_Size-715.html 
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Bild 3. Jämförelse mellan digital och traditionell skyltning. 
Traditionella skyltar kan när de refererar till plats, tid eller åskådare skapa förvirring då 
exempelvis skylten från ett event kanske hänger kvar en vecka efter. Då är däremot digitala 
skyltar mer flexibla. Müller (2009) menar att för att förstå och designa digital skyltning är tid 
och rum väldigt viktigt. Det är dock inte bara det fysiska rummet runt skyltarna som är 
viktigt utan även hur människor uppfattar den miljön samt skyltens samspel i den. Müller 
(2009) sammanfattar i artikeln att effekten av både digital samt traditionell skylt beror på 
vilket sammanhang dessa befinner sig i. Åskådarnas beteende när de befinner sig framför 
skylten men också om annonser på en skylt, placerats i ett sammanhang och om det passar in 
i företagets sociala ståndpunkt. Digitala skyltar har många liknelser med traditionella skyltar, 
det vill säga att de erbjuder en mängd olika originella möjligheter, speciellt med tanke på 
anpassningsbarhet. 

3.4 Pervasive Advertising 
Pervasive advertising är ett begrepp som blivit allt mer aktuellt på senare år tack vare 
utvecklingen av digital teknik. Müller et al. (2011) skriver i artikeln Pervasive advertising, 
om begreppet, och de menar att pervasive advertising har potential att påverka människors 
liv men att det i dag finns en kunskapslucka som hindrar oss att utforma den utvecklingen på 
ett gynnsamt sätt. De menar att det finns personer inom marknadsförings- och 
reklambranschen som har expertkunskap inom sitt område men att dessa är ovetande om 
framstegen inom pervasive computing teknik och vilka möjligheter som finns med den. 
Pervavasive computing är ett annat ord för ubiquiotus computing vilket översätts till 
ubikvitära datorer. Det är datorer som är osynliga för ögat men som ger stöd för användare i 
vardagen. Konceptet ubikvitära datorer är att de inte ska ta någon plats, man ska integrera 
med dem utan att veta om det. Müller et al. (2011) menar att pervasive advertising kommer 
snart att finnas i vår vardag och att pervasive computing teknologier för reklamsyften medför 
möjligheter och utmaningar för vår framtid. Pervasive advertising medför tre viktiga 
utmaningar, det vill säga att reklam inte stör åskådarna i en miljö där de inte är intresserade, 
utan du bör sträva efter ett lugnt angreppsätt gentemot marknadsföring där kunderna är 
intresserade. Samtidigt som man tillhandahåller engagerande upplevelser för dem som är 
intresserade. Vidare behöver du respektera åskådarnas privatliv och bygga in privatlivs 
bevarande funktioner in i alla pervasive advertising system. Slutligen att metoden för 
övertalning alltid måste vara öppen och får aldrig använda oetiska knep för att nå sina mål.  
Müller et al. (2011) beskriver att det finns olika typer av pervasive advertising teknologier, 
där digital skyltning anses vara en och smart phones en annan. Dessa pervasive teknologier 
skiljer sig åt eftersom mobiltelefoner är speciella i och med att de äger du oftast en längre tid 
jämfört med digitala skyltar vars hårdvara åskådarna inte äger. De passerar eller befinner sig 
i samma område som, men åskådarna väljer själv om dem ska titta. 
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4. Empiriskt material 
Under detta kapitel behandlas svaren från intervjuerna. Sammanfattningen gäller båda 
grupperna av intervjuobjekten, där börjar författaren med materialet från personalens 
intervjuer och går sedan in på person intervjuerna. 

4.1 Resultat av intervjuer 
Här samlas materialet från intervjuerna med personalen, svaren har förärat blandad 
information om hur personalen tänker kring ämnet som jobbar med digital skyltning. 
Författaren har gjort sex stycken intervjuer med personal på den butik som ingick i studien.  
Av dessa sex var en av dem butikschef. I den intervjun utökades frågeformuläret med ett 
antal frågor för att få mer information om hur butiken arbetar mot digital skyltning, frågor 
som inte någon annan kunnat svara på. Butiken i fråga har haft digitala skyltar i ca 5 
månader och butikschefen menar att de i ledningen inte visste innan så mycket om vad det 
innebar att använda sig av sådana skärmar, mer än att de noterat skyltar i andra butiker. På 
frågan varför de installerade digitala skärmar i butiken, så berodde det på att det kom en 
säljare från ett digitalskyltningsföretag, Digital Poster, som informerade ledningen i butiken 
vad det var för något. De digitala skyltar de tidigare hade hört talas om var från företaget 
Zetadisplay som är kopplade till livsmedelskedjan de tillhör men de ansåg att det var för 
”kontrollerat” till just kedjan. När det andra företaget kom och presenterade sitt koncept, 
berättade de att butiken kunde styra allt vad som skulle visas på skärmarna, då skapades ett 
större intresse från butikens sida. Själva idéen om att skaffa skärmar i butiken kom när det 
här företaget gjorde en förfrågan om de ville ha en reklamplats på den lokala tågstationen på 
en av deras skärmar där. Efter att de tackat ja till det, tog de skärmar till butiken med. Om 
det behövs någon speciell datorvana eller tidigare kunskap för arbetet med digitala skärmar 
anser hon att, 
 

Man måste ha en viss datorvana för att det går ju då lite fortare men det är klart om du bara ska jobba 

med ett program så lär du dig ganska fort. Om du bara skulle jobba med det fristående företagets 

skärmar och hade mycket tid till att göra det, det är ju ett enkelt program. Så att så himla mycket 

förkunskaper tycker jag inte att man behöver ha men man borde åtminstone kunna starta datorn och 

vara lite van i datormiljön. Att ta någon som är rädd och ovan att jobba med en dator, det funkar ju aldrig 

vad man än gör. (Intervjuperson A) 

 

Hon berättar också hur de jobbar med skärmarna och att det i början var tänkt att de båda 
cheferna på butiken var de som skulle sköta dem. Det blev inte riktigt som de tänkt då hon 
menar att de har andra sysslor som måste skötas. De tillsatte nyligen en tjänst för 
butiksutveckling, där en person ska arbeta med gavlar, ombyggnationer och så vidare. Hon 
har nu börjat jobba mer med skärmarna och försöker göra två annonser varje vecka som hör 
till veckobladet. Det är alltså en person som försöker ansvara för skärmarna men hon säger 
att cheferna fortfarande ska försöka hjälpa till och i mån av tid göra aktiviteter på skärmarna 
för att hålla sig uppdaterad. 
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Butikschefen angående om hon anser att det bör vara en specifik tjänst att sköta innehållet 
på skärmarna i butiken. 
 

Ja, jag tycker nästan att vi har det lite så, man har ju lagt in mer saker på hennes tjänst men jag tycker 

nästan att det är bra att det är en och samma person som känner ansvar för det, opraktiskt om det ska 

ligga på tio stycken, du vet om ingen känner ansvar för det så kan det lätt inte blir prioriterat och att folk 

skjuter på det. Det blev inte det viktigaste för oss chefer men för henne blir ju det ett viktigt jobb. Så jag 

tror att det är bra att det är en tjänst (Intervjuperson A). 

 
Vad som hon menar är rimligt i form av tid och arbete med att jobba med skärmarna är att 
när de väl kommit igång med att jobba med skärmarna så lägger de inte ner mer än en timme 
i veckan. Det går ganska snabbt att göra en annons eller lägga upp information på dem. Då 
utomstående företag har kommit i kontakt med henne angående vad det kostar att få 
annonsera på deras skärmar i butiken, är hon övertygad om att kunderna ser dem också. Hon 
personligen har inte fått någon annan sorts respons men menar att när folk går och handlar 
och ser att det är något som rör sig så dras deras ögon dit. Gällande hennes egna personliga 
åsikt kring digitala skyltar, har hon en väldigt positiv inställning.  
 

Det underlättar ju arbetet nå djävulskt. Annars när man gör traditionella skyltar så gör man fel och sen 

får man börja om, nu om man gör fel så är det bara att ändra några knapptryck och inte göra om hela 

processen. Det är väldigt arbetstidseffektivt. (Intervjuperson A) 

 

Hon menar också att papper kostar, färg kostar och tiden du sitter och gör de traditionella 
skyltarna kostar. Tiden att springa fram och tillbaka är också en del av det positiva, det vill 
säga skönt att slippa, menar hon. Hon anser också att det inte finns situationer eller 
sammanhang där hon föredrar traditionella skyltar före digitala. Hon anser att enkelheten tar 
över för mycket. Att det kostar ganska mycket med digitala skyltar anser hon inte gör något 
utan att det i längden blir effektivt. Hon förefaller överhuvudtaget väldigt positiv till det 
digitala men det framkom också att hon anser att man kan alltid använda båda delarna.  
 

Till en skärm, så kanske det också behövs en liten traditionell skylt. (Intervjuperson A) 

 

De andra personerna i personalen som intervjuades hade också mycket att säga om digital 
skyltning där några av dem jobbat mer med skärmarna än andra. Personer ur personalen 
som valdes ut var de som både direkt har arbetat med digital skyltning samt de som indirekt 
arbetet med det. 
  Vad det de i personalen i övrigt hade gemensamt var att alla har lite kunskap om digital 
skyltning. 
 

Jag har sett det i andra butiker men det är inte något som jag engagerat mig mer i, jag visste vad det var 

men jag var inte insatt i det. (Intervjuperson B) 

Nej jag visst inte så mycket om dem innan. Det är inte så att man lägger så jätte mycket vikt på det. 

(Intervjuperson D) 
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Således beskriver personalen i butiken deras syn på digital skyltning innan de skaffade det i 
butiken. Huruvida du behöver tidigare erfarenheter utav datorer för att jobba med digital 
skyltning så var de alla överens om att det inte var viktigt med tidigare erfarenheter.  
 

Absolut inte, jag är ett klockrent fall. Jag kan slå på en dator sen kan jag typ logga av den och det är det 

jag kan och jag klarar ju av det. (Intervjuperson C) 

 
En av de anställda anser inte att man behöver tidigare datorvana för att jobba med digital 
skyltning. De andra är inne på samma spår där de anser att det verkar lätt. Däremot berättar 
en anställd med lite erfarenhet av att jobba med digital skyltning, en erfarenhet hon fått efter 
att butiken köpt in digitala skyltar, att det i början var svårt innan hon lärde sig men att det 
mycket berodde på att det var första gången hon prövade. Efter att hon vant sig vid engelska 
språket som används vid uppladdning av information på skyltarna, och efter att hon fått 
möjlighet att prova några gånger själv, så gick det lättare berättar hon. Specifikt för denna 
anställd var att hon var den av intervjupersonerna som jobbat med de digitala skyltarna i 
butiken. Hon byter innehåll på skyltarna två gånger i veckan och beställer färdiga 
produktioner från det digitala skyltningsföretaget Digital Poster, detta sker ca 1-2 gånger i 
månaden.  

Bild 4. Till vänster produktion gjord i butik. Till höger produktion gjord av skyltföretag (rörlig)  
 

De andra i personalen har liknande uppfattningar om hur mycket tid de anser är rimligt att 
lägga ner på den digitala skyltningen i butiken. 

 
Jag tror inte att det behövs så jättemycket tid, det ser ut att gå jättefort. Speciellt för dem som har 

datorvana. (Intervjuperson E) 

 
De flesta i personalen anser inte att man behöver lägga ner mycket tid. Flera av dem anser att 
det behövs en timme och inte mer. Det är precis det som den anställda som jobbar en del 
med skyltarna berättar, att hon sitter ungefär en timme i veckan men hon anser också att hon 
är lite långsam nu. Tidsåtgången beror också på hur mycket information som ska ut på 
skyltarna, berättar hon. Såvida personalen anser att det skulle kunna vara en heltidstjänst att 
arbeta med digitala skärmarna i butiken är åsikterna ganska enade där de anser att det är en 
lite för liten arbetsuppgift för att vara en heltidstjänst, ett exempel på ett utryck för detta ger 
intervjuperson D: 
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Jag skulle vilja se att alla skulle kunna sköta dessa skärmar så man slipper jaga folk som kan det ifall man 

måste lägga upp något på dem. (Intervjuperson D) 

 
Det skulle vara allmän kunskap att kunna hantera innehåll på de digitala skyltarna i butiken 
är nästan alla av i personalen överens om, just för att effektivisera arbetssysslorna. Det är 
inte alla i personalen som fått någon direkt respons av kunderna om skyltarna, en av de 
anställda berättade att det var en kund som kom till kassan och poängterade att hon just tagit 
del av information som hon inte visste om palsternackor på en av skärmarna i frukten, vilket 
hon tyckte var väldigt trevligt. Andra i personalen menar att de inte fått någon respons alls 
och i stället undrar om kunderna faktiskt uppmärksammar skärmarna.  
 

Jag tycker att dem kompletterar varandra. Jag tror inte att det skulle bli bra med endast digitala skyltar 

överallt. Jag tror att det kan bli rörigt för de äldre med massa rörligt men kanske lättare för de yngre. 

(Intervjuperson B) 

 

Många av intervjupersonerna är överens om att det måste finnas en balans mellan digitala 
skyltar och traditionella pappersskyltar. Intervjuperson D menar att det är jobbigt med 
pappersskyltar som inte sitter kvar på hyllan och snabbt blir sönderriven. Samtidigt menar 
hon inte att det går att byta ut alla skyltar, men poängterar att det i framtiden komma finnas 
digitala skyltar i mindre storlek som går att likna med dagens A4 pappersskyltar. 
Vidare i studien intervjuades potentiella kunder om deras syn på digital skyltning. Denna del 
av intervjustudien gjordes på personer som bor i området kopplat till den observerande 
butiken. Intervjuerna tog plats på tillgänglig plats för intervjupersonerna. Likt antalet till 
butiksmedarbetare har jag även här utfört intervjuer med sex personer.  
Liknande butikspersonalens svar var nästan alla av de potentiella kunderna överens om att 
de inte tidigare stött på och interagerat med digitala skyltar mer än att de sett skärmar i 
andra butiker. På frågan om de uppmärksammar digitala skyltar i butiker är alla eniga om att 
det är något som de uppmärksammar mer eller mindre.  
 

Ja omedvetet så tror jag att jag gör det, mest i butiker tror jag. Jag lägger märke till dem om jag går in 

någonstans där jag ser dem direkt, men inte om de är i något hörn. (Intervjuperson F) 

 

Gällande uppmärksamheten om innehållet på skärmarna är det blandade åsikter, men alla är 
eniga om att rörelser på skärmen är något som gör att de uppmärksammar innehållet mer.  
 

Inte varje gång men många gånger tror jag det, då man är nyfiken. Om den sitter på rätt ställe och om det 

rörs på skärmen så är det lättare att ögat dras dit och att du kollar. (Intervjuperson G) 

 

Intervjuperson F menar att om det är information som visas på skärmarna är det lättare att 
ignorera, då det är en massa text som hon inte orkar läsa. Hon menar också att det är lättare 
att lägga märke till reklam med rörelse av anledningen som intervjupersonerna beskrivit 
ovan. Intervjuperson H han menar att han ser vad som visas men om han lägger det på 
minnet är en annan sak. Han tillägger att han dock skiljer på om det är information eller 
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någon form av reklam på skyltarna. Intervjuperson I menar att hon för det mesta 
uppmärksammar innehållet då hon vistas på ett och samma ställe en längre tid, vid kassan 
eller på tåget. Anledningen tror hon är att i butiken ligger fokus på vad hon ska köpa och då 
vill man att det går fort att ta sig igenom butiken. Något alla intervjupersoner är överens om 
är att de påstår att de märker om produktionerna på skyltarna är välgjorda.  

 

Ja det tycker jag att man fort lägger märke till. Man märker om de är lite flashiga, att de är mer seriösa. 

De som inte är välgjorda tar man inte på lika stort allvar. Det är inte lika lockande att köpa produkten om 

det inte tilltalar ögat, om den inte är fin. (Intervjuperson F) 

 

Ja det lägger jag märke till. Jag skulle lägga märke till om det är dålig kvalité, då skulle jag tappa 

förtroendet på en gång. (Intervjuperson I) 

 

Huruvida intervjupersonerna blir påverkade av innehållet på skyltarna var nästan alla eniga 
om att så var fallet. De som blir påverkade av innehållet menar att det till stor del är då 
innehållet som visas på de digitala skyltarna är av något värde för just dem. De menar att 
extrapriser och reaprodukter är något som påverkar dem och skulle öka intresset för att 
faktiskt ta del av informationen. Intervjuperson I menar att hon oftast inte tittar på digitala 
skyltar i butiker, därför anser hon att hon inte blir särskilt påverkad. Hon berättar att hon 
inte har tid och lust att titta på tv-skärmar när hon är och handlar, då hon inte anser att 
innehållet intresserar henne. Vidare frågade författaren intervjupersonerna om vad de anser 
borde visas på digitala skyltar.   
 

Mer saker som skulle gynna mig och inte bara butiken. Lokal information, om saker som händer lokalt. 

Eller saker som att skryta upp det positiva som butiken håller på med, typ lokala varor osv. 

(Intervjuperson I) 

 
Intervjuperson F är inne på samma spår, hon anser att det borde visas att man köper in och 
säljer lokala produkter och mer fakta om vad som händer i butiken. Aktiviteter och 
information som rör just den aktuella butiken och inte bara produkter. En person anser att 
specifika avdelningar i butiken ska visa extrapriser för bara den avdelningen, att butiken i 
fråga ska kunna styra kunderna mer. En annan påpekar att det är för lite rörlighet i 
innehållet, hon anser att ett videoklipp skulle öka värdet för henne samt väcka intresse. 
 Överlag så är åsikterna väldigt positiva bland intervjupersonerna. En menar att det är 
väldigt bra att med hjälp av digital skyltning snabbt få en överblick över vad som är på 
extrapris. Intervjuperson I menar att det är lite både och, överlag anser hon att det är 
negativt då hon sällan tittar på skyltarna men att om det är saker hon tjänar på, i form av 
nyttig information eller extrapriser, så är hennes attityd mot digitala skyltar positiv.  
 Åsikterna är delade angående om intervjupersonerna föredrar en traditionell skylt 
framför en digital eller tvärtom. Av de intervjupersoner som anser att de föredrar digitala 
skyltar, poängterar alla att de inte anser att det skulle fungera endast med digital skyltning. 
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Jag tror inte det skulle funka med digitalt över allt, då skulle det bli för mycket. Det ska bli en liten ”aha” 

upplevelse och spännande för kunderna för att det ska locka dem till de speciella priserna. Annars tror 

jag att det skulle bli för mycket och att kunderna inte skulle reagera på digitala skyltar. (Intervjuperson 

C) 
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5. Analys 
Syftet med studien var att med kunden i fokus öka värdet med hjälp av digital skyltning. Här 
nedan analyserar författaren resultatet av studien som gjorts på den lokala 
dagligvaruhandelsbutiken. 
Författaren använde sig av en form av textanalys som Holme & Solvang (1997) kallar 
helhetsanalys. De menar att inom den här formen av analys, av den insamlade 
informationen, ska det ses till helheten.  

5.1 Intervjuanalys 
Hur människor uppmärksammar digitala skyltar är en viktig del av arbetet med att utveckla 
arbetet med dem. Alla intervjupersoner var mer eller mindre överens om att de 
uppmärksammar digitala skyltar i butik men att det fanns undantag som går att likna med 
det Müller et al. (2009) skriver om i artikeln, Display blindnsess: The effect of expectations 
on attention towards digital signage. Det finns människor som tar för givet att det inte 
kommer visas något intressant för just dem så de kollar inte alls på skärmarna. Detta passade 
in på delar av intervjupersonerna vilka inte ansåg att de har tid att kolla på digitala skärmar i 
butiker. De, precis som Müller et al. (2009) menar, förväntar sig redan att det som visas inte 
är intressant. Det är en viktig aspekt att tänka på i utformningen av digital skyltning i butiker, 
det vill säga att det finns människor som är immuna mot reklam. Även en i personalen visade 
sig vara väldigt återhållsam när det gäller att ta till sig innehållet, visserligen så jobbar hon 
med skärmar runt omkring sig hela dagarna. Som det även framkom i studien huruvida man 
uppmärksammar skärmar, har det att göra med om innehållet och att åskådaren i fråga 
känner intresse för det. Visar det sig att dessa personer väldigt sällan finner information eller 
annat innehåll på digitala skyltar intressant, kan de filtrera bort innehållet i framtiden. Precis 
som många av intervjupersonerna berättade, behöver det finnas något som lockar kunderna, 
och det kan vara extrapriser men också bara välgjorda produktioner på skärmarna. Som ett 
resultat av att både personalen och de potentiella kunderna svarat att de anser det är viktigt 
med välgjorda produktioner samt vart skyltarna bör placeras styrks i det Gerba (2009) säger 
om hur vi människor uppfattar saker med blicken. Hur distinkta produktionerna är, är av 
vikt för att öka tiden för åskådaren att uppfatta innehållet och att placeringen av skärmar kan 
betyda otroligt mycket. Är inte en skylt placerad inom vårt synfält kan vi helt gå miste om 
skylten bara för att placeringen var dålig. Det är viktigt med placering av skyltar inte bara för 
att de direkt ska uppmärksamma kunden om innehållet utan även för att de inte ska vara i 
vägen för kunderna. En stor skylt som sitter felplacerad kan lätt uppfattas som negativ, som 
exempel ska du inte behöva slå i huvudet för att plocka några äpplen ur frukten. Som 
intervjuperson D menar att kommer man för nära skärmarna, gör det att man kanske inte 
hinner se innehållet jämfört med om man har kunnat se det på håll. Det går att styrka i det 
Gerba (2009) säger om placering av digitala skyltar, att man har en begränsad tid på sig för 
att hinna medla budskapet på skärmen till åskådarna. Det Intervjuperson D säger, framstår 
det som vara väldigt viktigt på ett liknande sätt som Gerba (2009) menar men att det är lika 
viktigt att poängtera att om saker och ting är för nära uppfattar vi dem inte. Effekten av för 
många skyltar anser intervjupersonerna som något negativt. Flera skyltar på en liten yta gör 
det rörigt för de potentiella kunderna att vistas där och svårt för dem att ta in budskapet på 
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skyltarna. Det finns ett tydligt samband till det Schaeffler (2008) skriver om video till det 
intervjupersonernas åsikter om videoklipp, då de anser att videoklipp skulle vara något de 
vill se mer av. Schaeffler (2008) menar att video är den viktigaste typen av innehåll på en 
digital skylt, eftersom den globala kulturen är anpassad till kvalité och att video idag har en 
dragningskraft. Vi människor dras naturligt till videoklipp menar han. Rörligt material i form 
av videoklipp är eftertraktat av de potentiella kunderna, förutsatt de har en positiv känsla 
gentemot innehållet. Personalen uppfattar arbetet med digitala skyltar positivt, då det 
effektiviserar arbetet för dem. Det finns dock mer utrymme för att utveckla förhållningsättet 
gentemot skyltarna då de alla var eniga om att de i dag inte lägger ner mycket tid till att byta 
innehåll på skärmarna. Schaeffler (2008) skriver om att olika typer av innehåll, precis som 
för den potentiella kunden skulle öka värdet av nya innehållstyper, också skulle öka 
förtjänsten för butiken. Det i form av nöjdare kunder samt i längden ökad försäljning.  
 Efter att ha analyserat resultatet från intervjustudien framstår det som att en 
nyckelfaktor för att lyckas med att uppmärksamma kunden till skyltarna är att innehållet ska 
vara något av värde för kunden. Ett ökat kundvärde genererar ett positivt förhållningsätt 
gentemot digital skyltning i butiken. 
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6. Diskussion och designimplikationer  
Här diskuteras författarens upplevelser kring studien samt eventuella svagheter och problem 
som uppkommit.  

I ett tidigt skede i intervjustudien bedömde jag att frågorna gav intressanta och givande 
svar som går att hantera i förhållande till min frågeställning. Efter den genomförda 
intervjustudien har jag fått fram ett par nyckelfaktorer som tydligt sticker ut bland 
intervjupersonernas svar, gällande kvalitén på produktionerna som visas på digitala skyltar.  
I enighet med varandra svarade många att de anser att en produktion som är tydligt välgjord 
och påkostad, i form av värdet för åskådaren, är något som är viktigt för dem. De menar att 
ifall en produktion är märkbart oprofessionellt gjord, tappar de fort intresse för vad som 
visas jämfört med produktioner som är märkbart professionellt utarbetad. De menar att det 
kan skapa ett intresse att titta på skyltarna då det är något som tilltalar dem. När det är något 
som är visuellt attraktivt har innehållet inte lika stor betydelse menar dem. Det är en 
designimplikation man bör tänka på i skapandet av innehåll ämnat för att visas på en digital 
skylt. Bedömningen är att det inte bara gäller för videoklipp som innehåll utan att det är en 
bra regel att förhålla sig till, att alltid sträva efter att skapa visuellt snyggt innehåll. Det är 
möjligt att det tar lite längre tid för personalen att skapa innehåll som är av lite högre 
åskådarvärde, men jag anser att det lönar sig i längden. Det skapar en förväntan hos kunden 
att innehållet är av något värde för dem, innehållsmässigt eller visuellt lockande. Båda 
delarna är något butiker bör sträva efter i skapandet av innehåll ämnat för digitala skyltar.  

I en mindre livsmedelsbutik som studien utfördes på, kan det vara hinder med tanke på 
personalkompetens, att alltid sträva efter att skapa innehåll av hög kvalité till digitala skyltar. 
Ett angreppsätt för att öka åskådarnas intresse och förväntan till butikens skyltar kan vara att 
personalen själva i butiken formar den förväntan med hjälp av kampanjer eller annat av 
kundens intresse. Genom att skapa innehåll av värde så skapar man en rutim hos kunden att 
uppmärksamma digitala skyltar. 

Som förslag till förändring, efter att ha tagit del av resultatet av intervjustudien, är att 
butiken behöver arbeta mer med att uppdatera sina skyltar, då får de kunder som gör det till 
en rutin att titta på skyltarna för att de tycker att det är roligt och intressant. Ett annat 
förslag, vilket också är en kostnadsfråga, är att personalen får mer tid till skapandet av 
skyltarna som på sikt ökar deras erfarenhet och generar mer kunskap. Många ur personalen 
anser att fler som jobbar i butiken bör lära sig att lägga ut innehåll för att effektivisera arbetet 
med skyltarna. Intervjupersonerna berättade att det kan uppstå problem när någon behöver 
lägga ut något på skyltarna men först måste leta upp de få personer ur personalen som 
faktiskt kan med programmen. Att byta innehåll på skärmarna upp till två gånger i veckan är 
inte tillräckligt. För att ändra uppfattning hos kunden, måste det först ske förändring inom 
personalens arbete med digitala skyltar. Det är tydligt att utvecklingen är på väg mot allt mer 
digital skyltning i vårt samhälle, av den orsaken anser jag det är viktigt att följa med i 
utvecklingen. Butiken har digitala skyltar och behöver utveckla arbetet för att inte förlora 
kunders inställning till butiken på grund av dennes förhållande till digital skyltning. Jag 
menar att kunder kan idag på andra håll i samhället skapa sig en förväntan av innehållet på 
digitala skyltar, vilket i sin tur skulle kunna medföra bildskärmsblindhet i framtiden för 
kunderna i den specifika butiken.  
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Det finns en svaghet i resultatet av studien från mina intervjupersoners sida. Jag tolkar 
det som att jag inte fått fram ett djupgående resultat av hur man ska kunna förbättra arbetet 
för personalen med digital skyltning. Detta, anser jag, beror på att de ännu inte börjat arbeta 
i sådan stor utsträckning med digital skyltning i butiken. Dock menar jag inte att 
informationen från resultatet varit oanvändbar, utan jag har fått respons från personalen om 
hur de ser på digital skyltning och hur de anser de i deras butik, borde arbeta med digital 
skyltning.  
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7. Slutsats 
Jag gick in i min studie med frågeställningen, hur använder en lokal dagligvaruhandelsbutik 
digital skyltning och kan den förbättras? För att nå syftet att hålla ett högt kundvärde. Med 
analysen som grund, frågar jag mig, har jag fått ett adekvat svar på min frågeställning? Jag 
anser att jag utifrån min intervjustudie och tidigare forskning lyckats besvara min 
frågeställning med förslag på hur man kan förbättra användningen av digital skyltning, för en 
mindre livsmedelsbutik som den jag studerade. Det är inte konkreta lösningar utan mer ett 
förhållningsätt till digital skyltning som jag anser att en livsmedelsbutik bör använda sig av 
för att effektivisera användningen av digitala skyltar.  

Vad kan jag dra för slutsatser? Jag anser att det finns ett stort behov att öka värdet av 
innehållet på digitala skyltar för att potentiella kunder ska öka sin förväntan det vill säga att 
det kommer att visas något av värde för dem på digitala skyltar. Det bedömer jag leder till 
ökat värde för butiken i form av, ”en glad kund, är en bra kund”.  

Mina förslag på hur en butik kan förbättra användning av digital skyltning har olika 
grader av realiserbarhet, då butiken i fråga i min studie inte kanske har råd att anställa 
personal för att enbart jobba med digital skyltning. Som jag skrivit i avsnittet 2.2 val av 
metod anser jag att mitt resultat på förslag till förändringar faktiskt går att generalisera till 
liknande dagligvaruhandelsbutiker. Utifrån det givna franchisekonceptet gör att jag bedömer 
mina resultat vara förslag även till liknande butiker som ingår i samma franchise.  
 

7.1 Fortsatta studier 
Jag anser att digital skyltning är ett väldigt spännande ämne samt att det är något som vi 
kommer se mycket mer av i framtiden. Jag bedömer att det har forskats en del inom området 
och jag ser framemot att läsa den fortsatta forskningen, det vill säga nästa steg i 
livsmedelsbutikers användning av digitala skyltar. Som förslag på framtidens digitala skyltar 
inom dagligvaruhandel så ser jag digitala skyltar på kundvagnarna i form av en pekskärm, 
där kunderna själva kan knappa in vad det är för varor de söker, kanske till och med skicka 
över sin handlingslista till skärmen. Nästa steg skulle, enligt mig, också vara utvecklingen av 
mindre digitala skyltar, placerade vid hyllorna för att konkurrera ut den traditionella A4-
formats skylten. Det är något som jag anser skulle förändra inställningen hos personal som 
arbetar inom dagligvaruhandel. Många kan nämligen inte föreställa sig att traditionella 
skyltar helt kan försvinna av den anledningen att de inte anser att det kan sitta en skärm vid 
varje hylla i butiken. Pervasive advertising, som jag beskriver under avsnitt 3.4, är ett område 
jag gärna ser att det forskas mer om. Det är ett område enligt Müller et al. (2011) som går att 
koppla samman med digital signage. Det är mer ett framtida forskningsområde för min 
studie, men jag anser att det är viktigt att poängtera vad det är, och att det kommer att finnas 
i livsmedelsmiljöer inom en snar framtid. Det jag anser går att koppla samman med 
pervasive advertising idag i butiksmiljö, är marknadsföringen på Facebook som vissa 
livsmedelsbutiker inom franchisen använder sig av samt franchisens egen applikation. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor – Potentiella kunder 
 
Vad vet du om digital skyltning? 
 
Lägger du märke till digitala skyltar? 
 
Vad som visas? 
 
Tror du att du blir påverkad av digitala skyltar? 
 
Varför tittar du/ tittar inte du på digitala skyltar? 
 
Vad är din åsikt om digitala skyltar? 
 
Vad tycker du skulle visas på dessa skärmar (antingen mer av eller något helt 
nytt)? 
 
Lägger du någon vikt på om produktioner på digitala skyltar är välgjorda? 
 
Hur tror du att framtidens reklamskyltar kommer att se ut? 
 
Finns det situationer eller sammanhang där du föredrar traditionell skyltning 
före digital, eller tvärtom?  
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Bilaga 2. 

Intervjufrågor - Frågor butiksägare/personal 
Butikschef/ägare 
 
Vad visste du om digital skyltning innan ni skaffade det? 
 
Hur länge har ni haft skärmarna? 
 
Varför installerade ni digitala skyltar i butiken? 
 
Hur kom ni i kontakt med digital skyltning? 
 
Märker ni någon skillnad inom försäljning?(reklam plats?) 
 
Personal 
Vad visste du om digital skyltning innan ni skaffade det i butiken? 
 
Tror/tycker du att det krävs tidigare/erfarenheter och kunskaper om digital 
skyltning för att arbeta med det? 
 
Hur arbetar ni med digital skyltning? Kan ni bestämma själva i butik vad som 
ska visas på skärmarna? 
 
Har du jobbat med att byta innehåll på era digitala skärmar någon gång? 
-Var det svårt/tror du att det är svårt? 
- Hur ofta byter ni ut innehållet på skyltarna? 
 
Är det en enskild person som sköter digitala skyltarna? 
 
Kan det vara en tjänst att sköta skyltarna, tycker du? 
 
Hur mycket tid i form av resurs skulle du vilja säga att ni lägger på skärmarna? 
-Vad tycker du kan vara rimligt ? 
 
Vad har ni fått för respons från kunder om skyltarna? 
 
Vad är din personliga åsikt kring digitala skärmar? 
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På vilket sätt tycker/tror du att man skulle kunna förbättra sättet att arbeta med 
Digital Skyltning? (Allmänt/för er i butik? Plats på skyltarna?) 
 


