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Abstrakt 

Titel: Skylta med framgång – En kvalitativ studie om hur konsumenter upplever digital 

skyltning i servicemiljön  

Författare: Jonatan Eriksson & Philip Svensson  

Handledare: Joachim Timlon  

Examinator: Bertil Hultén  

Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, 

Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2016.  

Forskningsfråga: Hur upplever konsumenter digital skyltning i olika servicemiljöer?  

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera digital skyltning 

och dess påverkan på upplevelser i olika servicemiljöer. Denna påverkan ska 

undersökas utifrån mottagarens perspektiv. Vi vill tillhandahålla rekommendationer 

som är applicerbara på vårt samarbetsföretag, men också andra likvärdiga distributörer 

av digital skyltning. Dessa rekommendationer ska innehålla hur en sådan distributör bör 

kommunicera sitt erbjudande för att få potentiella köpare att investera i digital skyltning 

och hur den icke-finansiella avkastningen av investeringen ser ut. 

Metodik: Detta examensarbete har haft en kvalitativt inriktad fallstudie med en 

kombination av en deduktiv- och induktiv ansats. Med basering i litteraturen har en 

empirisk undersökning utförts genom semi-strukturerade fältintervjuer med 

konsumenter i de undersökta servicemiljöerna. Det empiriska materialet som erhölls 

analyserades genom en kvalitativ dataanalys.  

Resultat & slutsatser:  Konsumenter upplever digitala skyltar som modernare och mer 

teknologiska än vanliga skyltar, vilket leder till att de förväntar sig mer av skyltningen. 

Examensarbetets slutsats är att upplevelsen som konsumenten har av den digitala 

skyltningen är mer komplex än vad som tidigare identifierats.  

Teoretiska och praktiska bidrag: Examensarbetets teoretiska bidrag är en insats inom 

forskningen kring digitala skyltar ur mottagarens perspektiv. Utöver detta finns ett 

teoretiskt bidrag i det identifierade surprisförväntade behovet, vilket inte återfinns i 

tidigare forskning. Examensarbetets praktiska bidrag är insikter i hur företag kan 

utforma sin digitala skyltning för att skapa en positiv upplevelse för konsumenten. Det 

bidrar också med insikter som examensarbetets samarbetsföretag och andra distributörer 

av digital skyltning kan använda i sin kommunikation med potentiella investerare.  

Nyckelord: Digital skyltning, skyltning, upplevelser, varumärkesupplevelse, 

servicemiljö. 
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Abstract 

Title: Signs of success – A qualitative study inquiring how consumers experience 

digital signage in the servicescape.  

Authors: Jonatan Eriksson & Philip Svensson  

Mentor: Joachim Timlon  

Examiner: Bertil Hultén  

Course: Master thesis 30 credits. Degree of Master of Science in Business and 

Economics, Marketing, Linnaeus University, Kalmar, Spring 2016.  

Research question: How do consumers experience digital signage in different 

servicescapes?  

Purpose: The purpose of this master thesis is to analyze digital signage and its affect on 

experience in different servicescapes, from a consumer perspective. We want to provide 

recommendations, which are applicable on the organization we have worked with, as 

well as other distributors of digital signage. These implications contains how a 

distributor of digital signage can communicate its offer in order to gain new investors. 

Moreover, the implications also comprehends the non-financial return of investment of 

these endeavours.   

Methodology: This master thesis is a qualitatively-oriented case study with a 

combination of a deductive- and inductive approach. Based on previous literature, the 

empirical examination has been done by conducting semi-structured field interviews 

with consumers in the specific servicescape, of which has been investigated. The 

empirical findings that was gained were analyzed through a qualitative data analysis. 

Results & conclusions: Consumers are experiencing digital signs as modern and more 

technological than analogue signs, which leads to greater expectations of signage. Thus, 

the conclusion of this master thesis is that the consumer experience of digital signage is 

more complex than what has been previously identified.  

Theoretical and practical contributions: The theoretical contributions of this master 

thesis are inputs into the research of digital signage in a consumer perspective. In 

addition, there has been an identification of the surprise-expected need, which cannot be 

found in prior research. The practical contributions consist of insights in how 

organizations can create a positive consumer experience through digital signage. 

Moreover, it consists of implications to distributors of digital signage on how to 

communicate this to potential investors. 

Keywords: Digital signage, signage, experience, brand experience, servicescape. 
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1 Inledning 

I följande avsnitt presenteras en introduktion till uppsatsens substans. Inledningsvis 

beskrivs bakgrunden till ämnet där det framkommer argument kring kontexten av 

digital skyltning med grund i servicemiljön och upplevelser. Därefter följer en 

problemdiskussion som omfattar problematiken kring ämnet och det gap inom 

forskningen vi vill fylla, vilket leder uppsatsen vidare till studiens forskningsfråga, 

syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Digital skyltning är ett marknadsföringsmedium som intresset ökar kring idag och 

användandet spås att öka ännu mer kommande åren (Aktiespararna, 2015; Dennis et 

al., 2013; Bauer et al., 2016). Inom marknadsföring syftar digital skyltning till TV-

skärmar som visar reklam, information, nyheter eller nöje i form av dynamiska 

bilder, text och video (Dennis et al., 2012). I den traditionella marknadsföringen 

avser digital skyltning enskilda skärmar i butiker, och anses vara ett in-store medium 

som används direkt i konsumentens köp- och beslutsprocess. Exempel på andra 

traditionella medier är tryckt media (tidningar och magasin), TV och radio och 

utomhusmedier (Fill, 2013).  

 

Tack vare teknologins utveckling står marknadsföringen under en digital revolution 

driven av fyra krafter: bredband, Wi-fi, sökmotorer och nätverk. Detta har lett till 

framväxten av digitala medier som sträcker sig bortom den traditionella 

marknadsföringen (Dahlén et al., 2010). Signs of the Times (2006) skriver att 

ökningen av digital skyltning delvis beror på fallande priser på snabb uppkoppling 

och plattskärmar. Alltså har den digitala revolutionen också gjort att traditionella 

medier utvecklats. Idag innebär digital skyltning ett sammanhängande nätverk av 

skärmar, som kan uppdateras inom sekunder, oftast endast genom ett musklick 

(Dennis et al. 2012). Många skärmar erbjuder även interaktiva funktioner som touch-

screens, rörelsesensorer, Wi-Fi och bluetooth (Bauer et al., 2016). Detta är 

egenskaper som förknippas med digital media, och inte traditionell media (Fill, 

2013). Skärmarna är inte heller begränsade till butiken utan kan placeras utomhus på 

allmänna platser (Bauer et al., 2016). Dessa nya teknologiska möjligheter gör att det 

inte är lika simpelt att klassificera digital skyltning som enbart ett traditionellt 
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medium. Många av fördelarna från både traditionella medier och digitala medier kan 

tillskrivas digital skyltning. Till exempel att digitala medier erbjuder interaktiva 

möjligheter, flexibilitet, samt relativt låga kostnader (Bauer et al., 2016; Bonfanti, 

2013; Fill, 2013) och att traditionella medier drar till sig uppmärksamhet och bygga 

upp en medvetenhet kring varumärket (Fill, 2013).   

 

Vidare har studier om ämnet visat att digital skyltning möjliggör för kommunikation 

av målinriktade meddelanden, rapportering av en mängd olika typer av 

kommunikation (information, orientering, nöje och annonsering), flexibilitet och 

effektivitet (låga kostnader och tajming för implementering, utbyte, modifiering och 

tillägg). Jämfört med tryck möjliggör digital skyltning dessutom för uppdateringar i 

realtid, reducerad upplevd väntetid och meddelanden i form av video och 

animationer (Bauer et al., 2016; Bonfanti, 2013; Fill, 2013). Roggeveen et al. (2015) 

menar att då konsumenter stöter på levande och dynamisk information ökar 

konsumentens mentala bilder och föreställningar av konsumtion med det givna 

varumärket. Digital skyltning kan generera en anmärkningsvärd avkastning via 

annonsering på platser där köpare och säljare möts (Signs of the times, 2006).   

 

En annan trend som fått stor uppmärksamhet inom marknadsföringen är upplevelser 

och emotioner (Axelsson och Agndal, 2012). På grund av teknologins utveckling är 

konsumenten ständigt uppkopplad och utgör en måltavla för annonser och reklam. På 

grund av detta informationsöverflöd har konsumenten anpassat sig och lärt sig att 

sålla bort mycket av den kommunikation som denne utsätts för (Dahlén et al., 2010). 

Det är på grund av denna anpassning som upplevelser och emotioner har fått sitt 

genomslag. Känsloväckande meddelanden har visats fånga konsumentens 

uppmärksamhet på ett mer effektivt sätt än traditionella funktionella meddelanden 

(Nielsen et al., 2010; Dennis et al., 2013).  

 

Fill (2013) menar att det idag finns ett ökat intresse kring upplevelser. Många aktörer 

inom flera branscher ser idag sig själva som leverantörer av upplevelser. Upplevelsen 

beskrivs, enligt Axelsson och Agndal (2012), som en inre, subjektiv respons som 

skapas via en direkt eller indirekt kontakt med ett företag. Upplevelser har visats 

påverka kunders nöjdhet och lojalitet på ett positivt sätt (Brakus et al., 2009). Schmitt 

och Zarantonello (2010) menar att det är ett faktum att konsumenter idag inte är 
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intresserade av produkters funktionella egenskaper, utan istället söker efter 

minnesvärda upplevelser. Konsumenter baserar alltså sina produktval utifrån vilka 

upplevelser de erbjuder. Bruce et al. (2012) menar att resultatet av en 

marknadsföringsaktivitet rimligen bör beskrivas av upplevelser och att man på så sätt 

kan förklara inflytandet av reklamen på mottagarna.  

 

Det finns ett antal sammansättningar av upplevelser som till exempel 

kundupplevelser, shoppingupplevelser och serviceupplevelser (Chang och Horng, 

2010; Chahal och Dutta, 2015; Hary et al., 2007). Schmitt och Zarantonello (2010) 

menar dock att varumärkesupplevelsen omfattar samtliga typer av upplevelser 

eftersom varumärket på ett eller annat sätt alltid är inblandat i kommunikationen. 

Digital skyltning möter inte bara konsumenten i butik, där till exempel 

shoppingupplevelsen uppstår, utan även på allmänna platser utanför butik.  

 

Vad som sker i och genom en kommunikationskanal kan inte enbart förklaras utifrån 

faktorer som har med innehållet eller budskapet att göra. Kommunikationen erhåller 

också en betydelse från det sammanhang eller den kontext i vilken denna sker 

(Echeverri & Edvardsson, 2012). Denna kontext beskrivs av Bitner (1992) som 

servicelandskapet. Bitner (1992) framställer servicelandskap som den konstgjorda, 

fysiska miljön ett företag erbjuder. I det här arbetet har vi valt att kalla 

servicelandskapet för servicemiljö. Servicemiljön beskrivs av Hultén (2015) som 

butiker, gallerior eller platser där interaktionen mellan konsument och säljare sker. 

Kunders engagemang, delaktighet, köpbeteende och attityder påverkas starkt 

beroende på hur servicemiljön ser ut, särskilt inom servicesektorn. Att utforma sin 

servicemiljö är därför viktigt, inte minst med tanke på att kundens engagemang och 

delaktighet i servicemiljön har en stark relation till avkastning (Kumar, 2015). I 

servicemiljön anses skyltning vara en ovärderlig komponent (Cheng, 1998: Bonfanti, 

2013).  

 

Ett företag som arbetar med dessa företeelser är det här examensarbetets 

samarbetsföretag ”JP Displays”. Företaget arbetar med att sälja annonsplatser och 

digitala skärmar till andra företag och organisationer. Skärmarna kan visa både 

rörlig- och stillbild, och kan placeras på publika eller privata platser. Idag finns deras 

skärmar i flera gallerior, butiker och på bussar. Företag skickar den annons de vill 
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ska visas på skärmarna och JP Displays laddar upp detta via sin egna server. Sedan 

kan kunderna själva uppdatera annonsen under den kampanjtid som parterna avtalat. 

Hela annonseringsprocessen är därmed extern.  

           

1.2 Problemdiskussion  

Konsumenter möter idag ett överflöd av annonser, reklam och andra budskap. 

Företag möts därför av en utmaning att sticka ut med sin marknadsföring (Nielsen et 

al., 2010; Dahlén et al., 2010). Enligt Newman (2007) är utformningen av 

servicemiljön därför ett viktigt verktyg för att differentiera sig och skapa upplevelser 

som konsumenten använder i sin produktutvärdering. Dennis et al. (2013) menar att 

digital skyltning är en viktig komponent i servicemiljön. Även Bitner (1992) 

beskriver skyltning som en ovärderlig del av servicemiljön. Men forskningen kring 

servicemiljöns utformning antar ofta ett holistiskt perspektiv och bortser från att 

behandla varje komponents bidragande till servicemiljön separat (Dennis et al., 2012; 

Ballantine et al., 2010). Ballantine et al. (2010) som förespråkar ett holistiskt 

perspektiv menar att konsumenter inte utsätts för ett stimuli i taget. Till exempel kan 

man inte se utan att känna doften, och man kan inte gå på golvet utan att känna 

temperaturen i rummet.  

 

Företag eftersöker indikationer på vad upplevelser bidrar med och tillför 

konsumentens tillfredsställelse, nöjdhet och värde i servicemiljön. De kontaktpunkter 

som konsumenten har med företagen i servicemiljön fungerar som upplevelseskapare 

(Högström, 2011). Vi anser att forskningen kring hur en viss kontaktpunkt skapar 

upplevelser är bristfällig. Även Brakus et al. (2009) efterfrågar forskning kring vilka 

upplevelsedimensioner som uppstår av ett visst stimuli. Vi tror att detta kan leda till 

osäkerhet bland företag som inte vet vilka upplevelser en viss 

marknadsföringsaktivitet skapar hos konsumenten och inte heller om deras 

investering är gynnsam. Högström (2011) beskriver att om en komponent inte 

överensstämmer med helheten kan det ha en negativ inverkan på kunders 

tillfredsställelse och värde. Men ur ett holistiskt perspektiv kan man då inte urskilja 

om eller hur varje komponent påverkar upplevelsen. Det blir svårt att veta en 

komponents roll i servicemiljön och konsumentens upplevelser om allt ska ses som 

en helhet. Samma författare menar därför att miljön och upplevelser ska brytas ned 

till sina komponenter och undersökas separat.  
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Vi tror att det holistiska förhållningssättet till servicemiljön och upplevelser kan leda 

till problem för företag. Eftersom konsumenter idag sållar bort mycket information 

och budskap som de utsätts för, blir det svårt för företag att utvärdera effektiviteten 

av ett enskilt marknadsföringsmedium som endast undersökts som en del av 

helheten. Vi tror även att det blir svårt för företag att välja vilka medier som ska vara 

en del av servicemiljöns utformning. Detta är även något vi också kom fram till 

tillsammans med JP Displays som beskrev svårigheten för företag att veta vilket 

medium som de ska investera i, och den osäkerhet som uppkommer på grund av det. 

Osäkerheten hos de företag som söker att investera i ett medium gör också att 

osäkerheten hos distributören ökar.  

 

Bruce et al. (2012) påvisar att det saknas en matchning mellan distributör och de 

företag som anlitar distributörer, eftersom dessa parter vill bedöma sina insatser på 

olika sätt. Enligt Drell (2014) har konsumenter inget att säga till om vad gäller 

företags försök att möta deras behov. Samtidigt som konsumenters upplevelser beror 

på hur företag lyckas möta deras behov. Bruce et al. (2012) menar dock att företag 

anlitar distributörer för att få hjälp med dessa företeelser, men avslutar sina 

företagsrelationer då distributören inte kan visa upp konkreta finansiella vinster från 

deras ursprungliga investeringar i distributören. Drell (2014) beskriver att företag ser 

upplevelsen ”inside-out”, det vill säga utifrån företagets perspektiv mot kunden, 

snarare än tvärtom. Detta anses vara problematiskt när konsumentens behov varken 

tas i beaktning eller uppfylls. Bruce et al. (2012) menar att distributörer vill använda 

sig av icke-finansiella resultat och bedömningar, vilket företagen inte accepterar. 

Däremot menar Drell (2014) att investeringarna i slutändan kommer ge tillbaka tio 

gånger om, eftersom man skapar en upplevelse som verkligen möter konsumenternas 

behov.  

 

Dennis et al. (2010) och Dennis et al. (2012) menar att trots en stadig tillväxt inom 

digital skyltning som marknadsföringsmedium är forskningen kring ämnet 

otillräcklig. Det finns en mängd äldre forskning kring analog skyltning som 

traditionellt medium snarare än den moderna definitionen på digital skyltning. Den 

äldre litteraturen överensstämmer inte med den typ av skyltning som finns idag. 

Digital skyltning beskrivs i unison med uppdateringar i realtid, styrning via server 
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och rörlig bild. Äldre forskning har dessutom sin grund i företagens perspektiv 

eftersom skyltningen då inte hade samma interaktiva möjligheter som den har idag. 

Bonfanti (2013) efterfrågar mer forskning kring digital skyltning med utgångspunkt 

ur konsumentens perspektiv. Vi tror att den föråldrade litteraturen om digital 

skyltning har lett till kunskapsbrister angående mediets relation med konsumenten. 

Detta eftersom konsumenten interagerar mer med skyltningen än tidigare. 

Tillsammans med JP Displays kom vi fram till att företag inte är fullständigt 

medvetna om den teknologi som digital skyltning faktiskt innehåller eller vad den 

moderna definitionen innebär. Detta tyder på att forskning kring den digitala 

skyltningens moderna definition är bristfällig. Med tanke på framväxten av 

upplevelser inom marknadsföring, finns det utrymme att studera digital skyltning ur 

konsumentens perspektiv.   

 

1.3 Forskningsfråga 

I problemdiskussionen kommer vi fram till att det holistiska förhållningssättet till 

servicemiljön, dess kontaktpunkter och upplevelser är problematiskt. Detta 

förhållningssätt gör att företag varken vet om eller hur ett marknadsföringsmedium 

eller kontaktpunkt påverkar konsumentens upplevelser. Problemet blir också allt mer 

påtagligt då konsumenter idag utsätts för en stor mängd budskap, vilket gör det 

omöjligt för dem att tillgodogöra sig all information. Vi diskuterar även hur detta 

leder till en osäkerhet hos företag som ska utforma sin servicemiljö och då måste 

välja mellan olika mediekanaler utan att veta hur separata medier påverkar 

upplevelsen.  

 

Vi kommer också fram till att företag betraktar konsumenters upplevelser ur ett 

“inside-out”-perspektiv, vilket anses problematiskt då upplevelser beror på hur 

företaget lyckas möta konsumentens behov. Forskning som tar sin utgångspunkt ur 

konsumentens perspektiv har inte studerats i tillräcklig utsträckning (Bonfanti, 2013). 

Vi diskuterar också hur digital skyltning har genomgått en teknologisk utveckling, 

vilket har gjort att forskningen kring skyltar inte överensstämmer med den typ av 

skyltning som används idag. Den moderna definitionen på digital skyltning har inte 

studerats i tillräcklig omfattning (Bonfanti, 2013; Dennis et al., 2010; Dennis et al., 

2012). Vi ser därmed en möjlighet att kunna bidra till den begränsade forskningen 

inom digital skyltning ur konsumentens perspektiv.  
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Utifrån denna argumentation har följande forskningsfråga formulerats för uppsatsen:  

 

Hur upplever konsumenter digital skyltning i olika servicemiljöer? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera digital skyltning och 

dess påverkan på upplevelser i olika servicemiljöer. Denna påverkan ska undersökas 

utifrån mottagarens perspektiv. Därmed ämnar vi fylla det nuvarande gap i 

forskningen som identifierats i problemdiskussionen. Vi vill tillhandahålla 

rekommendationer som är applicerbara på vårt samarbetsföretag, JP Displays, men 

också andra likvärdiga distributörer av digital skyltning. Dessa rekommendationer 

ska innehålla hur en sådan distributör bör kommunicera sitt erbjudande för att få 

potentiella köpare att investera i digital skyltning och hur den icke-finansiella 

avkastningen av investeringen ser ut. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att, i undersökningssyfte, avgränsas till platser där 

serviceföretag verkar. Vår forskningsfråga benämner olika servicemiljöer, varför vi 

har valt att avgränsa dessa servicemiljöer till galleria och buss, där vårt 

samarbetsföretag har skärmar. Som nämnt i problemdiskussionen är en finansiell 

mätning av marknadsföringsinvesteringar ett samband som inte bör användas, vi har 

därför valt av avgränsa oss till den icke-finansiella avkastningen. Detta kallas 

upplevelseanalysering i samma del. När vi nämner denna upplevelseanalysering har 

vi valt att avgränsa oss till mottagarens upplevelser av digital skyltning. 

Examensarbetets samarbetsföretag har önskat vara anonyma, vilket betyder att ”JP 

Displays” är ett fiktivt namn som kommer användas genom hela arbetet.  
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2 Metodik 

I detta metodikkapitel kommer vi ingående att redogöra för våra metodval, som 

ligger till grund för genomförandet av vår uppsats. Kapitlet kommer genomgående 

bestå av definitioner följt av argumenten kring våra metodval. Detta görs i syfte att 

få en överskådlig och klar bild av vårt tillvägagångssätt och resonemang. 

2.1 Kvalitativ forskning 

Bryman och Bell (2013) skiljer på två olika typer av forskning; kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Inom företagsekonomisk forskning är distinktionen mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning är ett sätt att klassificera tillvägagångssätt och 

metoder. Den första skillnaden mellan dessa två tillvägagångssätt är, enligt samma 

författare, att kvantitativ forskning mäter företeelser och andra omständigheter, vilket 

inte kvalitativ forskning gör. Det finns en tendens till att endast skilja dessa 

forskningstillvägagångssätt på detta sätt, många andra författare och forskare menar 

dock att det även skiljer sig i grundläggande kunskapsteori och frågeställningar. Det 

är forskningsfrågan som styr vilket tillvägagångssätt som ska användas. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) uppfattas den kvalitativa forskningen som ett 

angreppssätt som fokuserar på ord istället för den tidigare nämnda kvantifieringen i 

forskningens datainsamling. Holme och Solvang (1997) menar att angreppssättet har, 

i de flesta fall, ett förstående syfte. Wallén (1996) menar att kvalitativa studier 

undersöker av vilken karaktär en specifik företeelse är och hur denna företeelse ska 

identifieras. Under insamlingen läggs tyngd på att ta reda på hur individerna 

uppfattar och tolkar det sociala fenomenet som undersökts i detta examensarbete. De 

analyserade data rymmer en skildring av det sociala fenomenet som en ständigt 

föränderlig egenskap som uppstår i individers skapande och konstruktioner.  

 

Då examensarbetets forskningsfråga är hur konsumenter upplever digital skyltning i 

olika servicemiljöer, valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt. Därmed fokuserade vi 

författare på ord och dess sammanhang för att skildra detta sociala fenomen. Med ett 

förstående syfte ämnar inte examensarbetet heller att mäta någon företeelse. Det 

kvalitativa tillvägagångssättet är därmed den forskningsmetodik som detta 

examensarbete haft. 
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2.2 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns två olika typer av forskningsansatser 

som har syfte att behandla förhållandet mellan teori och forskning, dessa är deduktiv- 

och induktiv ansats. Samma författare beskriver induktion som att man utgår från ett 

socialt fenomen med en verklighetsförankring för att sedan röra sig mot teori. Locke 

et al. (2008) menar att induktion beskriver hur någonting faktiskt är. Halvorsen 

(1992) beskriver det induktiva synsättet som att man tar sig an ett problem för att 

efter detta bilda en teoretisk referensram. Den deduktiva ansatsen utgår från en 

teoretisk bakgrund (Bryman & Bell, 2013). 

 

Studien strävar mot ett induktivt förhållningssätt där inga generaliseringar eller 

antaganden får utrymme i syfte att påverka vår förförståelse. Dock är vi inte helt 

induktiva. Yin (2013) menar att nya författare behöver visa sin medvetenhet och 

skicklighet i att identifiera tidigare forsknings tillvägagångssätt som får konsekvenser 

för den egna studiens ämne, metod och datainsamling. En god litteraturgenomgång 

visar att författaren behärskar litteraturen och kan lägga fram argument för de luckor 

som finns i nuvarande forskning. Vi hade i denna studie därför gått igenom 

litteraturen innan datainsamling utfördes. Därför är examensarbetet också av 

deduktiv karaktär, då vi gjorde en litteraturgenomgång innan datainsamlingen 

utfördes. Vidare menar även Wallén (1996) att det är omöjligt att vara 

förutsättningslös inom den induktiva ansatsen. 

 

”Forskare som idag påbörjar en ny kvalitativ studie har kort sagt inga särskilt goda 

skäl till att inte gå igenom litteraturen innan de påbörjar sina forskningsstudier” 

(Yin, 2013, s. 66).  

 

Även om examensarbetets ämne baseras utifrån en praktiska vinkel i enlighet med 

samarbetsföretaget, utgår examensarbetet ändå från existerande teori. Likt Yin 

(2013)’s resonemang har vi gjort teoriinsamling samt presenterat begrepp och 

modeller innan datainsamlingen utförts. Vilket gör att vi argumenterar för att 

examensarbetet har en kombination av en deduktiv och induktiv ansats där vi utgår 

från teori, men också vill generera teori. Examensarbetet baseras i existerande teori 

inom digital skyltning och upplevelser i en naturlig kontext. Vidare ville vi generera 

ett teoretiskt resultat till följd av vår kvalitativa forskningsmetodik. Studien har också 



  
 

11 

haft ett induktivt förhållningssätt vad gäller att inte generalisera och där inga 

antaganden fått utrymme i syfte att påverka vår förförståelse.  

 

2.3 Övergripande metod 

2.3.1 Förkunskaper och förståelse 

Under fyra år av studier på Civilekonomprogrammet med inriktning mot 

marknadsföring, har vi som författare utvecklat fundamentala kunskaper som vi kan 

använda i kontext för detta examensarbete. Denna förberedelse inkluderar flera olika 

kurser som kan kopplas till denna uppsatsens substans. Ett urplock av dessa som kan 

relateras till detta examensarbete är exempelvis företagsekonomiska kurser, såsom 

sinnesmarknadsföring, olika strategikurser, företagsekonomisk metod, consumer 

behaviour and culture, contemporary strategic management och business marketing. 

Vi som författare har under vår studietid på Linnéuniversitetet i Kalmar utvecklat ett 

intresse kring marknadsföringens påverkan på konsumenter och hur företag kan 

använda detta till sin fördel. Därför bedömde vi valet av upplevelseanalysering och 

digital skyltning som en fördelaktig kombination för att studera hur konsumenter 

upplever digital skyltning i olika servicemiljöer, där vi kunde tillhandahålla 

rekommendationer till vårt samarbetsföretag.  

 

2.3.2 Litteraturstudie 

Enligt Bryman och Bell (2013) avser en litteraturgenomgång att presentera den 

tidigare forskning som har gjorts inom det givna forskningsområdet och syftar till att 

ge läsaren en förklarande bild av hur författarna systematiskt har arbetat med dessa 

teorier. Bryman och Bell (2013) menar att en litteraturgenomgång stärker studiens 

trovärdighet eftersom det signalerar att studiens författare besitter kunskap som gör 

deras studie relevant för forskning. Däremot bör man som författare analysera den 

tidigare teorin med ett kritiskt öga och förhållningssätt.  

 

I uppstarten av studien kan undersökaren, enligt Yin (2013), gå igenom vad som 

tidigare studerats inom samhällsvetenskaperna. Undersökaren kan också se tillbaka 

på tidigare kurser och litteratur för att finna ett intressant ämne. Digital skyltning 

fångade vårt intresse då vi blev introducerade via en artikel som användes i en kurs 

vid namn Sinnesmarknadsföring, ledd av Professor Bertil Hultén.  

 



  
 

12 

Informationsinsamlingen påbörjades via ett möte med vårt samarbetsföretag som gav 

oss en gedigen bas att grunda vår förståelse kring ämnet. Här skedde en diskussion 

kring de olika möjligheter och problem som finns inom branschen för digital 

skyltning samt hur branschen utvecklas. Detta möte skapade ett fördelaktigt sökfilter 

som vi kunde använda för vår bakgrund och problemdiskussion, där vi presenterar 

argument för ämnet och problemen som finns. Detta sökfilter tog sin form i 

databasen Business Source Premier (BSP), som tillhandahålls av 

Universitetsbiblioteket, där vi i upptakten av detta examensarbete fick möjlighet att 

lära oss BSP via en föreläsning som Linnéuniversitetet erbjöd oss författare. 

Inledningen av uppsatsen består därav till störst del av artiklar från akademiska 

journaler, men också av litteratur.  

 

För att bedöma trovärdigheten hos akademiska journaler erhöll vi en rankinglista från 

vår handledare Joachim Timlon där vi kunde få en överskådlig bild av journalers 

nivå baserat på en fyrgradig skala. Detta har influerat vår insamling av teorier från 

akademiska artiklar med syftet att tillhandahålla läsaren ett så trovärdigt redogörande 

av vår teoretiska referensram som möjligt. Vi vill dock påvisa att vi haft en kritisk 

syn till vår insamling av existerade teori. De artiklar vi använt har samlats in via BSP 

med hjälp av exempelvis dessa sökord: Digital skyltning, skyltning, upplevelser, 

varumärkesupplevelser, servicemiljö. Dessa sökord har i de flesta fall sökts med en 

engelsk översättning och i olika kombinationer för att matcha examensarbetet med 

den teori vi ansett relevant.  

 

Teoriavsnittet i examensarbetet innehåller relevant litteratur som vi till stor del 

använt under tidigare kurser som Linnéuniversitetet försett oss med. Sammanlagt 

anser vi oss funnit de ledande vetenskapliga artiklar och böcker, som är relevant för 

vår litteraturöversikt. Det finns dock flera vetenskapliga artiklar och litteraturer vi 

skådat, men på grund av ett kritiskt öga sållat bort. Metodkapitlet har blivit definierat 

och argumenterat utifrån litteratur. Vår syntes är ett utfall från vår litteraturöversikt 

som är baserad på både akademiska journaler och litteratur, men utformad utefter 

egen design. 
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2.3.3 Empirisk studie 

Vår empiriska undersökning genomfördes med hjälp av intervjuer med konsumenter. 

Inom kvalitativ forskning anses intervjuer vara den mest frekvent återkommande 

metoden att samla in data (Bryman & Bell, 2013). Likt vårt vetenskapliga synsätt att 

tolka de sagda orden har vi valt denna metod för att få en mer djupgående förståelse 

inom studiens ämne. Intervjuerna gjordes på plats i de servicemiljöer som 

undersökts, det vill säga två gallerior och två busshållplatser vilka avser 

servicemiljöer på buss. Studiens undersökning är baserad kring en djupare förståelse 

kring mottagarens upplevelser av digital skyltning i olika servicemiljöer, varför vi 

har valt att använda intervjuer för att uppnå detta. Dessa intervjuer har legat till grund 

för vår analys som ledde till ett svar på vår forskningsfråga. Vi kunde därmed 

identifiera den icke-finansiella avkastningen i form av upplevelser som ligger till 

grund för de rekommendationer vi försett vårt samarbetsföretag med. 

 

2.4 Fallstudiemetoden 

Enligt Yin (2012) är startpunkten för samtliga fallstudier densamma, nämligen att det 

finns en vilja att erhålla en noggrann och djupgående förståelse av ett enskilt eller till 

litet antal fall. Dessa fall baseras utifrån en verklighetsförankrad kontext. Den 

noggrannhet som efterfrågas inom fallstudier har syftet att generera en fundamental 

och djup förståelse. Resultatet ska förhoppningsvis bidra till nya 

verklighetsuppfattningar, beteenden och meningar.  

 

Definitionen av begreppet fallstudie är enligt Yin (2012) följande: 

”En empirisk undersökning av ett samtida fenomen som förankras i verkligheten, 

speciellt där gränsen mellan fenomen och kontext inte är helt uppenbar”. 

(Yin, 2012, s. 4, fritt översatt). 

 

Enligt Yin (2012) är fallstudiemetoden lämplig att använda i åtminstone tre 

situationer. Först och främst är fallstudiemetoden lämplig när forskningsfrågan är 

antingen beskrivande eller utforskande. Forskningsfrågan är då formulerad för att 

förstå ”vad”, ”hur” eller ”varför” något händer. För det andra lämpar sig en fallstudie 

när studien i fråga ämnar att studera ett fenomen i sin naturliga kontext. För det 

tredje passar en fallstudie till att samla in utvärderingar.    
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Tillsammans med JP Displays, vårat samarbetsföretag, diskuterade vi ämnet för 

examensarbetet och möjligheter för att undersöka fenomenet. Vår forskningsfråga 

var av utforskande slag vilket gjorde att en fallstudie var en lämplig metod att 

använda. Dessutom ämnade vi att studera digital skyltning och upplevelser i en social 

kontext i form av olika servicemiljöer. Detta betydde att vi under studiens gång sökte 

en djupare förståelse av ett socialt fenomen med verklighetsförankring, vilket också 

gjorde fallstudiemetoden lämplig. Både vi och vårt samarbetsföretag ansåg därför att 

fallstudiemetoden var det bästa valet för att förklara och analysera problemet på 

bästa sätt, samt svara på examensarbetets forskningsfråga. 

 

2.5 Urval 

Christensen et al. (2010) menar att när man ska genomföra en primärdatainsamling är 

det viktigt att fundera kring vilken ens målgrupp är och identifiera vilka respondenter 

som ska undersökas. Christensen et al. (2010) och Holme och Solvang (1997) menar 

att det är möjligt att undersöka en hel population, vilket enligt dem kallas för 

totalundersökning. Detta sätt att undersöka anses dock vara väldigt kostsamt och 

tidskrävande. Christensen et al. (2010) förespråkar därför att man ska göra ett urval 

från sin målgrupp i syfte att få en bild av hur den delen av populationen uppfattar den 

företeelse som undersökningen består av. När man gör ett sådant urval får en 

undersökare mer tid åt varje respondent och kan därmed utvinna en mer djupgående 

information för de som ingår i undersökningen. Undersökningens problem och syfte 

är det som ska ligga till grund för valet av urvalsmetod. 

 

Enligt Christensen et al. (2010) och Holme och Solvang (1997) finns det två olika 

typer av urval; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsval. Ett sannolikhetsurval 

förklaras som att respondenter väljs slumpmässigt med en känd chans att komma 

med i studiens urval. Vid ett icke-sannolikhetsurval väljs inte respondenterna 

slumpmässigt och man kan inte fastställa chansen att en respondent blir utvald. 

Christensen et al. (2010) menar att oavsett urvalsmetod, kommer inte urvalet 

motsvara den population som urvalet utgörs av. Undersökningens resultat, 

generaliserbarhet och representativitet påverkas positivt ju mer urvalet stämmer 

överens med populationen. Samma författare menar att man därför måste ta hänsyn 

till brister i det urval man undersökt. Vår studie har enligt Christensen et al. (2010) 

och Holme och Solvang (1997)’s resonemang haft ett icke-sannolikhetsurval. Den 
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målgrupp vi ville undersöka fanns inom de utvalda servicemiljöerna, där vi haft en 

station där vem som helst hade möjlighet att komma fram och medverka. Det fanns 

ingen känd chans för alla respondenter inom servicemiljön att komma med.  

 

Yin (2013) och Bryman och Bell (2013) för resonemang angående 

bekvämlighetsurval, vilket kategoriseras som en typ av icke-sannolikhetsurval, där 

respondenter valts på grund av tillgänglighet. Däremot identifieras en del nackdelar. 

Yin (2013) menar att denna typ av urval kan bli ofullständig på grund av den brist av 

information dessa respondenter kan tänkas ha inom studiens ämne. Holme och 

Solvang (1997) menar att bekvämlighetsurval är att välja de medverkande som är 

mest tillgängliga. När den medverkande själv har tagit initiativet att delta i 

datainsamlingen kallas det urval genom självselektion. Christensen et al. (2010) 

beskriver påstana urval som att undersökarna placerar sig på platser där de som är 

intressanta för studiens undersökning rör sig 

 

Urvalet vi haft i datainsamlingen var ett bekvämlighetsurval, där vi frågade 

respondenter om medverkan på den plats och servicemiljö vi befann oss i. Samtidigt 

fanns det utrymme för självselektion hos de konsumenter som befann sig i 

servicemiljön som undersöktes. Det fanns flera fall av självselektion i denna 

datainsamling då konsumenter kom fram till oss som insamlare och frågade om de 

kunde medverka. Vidare anses urvalet för datainsamlingen även som ett påstana 

urval. Detta eftersom vi placerat sig på platser som rört undersökningen, vilket varit 

gallerior och busshållplatser. 

 

2.6 Operationalisering 

Bryman och Bell (2013) menar att operationalisering är en process där det sker en 

utformning av begrepp som intresserar undersökaren. Operationaliseringen används 

för att analysera och exploatera begrepp. Begreppen är teorins fundament som också 

utgör en utgångspunkt för studier inom företagsekonomi. Patel och Davidson (2011) 

beskriver att när man översätter ett teoretiskt begrepp till en intervjufråga, kallas 

detta för att man operationaliserar begreppet. Bryman och Bell (2013) menar att varje 

begrepp representerar en beteckning som appliceras på de delar av det sociala 

fenomenet som uppvisar relevanta och liknande drag. Samma författare menar också 

att begrepp utgör kategorier för att organisera iakttagelser och idéer. Inom kvalitativ 
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forskning utgör inte begreppens formuleringar någon viktig faktor, däremot utgör 

begreppen en stor del av den kvalitativa undersökningen. För att analysera dessa 

begrepp, menar Bryman och Bell (2013) att det är vitalt att ha en eller flera 

indikatorer. Indikatorer formuleras efter att begreppen har fastslagits och finns i syfte 

att hjälpa analysen av begreppen.  

 

De begrepp som legat till grund för vår operationaliseringsmodell är upplevelser och 

digital skyltning. Till dessa begrepp har flera indikatorer formulerats med inspiration 

i befintlig teori. Begreppet upplevelser innefattar fyra indikatorer, nämligen sinne, 

affekt, beteende och intellekt. Bilaga A ger en överskådlig blick för att förstå 

indikatorernas innehåll. Indikatorerna har formulerats med inspiration utifrån det 

resonemang som Schmitt et al. (2009) samt Schmitt och Zarantonello (2010) för 

angående upplevelsens komponenter.  

 

Indikatorn sinne innefattar den uppfattning och det mottagande genom de fem 

sinnena, nämligen syn, doft, känsel, ljud och smak. Detta innefattar även 

sinnesintegration och multisensoriska förhållanden samt upplevelser. Affekt består 

av konsumentens sinnesstämning och känslor. Beteende innefattar konsumentens 

handlingar och livsstil. Där ingår även resonemang som Bitner (1992) för angående 

att det sker antingen ett undvikande eller ett närmande, vilket redogörs mer utförligt i 

den teoretiska referensramen. Den sista indikatorn som vi fann var intellekt. Denna 

indikator har sitt utgångsläge omvärlden. Där ingår klassificering, kunskap, 

analysering och resonemang.  

 

Vårt andra begrepp som vi mäter är digital skyltning, där vi funnit tre indikatorer 

inspirerade av Bonfanti (2013). Indikatorerna är en indelning av olika behov som 

tillhandahålls genom den skyltningskvalitet som finns. De olika behoven delas då in i 

likgiltiga, förväntade och oväntade behov. Alla begrepp och teorier som behandlats i 

operationalisering finns utförligt beskrivna i den teoretiska referensramen.  

 



  
 

17 

 

Figur 1: Operationaliseringsmodell (Egen) 

 

 

2.7 Datainsamling 

2.7.1 Datainsamlingens kontext 

Under vår datainsamling gjordes intervjuer i fyra olika 

servicemiljöer. Dessa servicemiljöer skiljer sig från 

varandra, vilket vi har tagit i beaktning i denna studie. Vi 

delade in de olika servicemiljöer vi undersökt i numerisk 

form 1, 2, 3 och 4 enligt servicemiljöförteckningen. 

Baronen och Hansa City i Kalmar var de gallerior som 

inkluderades i studien. Komponenterna i dessa servicemiljöer är uppbyggda på 

samma koncept men har ändå olika komponenter, vilka vi försökt identifiera 

intervjuerna vi haft. För att få en tydligare överblick över dessa två servicemiljöer 

har vi illustrerat förutsättningarna som fanns i respektive servicemiljö. 

Tabell 1: Servicemiljöförteckning 
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Servicemiljö 1 

Baronen i Kalmar har flera ingångar på 

olika sidor av gallerian. Under vår 

insamling fokuserade vi på 

huvudingången. Här finns det fem  

ingångar till en större tom yta. Där finns 

en integrativ skärm strategiskt placerad. 

Längre fram finns en rulltrappa mitt i 

gången där det precis bredvid finns 

ytterligare en skärm. Vi som intervjuade 

konsumenter i servicemiljön var 

placerade efter rulltrappan, så 

konsumenter har fått möjligheten att 

studera båda skärmarna redan innan det 

eventuella intervjutillfället. I figur 2 finns 

en egendesignad överblick över förutsätt-                     Figur 2: Servicemiljö 1 (Egen) 

ningarna för denna servicemiljö. 

 

Servicemiljö 2 

På gallerian Hansa City i Kalmar finns bara en ingång via en vanlig och en roterande 

svängdörr. Vid ingången finns det en öppen yta med bland annat två skärmar som 

sitter väldigt högt upp, vilket gör reklam för restaurangen en trappa upp. Sedan kan 

konsumenten välja att gå två håll väl inne i gallerian. Om konsumenten tog 

vänsterhållet fanns en skärm till placerad mitt i gången mellan butikerna. Vi som 

datainsamlare stod placerade efter denna skärm så att konsumenterna skulle få 

möjlighet att uppleva alla skärmar innan en eventuell intervju utförts. De runda 

cirklarna med ett X i påvisar att vi inte valt att stå vid dessa platser, utan fokuserat på 

det ena hållet i Hansa City. 
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Nedan finns en egendesignad ritning över denna servicemiljös förutsättningar:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Servicemiljö 2 (egen) 

 

Servicemiljö 3 och 4 

Utöver gallerior undersöktes också bussar. Servicemiljö 3 är stadsbussar och 

servicemiljö 4 är länsbussar. Dessa har många likheter, men också väldigt många 

olikheter. Under samtal med samarbetsföretaget kom det fram att beroende på vilken 

buss som undersöks, finns det olika demografiska egenskaper bland resenärerna, 

vilket skiljer servicemiljöerna åt. Ser man till bussarna så finns det flera skillnader. I 

länsbussarna finns bekvämare säten med större benutrymme än i stadsbussarna. Det 

finns även toalett och luftkonditionering på dessa länsbussar. Det som också skiljer 

bussarna åt är antalet sittplatser, där länsbussarna har cirka 50 stycken och 

stadsbussarna cirka 30 stycken (klt.se, 2016). Av dessa anledningar valde vi att dela 

upp dessa bussar i separata servicemiljöer. De medverkande har tillfrågats innan en 

bussfärd tagits vid, med förutsättningen att man vid någorlunda regelbundenhet åker 

buss. 
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Två skärmar finns placerade i färdriktningen, en i början av bussen och en i mitten av 

bussen. Under datainsamlingen ställdes frågan om man åker stadsbuss eller länsbuss.  

 

2.7.2 Primär- och sekundärdata 

Enligt Christensen et al. (2010) finns det två typer av data att använda sig av för att 

besvara sin forskningsfråga, dessa är primär- och sekundärdata. Sekundärdata är data 

som samlats in vid ett tidigare tillfälle, i ett annat sammanhang och med ett annat 

syfte än den aktuella undersökningen. Sekundärdata delas in i intern data och extern 

data. Intern data finns att tillgå internt hos samarbetsföretaget, och extern data finns 

utanför den undersökta organisationen. Exempel på extern sekundärdata är 

tidskrifter, journaler, företagsregister och banker. Exempel på intern sekundärdata är 

kostnadsinformation, försäljningsresultat och kundinformation. Enligt Christensen et 

al. (2010) är fördelarna med sekundärdata att den är kostnadseffektiv och 

tidseffektiv. Sekundärkällor är ofta även lättillgängliga och undersökaren kan således 

samla mycket information och har möjlighet att i lugn och ro utvärdera och jämföra. 

Således kan tillförlitligheten hos en undersökning baserad på sekundärdata fastställas 

relativt lätt. En nackdel med sekundärdata är att den kan vara inaktuell. Vi har under 

detta arbete kritiskt granskat våra sekundära källor. Vidare är det ofta så att 

informationen från sekundärdata inte passar det specifika undersökningsområdet.  

 

Primärdata utgörs enligt Christensen et al. (2010) av ny information som samlas in i 

syfte att lösa det specifika marknadsföringsproblemet. Till detta används olika typer 

av insamlingstekniker som är anpassade för det aktuella problemet. Christensen et al. 

(2010) förklarar fyra insamlingstekniker för primärdata. Undersökaren kan använda 

sig av enkäter som är ett formulär med frågor som respondenten själv fyller i. I en 

enkät är frågorna ofta slutna. Intervjuer är en annan vanlig insamlingsteknik. Denna 

kan ske antingen personligen med en person, i grupp eller per telefon. Intervjuer 

förser undersökaren med djupare eller bredare material än till exempel enkäter. Den 

tredje insamlingstekniken är observationsstudier där endast beteenden studeras. 

Slutligen kan undersökaren använda sig av experiment för att undersöka ett samband 

mellan ett antal variabler. Fördelarna med primärdata är att informationen är aktuell 

och anpassad till undersökningens problem. Det är också möjligt för undersökaren att 

strukturera insamlingen. Däremot kräver insamlingen en viss kompetens av 

insamlaren och den kan vara dyr och tidskrävande.  
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I denna studie har vi använt oss av både sekundärdata och primärdata. I början av 

undersökningsprocessen har vi använt oss av sekundärdata från journaler, tidskrifter, 

böcker och hemsidor för att bygga upp en grundläggande kunskap och förståelse för 

ämnet. Christensen et al. (2010) menar att man genom sekundärdata kan se hur andra 

forskare har angripit liknande problem som sedan kan användas som 

jämförelsematerial och stöd till den egna undersökningen. På detta sätt har vi arbetat 

i denna studie. Sekundärdata har använts till bakgrunden, problemdiskussionen och 

till sammanställningen av den teoretiska referensramen. Vår undersöknings 

primärdata består av påstana intervjuer, som Christensen et al. (2010) beskriver som 

intervjuer med förbipasserande vid till exempel ett köpcentrum. Vi valde att utföra 

intervjuer eftersom de tillför en bredd och djup till undersökningen, och det är något 

vi sökte efter i detta examensarbete. All primärdata i detta examensarbete var 

insamlad av studiens två författare. 

 

2.7.3 Semi-strukturerade intervjuer 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär semi-strukturerade intervjuer att  

undersökaren har identifierat olika teman över vad intervjun bör beröra, men där 

respondenten kan forma sitt svar på eget sätt. Även om en intervjuguide på förhand 

är bestämd, menar Bryman och Bell (2013) att frågorna inte behövs ställas i den 

ordning som de har förberetts i. Följdfrågor eller andra frågor som inte existerat i 

intervjuguiden kan också ställas beroende på hur intervjuaren kopplar svaren som 

respondenten ger. Dock hör det till vanligheten, menar samma författare, att 

intervjuguiden följs enligt den ursprungliga utformning som tidigare planerats.  

 

Syftet med våra intervjuer har varit att finna svar på hur konsumenter upplever 

digital skyltning i olika servicemiljöer. Därför utformade vi teman som digital 

skyltning, upplevelser och servicemiljö. Då vi efterfrågade utförliga och 

genomgripande svar, ansåg vi att detta kvalitativa intervjusätt var en lämplig 

undersökningsmetod. Till detta har semi-strukturerade intervjuer applicerats eftersom 

vi ville åstadkomma ett fritt samtal där vi, beroende på respondentens svar, kunde 

utforma och lägga extra vikt vid de teman vi kände var relevant att fråga mer om.  
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2.7.4 Intervjuguide 

Till intervjuerna användes som sagt en semi-strukturerade intervjuer för att tillgodose 

studiens datainsamling. Bryman och Bell (2013) menar att denna typ av intervju 

godtar ändringar av frågeordning i intervjuguiden, samt att frågor som inte existerar i 

denna kan ställas till respondent. Samma författare menar att intervjufrågorna ska 

formuleras på ett sätt så att det förenklar undersökarens process att svara på studiens 

forskningsfråga och syfte. Intervjufrågorna skall också enligt Bryman och Bell 

(2013) inte vara av en för specifik- eller ledande karaktär.  

 

Yin (2013) påvisar sex punkter om hur en intervjuare ska gå tillväga i kvalitativa 

intervjuer. Det första är att tala måttligt mycket. Det Yin (2013) menar med detta 

påstående är att tala mindre än respondenten, där du ska ställa frågor som kan leda 

till längre utläggningar hos respondenten. Vår intervjuguide bestod därför av öppna 

frågor så att det fanns möjligheter för längre och bredare svar hos respondenterna 

under vår datainsamling. 

 

Den andra, tredje och fjärde punkten som Yin (2013) beskriver är att inte vara 

styrande och att förbli neutral, samt att upprätthålla en god relation. Dessa punkter 

går hand i hand med vår objektiva ställning under intervjuprocesserna. Vi som 

intervjuare har haft ett neutralt kroppsspråk och känslouttryck under intervjuernas 

gång. De respondenter som varit delaktiga i datainsamlingen har inte medvetet blivit 

påverkade av oss som intervjuare. Respondenternas svar har således framkommit 

genom ett neutralt sammanhang. Eftersom vi skapat situationen har vi under 

insamlingen haft extra ansvar över att inte samtal, och konversationer som skulle 

kunna vara skadligt för respondenten, uppkommit.  

 

Den femte och sjätte punkten som Yin (2013) beskriver är att använda ett 

intervjuprotokoll och att analysera medan du intervjuar. Under våra intervjuer förde 

båda insamlarna ett protokoll med anteckningar kring respondenternas svar. 

Intervjuguiden fanns bifogad i detta protokoll för att ge oss intervjuare en överblick 

över de teman och frågor vi ville ställa till respondenterna. Då intervjuerna var semi-

strukturerade var vi som intervjuare tvungna att lyssna och tolka respondenternas 

svar under intervjun. Detta gjordes i syfte att kunna analysera dem i stunden, så att vi  

kunde utforma intervjun utefter svaren som respondenterna gav. Detta gjordes också 
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för att kunna identifiera vilka teman vi kunde gå djupare in på med hjälp av 

följdfrågor som inte existerade i intervjuguiden på förhand.  

 

Innan vi började varje intervju frågade vi den potentiella respondenten om denne var 

över 18 år. Vid intervjuer på busstationer frågade vi även om respondenten brukade 

åka buss med jämna mellanrum. Detta för att vi endast ville inkludera respondenter 

som var bekanta med digitala skärmar sedan tidigare. Personer som sa att de inte 

brukar åka buss antogs inte vara relevanta för studien. Under intervjuerna lät vi 

respondenten resonera och diskutera fritt kring den fråga vi ställt utan att vi lade oss 

i. Anledningen var att vi inte ville påverka respondentens svar. Under tiden 

respondenten svarade förde vi fältanteckningar. Först efter att respondenten pratat 

klart bad vi respondenten att utveckla hela eller en del av sitt svar. Här ställde vi även 

eventuella följdfrågor eller bad respondenten att upprepa något vi inte hunnit med att 

anteckna. I linje med Yin (2013) skedde analys och tolkning under tiden intervjun 

pågick. Om en respondent sa något som vi tyckte var extra intressant eller viktigt för 

studiens ämnen bad vi om att få citera dem. Citaten lades då till i anteckningarna i 

efterhand efter respondentens godkännande. Detta för att citaten skulle spegla exakt 

vad respondenten sagt.     

 

Intervjuguiden är uppbyggd och sammankopplad med både operationaliserings-

modellen och syntesen. De begrepp och indikatorer som finns i operationaliseringen 

kan följas och kopplas till frågorna som har utformats till denna intervjuguide. För 

fullständig intervjuguide, se Bilaga B. 

 

2.8 Analysmetoder 

Enligt Christensen et al. (2010) är syftet med den kvalitativa analysen att 

uppmärksamma de mönsterbestämmande variabler som förklarar det mesta av 

innehållet och variationen. Utifrån dessa variabler kan sedan underliggande mönster 

och processer i datamaterialet lyftas fram. 

 

Christensen et al. (2010) menar att den kvalitativa analysen ser till helheten och 

undersökningens kontext. Därmed bortser man något från specifika ord och delar, 

vilket också är den stora skillnaden från en kvantitativ analys. Samma författare 

menar därför att orden ej är intressanta, det är istället sammanhanget orden befinner 
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sig i som är intressant. Ett annat kännetecken för den kvalitativa analysen är, enligt 

Christensen et al. (2010), att den är processuell snarare än sekventiell. Samma 

författare förklarar det som att man inte går ut och samlar in data för att sedan ta med 

det från undersökningsplatsen och sedan sitta ner och analysera det man har fått in. 

Analysen sker istället samtidigt som insamlingsprocessen där analysen till och med 

kan styra slutskeden av datainsamlingen. När en kvalitativ analys är processuell, är 

undersökaren ett analysinstrument, vilket också leder till att en stor del av det 

empiriska resultatet uppkommer under datainsamlingen. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns två strategier som mest frekvent 

förekommer i analyseringen av kvalitativ data. En av de strategierna, som var 

applicerbar på denna studie, var grundad teori. Grundad teori definieras som ”teori 

som härletts från data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under 

forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära samband mellan 

datainsamling, analys och den resulterade teorin” (Bryman & Bell, 2013, s. 579). 

Bryman och Bell (2013) beskriver att grundad teori inriktar sig på teorigenerering, 

vilket även detta examensarbete ämnade att göra. Analyseringen och insamlingen av 

denna studies data skedde i unison med varandra, likt vad Christensen et al. (2010) 

menade i föregående stycke angående det processuella perspektivet. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver kodning inom grundad teori som en av de 

viktigaste tillvägagångsätten. Kodning innebär en genomgång av exempelvis 

fältanteckningar där det sker namn- och etikettsättning på delar som anses ha 

teoretisk eller praktisk relevans. Bryman och Bell (2013) beskriver olika typer av 

kodning där två av tre varit applicerbara på denna studie, öppen kodning och axial 

kodning. Öppen kodning handlar om att bryta ner, studera, jämföra, samt 

konceptualisera och kategorisera den data som samlats in. Detta mynnar ut i begrepp 

som därefter indelas i kategorier. Axial kodning är en process där man efter öppen 

kodning försöker sammankoppla de kategorier som finns tillhanda. Vi valde att 

använda dessa kodningar eftersom den kategorisering som benämnts skett genom att 

vi har delat in de olika servicemiljöer som har undersökts. Det finns ingen 

kärnkategori utan alla kategorier analyseras enligt öppen och axial kodning. 
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Figur 4: Modell för kvalitativ analys och framtagande av teoretiska bidrag (egen) 

 

Modellen ovan illustrerar vår processuella kvalitativa analys och hur vi analyserade 

datan. I vår analys har vi också arbetat med tre processer som Christensen et al. 

(2010) presenterar: reduktions-, struktur- och visualiseringsprocessen. 

Reduktionsprocessen innebär en kontinuerlig reducering av den mängd data som 

samlas in. Detta kan göras genom omorganisering, sammanfattning och kodning. 

Utifrån empirin och influenser från de indikatorer vi identifierat där har vi kunnat 

finna nyckelord och nyckelmeningar i våra intervjusvar. Dessa nyckelord eller 

meningar har vi valt ut efter hur väl vi tycker de förklarar och beskriver innehållet i 

intervjun. Nyckelorden har markerats i svarsdokumentet och vi har även noterat 

vilken innebörd ordet har. Nyckelorden har sedan legat som grund till vår analys av 

empiri och teori. Som Christensen et al. (2010) förespråkar har vi varit lyhörda för 

vad datamaterialet säger. Vi var också öppna för eventuella ”nya” indikatorer som 

kan uppstå från intervjuerna. Visualiseringsprocessen beskrivs av samma författare 

som en omvandling av det reducerade och strukturerade materialet till 
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sammanfattningar eller bilder. De data som samlats in sammanställdes i separata 

servicemiljösammanfattningar med tillhörande bildkarta med förklarande ord. Våra 

teoretiska bidrag har därmed inducerats fram från empirin. De nyckelord som vi 

uppmärksammat under intervjuerna har därmed också framkommit ur empirin. Då vi 

avgränsat oss till galleria och buss, har vi valt att separera dessa servicemiljöer under 

analyskapitlet. Detta har gjorts eftersom de olika servicemiljöernas komponenter 

skiljer sig åt. 

 

2.9 Reliabilitet och validitet 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns en diskussion bland kvalitativt inriktade 

forskare huruvida begreppen reliabilitet och validitet verkligen är relevanta inom 

kvalitativa undersökningar. Kritiker mot dessa begrepp menar att det behöver ske en 

definitionsförändring. Bryman och Bell (2013) menar att ur det kvalitativa 

perspektivet ses reliabilitet och validitet, men även generaliserbarhet, som olika mått 

på exempelvis kvalitet och stränghet. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att reliabilitet står för den utsträckning en 

undersökning kan upprepas. Detta är svårt att uppfylla eftersom det är omöjligt att 

replikera en social miljö och andra sociala betingelser. Samma författare beskriver 

också att reliabiliteten är hur överens undersökarna är över hur man ska tolka det 

som framkommer i undersökningen. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är extern validitet den grad av generaliserbarhet 

resultatet når för applicering på andra sociala miljöer. Detta utgör ofta ett problem 

för kvalitativa undersökare då det finns ett begränsad urval, alternativt att det görs 

fallstudie. Intern validitet anser Bryman och Bell (2013) är att det finns en klar 

kongruens mellan den empiri och de teoretiska begrepp som undersökarna utvecklar. 

Då det ofta inom kvalitativ forskning finns en hög delaktighet och närvaro i 

datainsamlingsprocessen, kan kvalitativa undersökare därmed säkerställa en hög 

intern validitet och därmed kongruens mellan empiri och teori. 

 

För att stärka denna kvalitativa undersökningens reliabilitet och validitet, har vi varit 

tydliga med den analytiska kopplingen mellan teori och empiri. Vi har under 

datainsamlingen använt de centrala teoretiska begrepp i undersökningen vi 



  
 

27 

utvecklade samt att båda undersökare aktivt var delaktiga under hela 

insamlingsprocessen, kan denna undersöknings interna validitet ses som den största 

styrkan. Ser man till undersökningens externa validitet ses denna som lägre då det är 

en fallstudie, vilket Bryman och Bell (2013) ser som problematiskt för att 

säkerhetsställa en hög extern validitet. 

 

Undersökningen var indelad i fyra delar där olika servicemiljöer undersökts för sig. 

Detta förde med sig en påverkan på generaliserbarheten och reliabiliteten för 

undersökningen. Resultaten i varje servicemiljö tolkades och generaliserades i den 

mån möjlig för resten av den specifika servicemiljön som undersöktes. De 

respondenter som medverkade i insamlingen tillfrågades för att kunna hitta vissa 

betingelser som skulle gälla för hela servicemiljön ur en konsuments perspektiv. 

Christensen et al. (2010) menar dock att reliabiliteten styrs av hur identisk 

insamlingen har varit. Detta examensarbetes undersökningar har varit utformade 

utefter samma intervjustruktur. Däremot är det svårt att generalisera inom kvalitativ 

forskning, vilket vi som författare varit medvetna om, baserat på Bryman och Bell 

(2013)’s resonemang. Reliabiliteten påverkades också då datainsamlingen utfördes 

av båda undersökarna gemensamt där intervjuguide och andra förberedelser varit 

framtaget tillsammans. Då det skett diskussioner hur intervjuguiden skulle 

framställas, samt om vad vi ville få ut av dessa intervjuer, har reliabiliteten ur den 

synvinkeln varit hög. Detta eftersom att undersökarna har varit förenade i de 

definitioner av begrepp definieras, samt hur respondenters svar skulle tolkas och 

analyseras.  

 

2.10 Forskningsetik 

Denna studie ämnade inte att kritiskt granska vårt samarbetsföretag aktiviteter inom 

digital skyltning under några omständigheter. Vi lägger därmed vikt i att förtydliga 

att vårt samarbetsföretag, respondenter i vår undersökning, endast blivit härledda 

kring förbättringspotentialer för dessa aktiviteter. Detta gav oss som författare 

möjligheten att tillhandahålla rekommendationer till vårt samarbetsföretag. Därför 

ska inte varken samarbetsföretaget eller respondenter känna oroligheter kring att 

intervjuer, frågeformulär eller studien som helhet ska användas emot dem. Vi lägger 

också en tyngdpunkt kring vår vetskap att individer och företag kan ta skada ur ett 

ekonomiskt, men även ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Därför vill vi påvisa 
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betydelsen av att vi har varit medvetna om de etiska aspekter som är relevanta för att 

uppföra en vetenskaplig studie. Denna studie har ett etiskt fundament i att inte orsaka 

någon typ av skada för varken individ, grupp, företag eller övriga i 

samarbetsföretagets eller respondenters närhet. 

Patel och Davidson (2011) menar att det finns fyra övergripande etikregler som har 

formulerats av vetenskapsrådet. Det första är informationskravet, som är att 

undersökaren ska informera de berörda i forskningen om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Det andra är samtyckeskravet, som är att de deltagare i 

en undersökning har rätten att själva bestämma om de vill medverka. De tredje är 

konfidentialitetskravet, som innebär att uppgifter om alla i en undersöknings 

medverkande ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Det fjärde är 

nyttjandekravet, som betyder att uppgifter som är insamlade om enskilda personer 

endast används i  forskningens ändamål. 

 

 

2.11 Metodkritik 

Vi instämmer med den kritik som Bryman och Bell (2013) framför mot kvalitativ 

forskning. De menar att den anses vara subjektiv, eftersom resultaten baseras på 

forskarnas tolkning av respondenters svar och beteende.  valitativ forskning är 

också svår att replikera eller återskapa då den ofta är ostrukturerad och beroende av 

vilka respondenter som är medverkande i studien. 

                     

I examensarbetet valde vi att använda oss av semi-strukturerade fältintervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en typ av icke-sannolikhetsurval, nämligen 

ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet medför att vi inte med säkerhet kan 

säga att vi lyckats intervjua de respondenter som har mest erfarenhet eller kunskap 

om ämnet. Yin (2013) menar att denna typ av urval kan bli ofullständigt på grund av 

den brist av information dessa respondenter kan tänkas ha inom studiens ämne. Vi 

kan inte dra några slutsatser kring olika segment eller populationer då vi inte vet 

vilket segment eller population respondenten tillhör. Samtidigt är detta inte vad 

examensarbetet ämnar att göra. Det enda vi vet är att de tillfrågade har haft tidigare 

regelbunden kontakt med digitala skyltar i respektive servicemiljö. I de semi-

strukturerade intervjuerna var vi noga med att håll en objektiv och neutral ton för att 
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inte påverka respondenternas svar. Men det finns alltid en risk att respondenten 

påverkas ändå eftersom vi förde en öppen diskussion ansikte mot ansikte. Vid en 

sådan diskussion finns även risk för feltolkningar eftersom vardagliga uttryck och 

slang tillåts. Men Samtidigt är syftet med denna typ av intervju  att få en djupare 

insikt i respondentens åsikter så spelar ändå sådana naturliga uttryck en viktig roll för 

att förstå ett naturligt problem.                 

                     

När vi gjorde intervjuer för servicemiljöerna av buss, skedde dessa samtal innan 

respondenten hade en planerad bussfärd. Detta gör att respondenterna kan ha känt 

stress att behöva svara snabbt på frågorna, vilket kan ha lett att vissa respondenterna 

vid buss inte utvecklat sina svar till fullast potential. Samtliga intervjuer skedde mitt 

på dagen vilket kan ha påverkat vilka respondenter som svarat. Deras anledning till 

att åka buss och deras sinnesstämning under dessa tidpunkter kan skilja från 

människor som rör sig i servicemiljön vid andra tidpunkter på dagen.  
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3 Teoretisk referensram 

Följande kapitel kommer redogöra för den teoretiska ansatsen och tidigare forskning 

för att skapa en förståelse för uppsatsens substans. Vår teoretiska referensram har 

två huvudområden; digital skyltning i servicemiljön och upplevelser. Varje 

huvudområde behandlas sedan mer djupgående. Detta gör att uppsatsens teorier 

tillsammans utgör en relevant grund som vidare kommer kunna kopplas i 

efterföljande delar.   

 

3.1 Digital skyltning i servicemiljön 

3.1.1 Definiering av servicemiljö  

En av de första att erkänna att människor, i sin beslutsprocess, svarar till mer än bara 

den tillhandahållna produkten eller tjänsten var Kotler (1973). Han menade att 

konsumenter svarar till den totala produkten. Med den totala produkten menas de 

tjänster, garantier, paketeringar, annonseringar, bilder och andra funktioner som 

omger produkten. Enligt Kotler (1973) utgör platsen där produkten köps en av de 

mest betydelsefulla funktionerna i köpprocessen. Ibland kan platsen, eller atmosfären 

på platsen, till och med ha högre påverkan på konsumentens beslutsprocess än själva 

produkten. Atmosfären kan i vissa fall även vara den primära produkten. Kotler 

(1973) definierar atmosfären som den medvetna formgivningen av rummet för att 

generera en viss effekt hos köparen.    

 

På 1990-talet myntade Bitner (1992) begreppet servicelandskap och definierade det 

som den konstgjorda, fysiska miljön ett företag skapar och utformar. Denna 

definition har sedan kommit att användas som utgångspunkt i en mängd akademiska 

studier och rapporter inom ämnet (Dennis et al., 2012; Mari & Poggesi 2011; 

Rosenbaum 2005; Bonfanti 2013; Wakefield & Blodgett, 1996). Även begreppet 

servicemiljö har använts flitigt med samma innebörd (Hultén 2015, Babin & Boles 

1998, Baker & Cameron 1996). Grönroos (2015) slår fast att marknadsföring i 

serviceorganisationer inte kan organiseras i traditionell mening. Den måste istället 

integreras i organisationen. Eftersom produkten i serviceorganisationer normalt 

saknar förpackning och andra fysiska attribut, utgörs produktens förpackning av 

omgivningen eller platsen där konsumtionsprocessen sker (Newman 2007). Således 

är det i servicemiljön som konsumenten söker efter indikatorer kring produktens 
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kvalitet och värde (Grönroos, 2015). Digital skyltning utgör en sådan indikator 

(Bonfanti, 2013, Dennis et al., 2013). Den fysiska miljön har även visats vara ett 

effektivt verktyg för att kommunicera företagets image och syfte (Bitner, 1992). 

Bitner (1992) menar att konsumenten naturligt söker efter indikationer kring 

företagets kapacitet och kvalitet både innan och under köptillfället. Servicemiljöns 

utformning och design påverkar människors attityder, sinnesstämning, tilltro och 

mening samt utgör en indikator på kvalitet  och tillfredställelse (Wakefield & 

Blodgett, 1996).    

 

3.1.2 Dimensioner inom servicemiljö 

Bitner (1992) beskriver servicemiljön bestående av tre dimensioner. Dessa 

dimensioner består av alla komponenter i den fysiska miljön som kan kontrolleras av 

företaget. Dimensionerna Bitner (1992) identifierar som särskilt relevanta är 

atmosfäriska förhållanden (ambient conditions) samt rum och funktion (space and 

function). Bitner (1992) identifierar den tredje dimensionen som skyltar, symboler 

och artefakter (signs, symbols and artifacts). Dessa dimensioner kan påverka kunden 

på egen hand eller tillsammans med de övriga dimensionerna.   

 

Atmosfäriska förhållanden 

Atmosfäriska förhållanden innefattar doft, ljud, belysning och temperatur. Generellt 

sett tilltalar atmosfäriska förhållanden de fem sinnena. De påverkar anställda och 

kunder genom att öka trivsel och produktivitet, där även kunder spenderar mer tid 

och pengar i butiken. Särskild påverkan får atmosfären när kunden och de anställda 

spenderar en längre tid i butiken. Atmosfären påverkar också starkt när den inte 

överensstämmer med förväntningar som kunder har (Bitner, 1992).  

 

Rum och funktion 

Rum och funktion innefattar inredningen och dess funktion i servicemiljön. Det 

handlar om storlek och form på inredningen och dess förmåga att förvekliga mål hos 

konsumenten såväl som hos de anställda. Rum och funktion är särskilt viktiga i själv-

servicesituationer när servicen kan vara komplex och när antingen kunden eller den 

anställda är under tidspress (Bitner, 1992). 
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Skyltar, symboler och artefakter 

Denna dimension består av komponenter som både direkt och indirekt kommunicerar 

olika typer av information kring platsen till dess mottagare. Skyltar är i det här fallet 

den direkta kommunikatören. De kan placeras innanför och utanför servicemiljön 

och spelar en viktig roll i att kommunicera företagets image. Bland annat har 

skyltning påvisats reducera stress och trängsel i väntrum. Vidare kan material, 

konstruktion och personliga objekt utgöra symboler för det intryck mottagaren får. 

Till exempel symboliserar vita dukar och dämpad belysning inom restaurang 

branschen höga priser och full service. Symboler kan både attrahera och avskräcka 

konsumenter (Wolter et al. 2016). Digitala skyltar symboliserar teknologi och 

modernitet (Dennis et al., 2013). Skyltar, symboler och artefakter är särskilt viktiga 

när det kommer till att forma ett första intryck, kommunicera ett servicekoncept och 

att differentiera företaget (Bitner, 1992).   

 

Enligt Bitners (1992) modell resulterar dessa dimensioner i den upplevda 

servicemiljön. Servicemiljön enligt Bitner (1992) upplevs av både kunder och 

anställda, och påverkar dem  på tre plan; kognitiva, emotionella och fysiologiska. De 

kognitiva responser den fysiska servicemiljön leder till är tilltro, kategorisering och 

symbolisk mening. På det emotionella planet befinner sig människors 

sinnesstämning och attityder. Slutligen sker fysiologiska  responser i form av smärta, 

välbefinnande, rörelse och bekvämlighet. Beroende på vilka responser servicemiljöns 

dimensioner genererar, kan de leda till två olika beteendeutfall: närmande eller 

undvikande. Det närmande beteendet innefattar tillhörighet, utforskande, mer 

spenderad tid, engagemang och genomförande. Det undvikande beteendet antas vara 

det motsatta av de närmande beteendena (Bitner, 1992).  

 

3.1.3 Utvecklad modell av servicemiljö 

Bitners modell över servicemiljön (1992) utgör ett effektivt verktyg när det kommer 

till att utforma och utvärdera företagets servicemiljö (Grönroos, 2015). Kritiker 

hävdar att modellen är för instrumentell och inte tar hänsyn till kulturella preferenser, 

upplevelser eller tillräckligt erkänner människor som en del av servicemiljön 

(Grönroos, 2015). Grönroos (2015) presenterar, med hänsyn till kritiken, en 

utvecklad modell över servicemiljön som inkluderar de faktorer som Bitner (1992) 

utelämnade. Modellen går ut på att skapa en upplevd servicekvalitet för såväl 



  
 

34 

konsumenten som den anställda. Den fysiska miljön bör utformas så att konsumenter 

upplever en positiv servicekvalitet som får dem att fortsätta använda samma 

serviceleverantörs erbjudanden. Grönroos (2015) inkluderar därmed både 

interaktioner mellan människor och interaktionen mellan servicemiljöns fysiska 

attribut. Konsumenter och anställda interagerar inte bara med varandra utan också 

med fysiska resurser, system och materiella element i servicemiljön.  

 

I den utvecklade servicemiljömodellen inkluderar Grönroos (2015) de tre fysiska 

dimensionerna som Bitner (1992)’s modell gör. Två övriga faktorer som påverkar 

servicemiljön har lagts till. Dessa är personliga upplevelser och rumslig kontext. Med 

personliga upplevelser menas tidigare upplevelser med servicemiljön och andra 

servicemiljöer. Det innefattar också företagets image ur konsumentens perspektiv 

och deras syfte med serviceprocessen. Allt detta påverkar den upplevda 

servicemiljön och därmed konsumentens beteende i den. Den rumsliga kontexten 

innebär antalet människor i servicemiljön, social densitet och personlig inställning 

till den typ av rumslig kontext de ger sig in i. Likt den ursprungliga modellen 

resulterar dessa i  olika responser hos människorna i servicemiljön, det vill säga 

kognitiva, emotionella och fysiologiska responser. Det är från dessa responser som 

den upplevda servicemiljön växer fram. När konsumenter och anställda interagerar 

med  servicemiljön kan deras beteende karaktäriseras som antingen närmande eller 

undvikande. Slutligen formas konsumentens uppfattning av den totala 

servicekvaliteten (Grönroos, 2015). Grönroos (2015) konkluderar att den utvecklade 

modellen av servicemiljön erbjuder ett användbart ramverk för att planera 

serviceprocesser och marknadsföringsaktiviteter.   

 

Figur 5: Utvecklad modell av servicemiljön (Grönroos, 2015, s.398) 
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3.1.4 Digital skyltning 

Digital skyltning är digitala skärmar med syftet att kommunicera ett budskap till 

åskådarna (Dennis et al. 2010; Aktiespararna, 2015). Dessa digitala skärmar, eller 

skyltar, finns placerade på strategiska platser där konsumenten befinner sig. Enligt 

Dennis et al. (2012) innefattar digital skyltning skärmar placerade på allmänna 

platser som visar reklam, information, nyheter eller nöje i form av dynamiska bilder, 

text och video. Skyltarna är kopplade i ett nätverk som går att styra och uppdatera 

externt från en server, oftast endast genom ett musklick.  

 

Romanov (2012) beskriver att den digitala skyltningens framtid är inom interaktion. 

Författaren inkluderar digital skyltning i ett område han kallar för 

närhetsmarknadsföring, där han förklarar att mobilen kan integreras med de digitala 

skyltarna. Brasel och Gips (2014) menar att digitala skyltar idag besitter många nya 

funktioner som de inte hade förr. Till exempel så har många skyltar idag 

touchscreens.  

 

3.1.5 Skyltningskvalitet 

Då Bitner (1992) myntade begreppet servicemiljö införde hon också skyltning som 

en viktig dimension i dess utformning (Bonfanti, 2013). Bonfanti (2013) beskriver 

skyltning som ovärderlig och viktig i servicemiljön, och att de positiva effekterna av 

skyltning ökar genom användandet av digitala skyltar. I sin artikel visar han vikten 

av signage management. Bonfanti (2013) menar att företag bör förstå hur skyltning 

används och uppfattas av mottagaren och designa sin skyltning i servicemiljön 

därefter. Bonfanti (2013)’s signage management mynnar ut i mottagarens 

utvärdering av skyltningens  kvalitet och dess bestämmande faktorer.  

 

Bonfanti (2013)’s modell bygger på mottagarens förväntningar och upplevelse av 

skyltningen. Modellen tar sin utgångspunkt i två antaganden. Först och främst antas 

det finnas en brist på överenstämmelse mellan mottagarens förväntningar på 

skyltningen och dennes upplevelser av den. Denna brist på överensstämmelse har 

även nämnts av Bitner (1992), men då i kontexten av servicemiljön som helhet. För 

det andra antas det att mottagaren måste använda sig av skyltning i 

orienteringsprocessen. Orienteringsprocessen definieras som att finna vägen till en 

specifik destination i en bekant eller obekant miljö genom användandet av 



  
 

36 

indikatorer i den aktuella servicemiljön (Farr et al., 2012). Alla skyltar som visar 

information eller instruktioner, vare sig det handlar om reklam, produkter eller 

erbjudanden, assisterar således i orienteringsprocessen genom att tala om var och hur 

mottagaren kan ta till vara på det som erbjuds i servicemiljön. Bonfanti (2013) slår 

fast att vad som visas på skyltarna samt positioneringen av dessa, i förhållande till 

mottagarens upplevelse och förväntningar, är vad som bestämmer kvaliteten på 

skyltningen. 

 

3.1.6 Förväntningar på skyltning 

Bonfanti (2013) slår fast att oavsett vilken typ av skyltning det gäller handlar det om 

att tillgodose mottagarens behov. Genom att identifiera mottagarens behov och 

förväntningar på skyltningen kan företaget optimera sin SM. Detta kan relateras till 

Grönroos (2015) utvecklade modell av servicemiljön, och mer specifikt de personliga 

upplevelser mottagaren besitter och tar med sig till servicemiljön. Bonfanti (2013) 

använder Attractive quality model som tillåter en analys av mottagarna av företagets 

skyltning med utgångspunkt i deras behov. Ursprungligen var Attractive quality 

model tänkt att analysera endast produktkvalitet, utan hänsyn till service eller 

upplevelser. Men modellen har ändå visats vara ett effektivt analysverktyg när det 

kommer till just detta, och har kommit att appliceras på flertalet andra ämnen än 

produktkvalitet (Shyu et al., 2013; Högström, 2011; Bonfanti, 2013). De specifika 

behov som Bonfanti (2013) identifierar bygger i grunden på emotionella och 

kognitiva (rationella) behov. Utifrån dessa identifierar Bonfanti (2013) tre behov 

relaterade till skyltning. Dessa är likgiltiga, förväntade och oväntade behov. 

 

Likgiltiga behov 

De likgiltiga behoven är de behov som antas vara uppenbara och bör tillgodoses. Det 

innefattar bland annat information, bekräftelse, orientering och logistisk effektivitet. 

Dessa är viktiga att inte bortse från eftersom de av mottagaren är underförstådda och 

självklara. De skiljer sig från de förväntade behoven just för att de är underförstådda 

och inte något mottagaren aktivt söker efter. Att bortse från dem skapar en negativ 

kvalitetsutvärdering hos mottagaren även om servicen var levererad med precision 

och expertis. Skyltar som tillgodoser dessa behov visar var diverse produkter finns 

och hur de används (orientering och information), assisterar mottagaren att ta sig från 

exteriören till interiören i servicemiljön (logistisk effektivitet och orientering) samt 
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hjälper till att identifiera produkterbjudanden och andra komponenter i servicemiljön 

(Bonfanti, 2013). 

 

Förväntade behov 

De förväntade behoven utvecklas hos mottagaren i användningen av skyltningen. 

Behoven  är till exempel lärande, ekonomisk gagn, minneshjälp, reducerad väntetid 

och underlättad interaktion med servicemiljön. Skyltning som tillgodoser dessa 

behov visar instruktioner för hur mottagaren kan interagera med servicemiljöns andra 

komponenter och den erbjudna produkten (lärande). Den visar också produktreklam 

(ekonomisk gagn) och agerar som påminnelser som underlättar för minnet och 

associationer till objekt och situationer (Bonfanti, 2013).  

 

Oväntade behov 

Företag kan också kommunicera information som mottagaren själv inte visste fanns, 

eller visste  kunde vara till nytta. Skyltning ämnar stimulera dolda behov som uppstår 

djupt inne i varje person som väl tillgodosedda leder till tillfredsställelse och ökad 

lojalitet till företaget. De oväntade behoven utgörs bland annat av en känsla av 

tillhörighet, välkomnande, rådläggning, reducerad väntetid och tillgodosedd 

nyfikenhet. Skyltning som tillgodoser dessa behov kan kommunicera en hälsning vid 

servicemiljöns ingång (välkomnande) eller presentera företagets värderingar eller 

annan information om företaget (tillhörighet). Skyltningen kan också ge råd för att 

höja kundupplevelsen, och underhålla mottagaren under väntetider (Bonfanti, 

2013).       

 

3.1.7 Upplevda orienteringsfaktorer 

Enligt Bonfanti (2013) kan de faktorer som påverkar mottagarnas upplevelser av 

skyltningen delas in i två kategorier. Den första kategorin innefattar interaktionen 

med skyltningen. I denna kommunikation blir mottagaren påverkad av ergonomiska 

element såsom bilder, figurer, bakgrundsförhållanden, storlekar och former. Det 

finns även en djupare betydelsemässig dimension i skyltningens kommunikation som 

påverkar mottagarens upplevelse. En skylt kommunicerar en mening, det vill säga 

den tillåter något materialistiskt närvarande att bli bundet till något som är 

frånvarande. Slutligen beror den upplevda skyltningen på hur mottagaren närmar sig 
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skyltningen, det vill säga hastighet, emotionell sinnesstämning, stress och tidigare 

upplevelser av skyltning.  

 

Den andra kategorin innefattar interaktionen med servicemiljöns övriga komponenter 

som beskrivits av Grönroos (2015). Detta kan vara till exempel interaktionen med 

andra mottagare, utformning av servicemiljön, lukt och ljud samt positioneringen och 

kvantiteten av skyltar. Alla dessa faktorer kan underlätta eller försvåra för 

mottagarens kognitiva och beteendemässiga tillstånd när denne ska orientera sig i 

servicemiljön. Till exempel skriver Bonfanti (2013) att en högre stressnivå eller 

distraktion hos mottagaren leder till en minskad observationsförmåga. Därmed 

minskar även kvaliteten på skyltningen (Bonfanti, 2013).  

 

Bonfanti (2013) menar att modellen bör användas från båda hållen. Dels bör hänsyn 

tas till mottagarnas behov i utformningen av såväl skyltningen som servicemiljön. 

Skyltning bör dessutom utformas efter Attractive quality model där likgiltiga, 

förväntade och oväntade behov tas i beaktning. Detta bör planeras tillsammans med 

orienteringsprocessen där nyckelpunkter identifieras, så att rätt behov tillfredsställs 

vid rätt punkt i servicemiljön. En sådan nyckelpunkt är alltså en plats i servicemiljön 

där skyltningen och dess meddelande (upplevda orienteringsfaktorer) 

överensstämmer med det behov mottagaren upplever. På så vis minskas den brist på 

överensstämmelse mellan upplevelser och förväntningar hos mottagaren som 

Bonfanti (2013) och Bitner (1992) beskriver. Även Shyu et al. (2013) använder 

Attractive quality model för att dela upp Schmitts (1999) fem upplevelsemoduler i 

faktorer som är närvarande respektive frånvarande. Undersökningen Shyu et al. 

(2013) utför tar alltså upp faktorer som konsumenten utsätts för inom 

multimediahandeln och vilka upplevelsemoduler som korrelerar med olika 

konsumentbehov. Undersökningen bekräftar Attractive quality model som effektivt 

verktyg för analys av upplevelser. 

 

3.1.8 Digital skyltning och dess budskap 

Dennis et al. (2013) undersöker olika typer av budskap som digital skyltning kan 

förse mottagaren med. Dennis et al. (2013) identifierar och undersöker tre olika typer 

av meddelanden på digital skyltar. Dessa benämns som C, A och CwA beroende på 

vilket typ av budskap, eller information som visas på skärmarna. Informationen 
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ansågs antingen ha hög/låg kognition, det vill säga praktisk, funktionell och rationell 

information, eller hög/låg effekt, vilket betyder emotionell och hedonistisk 

information. Reklamen som visades på skärmarna handlade om ett resebolag som 

erbjuder resor till tropiska öar.  

 

• Hög kognition/låg effect (C): Visar detaljer och pris angående en tropisk ö, 

huvudsakligen i textform samt företagets logotyp.  

• Låg kognition/hög effekt (A): Visar video av ett flygplan som landar vid en vacker 

tropisk lagun vid en sandstrand, tillsammans med företagets logotyp.  

• Hög kognition/hög effekt (CwA): Kombinerar text och video från de ovanstående 

två (Dennis et al., 2013).  

 

Dennis et al. (2013) kommer fram till att digital skyltning av typ A och CwA ökar 

den förväntade spenderingen hos konsumenter, samt signifikant ökar antal köpta 

varor. Samma författare kommer också fram till att typ A och CwA bidrar till ökat 

närmande samt ökad uppmärksamhet mot reklamen jämfört med typ C. 

Undersökningen visade också att typ C har en stark koppling till funktionella 

utvärderingar, medan A och CwA har en stark koppling till hedonistiska 

utvärderingar. Däremot finns det ingen signifikant skillnad mellan A och CwA. 

Dennis et al. (2013) konkluderar att digital skyltning har två starka positiva följder. 

Den första är att den ökar kundupplevelsen som i sin tur påverkar attityder och 

närmande beteende hos kunder, särskilt när det handlar om hedonistiska 

meddelanden eller en blandning mellan hedonistiska och funktionella. För det andra 

ökar konsumentens spendering och köpintentioner via den förhöjda upplevelsen. 

 

3.1.9 Konkurrens om uppmärksamhet 

Nielsen et al. (2010) menar att konsumenter navigerar genom miljöer som består av 

mer information än vad som är möjligt att ta emot och kanalisera. Individer 

processerar därför informationsöverflödet genom att selektivt uppmärksamma 

specifika stimuli. Samma författare menar att denna selektiva processering är viktig 

att identifiera i syfte att uppnå en lyckosam marknadsföring. Nielsen et al. (2010) 

förklarar att marknadsförare kan påverka denna selektiva processering. Konsumenter 

uppmanas då att lägga märke till marknadsförarens specifika meddelanden i miljön.  
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Enligt Nielsen et al. (2010) kan marknadsföring med fysiska egenskaper (exempelvis 

ljusstyrka, färg, storlek och kontrast) avbryta eller störa den nuvarande visuella 

uppmärksamheten. Dessa perceptuella störningar tillåter andra distinkta särdrag i en 

annons eller liknande att utmärka sig från miljön och omgivningen. Således flyttas 

uppmärksamheten från den ena till den andra och helheten i den nya 

marknadsföringen ges tillfälle att analyseras.  

 

Enligt Nielsen et al. (2010) visar tidigare forskning att dessa störningar, som 

författarna kallar ”abrubt visual onsets”, kan skapa uppmärksamhet. Då det finns 

starka känslomässiga reaktioner för ett stimuli, definieras det som 

uppmärksamhetsskapande i olika miljöer, vilket studiens resultat visar. Enligt 

Roggeveen et al. (2015), som jämför dynamiska bilder med statiska bilder, menar att 

dynamiska bilder gör det lättare för konsumenten att föreställa sig ett användande av 

en produkt. Samma författare säger också att dynamiska bilder är mer intressanta, 

känsloväckande och associativa. Känsloväckande och associativa meddelanden leder 

till en högre uppmärksamhet. 

 

3.2 Upplevelser  

3.2.1 Upplevelsens konstruktion 

Begreppet upplevelser har undersökts i många olika kontexter i 

marknadsföringslitteraturen, som till exempel konsumtionsupplevelse, 

produktupplevelse, serviceupplevelse, shoppingupplevelse och kundupplevelse 

(Schmitt & Zarantonello, 2010). Konceptet varumärkesupplevelse har kommit att 

inkludera samtliga ovanstående begrepp. Varumärkesupplevelse kan således 

betraktas som alla typer av upplevelser (Schmitt & Zarantonello, 2010). Brakus et al. 

(2009) och Tafesse (2016) definierar varumärkesupplevelse som subjektiva, interna 

kundresponser (sensationer, känslor och kognitioner) såväl som beteendemässiga 

responser utlösta av varumärkesrelaterade stimuli som är en del av varumärkets 

design, identitet, paketering, kommunikation och miljö.  

 

Brakus et al. (2009) identifierar varumärkesupplevelsens fyra dimensioner som är: 

sinnen, affekt, beteende och intellekt. Enligt Tafesse (2016) utgörs 

sinnesdimensionen av hur varumärket tilltalar konsumentens sensationer, framför allt 

visuella och taktila stimuli. Hultén (2015)’s resonemang kring dessa stimuli stämmer 
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överens med det Tafesse (2016) förklarar. Dimensionen affekt representerar hur 

varumärkets innehåll tilltalar ur ett känslomässigt perspektiv. Den beteendemässiga 

dimensionen utgörs av varumärkets förmåga att få konsumenten att inleda fysiska 

aktiviteter, såsom konsumtion eller köpintentioner. Den intellektuella dimensionen 

representerar genereringen av kognitiva tankeprocesser och reflektioner.  

 

Dimensionerna bygger på en tidigare teori där Schmitt (1999) delar upp upplevelse i 

moduler. Dessa moduler existerar i sinnet hos mottagaren, och fungerar som 

metaforer för funktionella delar som tar emot och hanterar upplevelser från 

omgivningen. Schmitt (1999) identifierar fem sådana moduler som utgör mål för 

marknadsföringsstrategier. De fem modulerna benämns som sinnesmodulen, 

emotionella modulen, kognitiva modulen, agerande modulen och den associativa 

modulen. Sinnesmodulen hanterar olika stimuli som talar till sinnena: syn, doft, 

smak, ljud och känsel. Emotionella modulen tar emot och hanterar information från 

omgivningen som talar till interna känslor hos mottagaren. Den kognitiva modulen 

innebär att omgivningen talar till mottagarens intelligens. Den agerande modulen tar 

emot och hanterar information som talar till livsstilar och kroppsliga upplevelser. Till 

sist hanterar den associativa modulen kopplingar mellan “jaget” och kulturen eller 

andra sociala faktorer.  

 

När Brakus et al. (2009) identifierar varumärkesupplevelsens dimensioner behåller 

författarna sinnesmodulen som en dimension av upplevelser. Den emotionella 

modulen går under dimensionen affekt, den kognitiva modulen går under 

dimensionen intellekt och den agerande modulen går under dimensionen beteende. 

Enligt Brakus et al. (2009) och Schmitt och Zarantonello (2010) delas den 

associativa modulen upp mellan dimensionerna intellekt och beteende. Där livsstil 

och kultur tillhör dimensionen beteende och associationer och fantasi tillhör 

dimensionen intellekt. Brakus et al. (2009) menar att de fyra dimensionerna inte är 

helt skilda från varandra. Ett visst stimulus i servicemiljön behöver inte influera 

endast en dimension utan kan influera en eller flera dimensioner samtidigt. Till 

exempel influeras sinnesdimensionen av former, färger och design. Men samma 

attribut kan också leda till känslor hos mottagaren, och således även influera 

dimensionen affekt.  
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Varumärkesupplevelse får idag mycket uppmärksamhet i den praktiska 

marknadsföringen. Marknadsföringsutförare har insett att förståelse angående hur 

konsumenter upplever varumärken är en vital faktor för att designa och utveckla 

marknadsföringsstrategier (Brakus et al., 2009). Brakus et al. (2009) menar att 

varumärkesupplevelsen kan variera i styrka och intensitet och att vissa upplevelser är 

positiva och  andra negativa. Samma författare menar också att en del av 

varumärkesupplevelserna händer spontant och sker utan konkret reflektion och är 

därmed kortvariga. De upplevelser som däremot är långvariga påverkar kundens 

nöjdhet och lojalitet (Brakus et al., 2009).   

 

Produktupplevelse 

Enligt Hoch (2002) sker produktupplevelsen i interaktionen mellan konsument och 

produkt, till exempel när konsumenten söker efter produkten, undersöker och 

utvärderar den. Produktupplevelsen kan uppstå direkt mot den fysiska produkten, 

men också mot den reklam och information om produkten som finns tillgänglig. 

Produktupplevelsen är starkt kopplad till kunskapsskapande. Det handlar om att 

konsumenten, genom reklam och konsumtion, kan generera kunskap utifrån sin 

upplevelse med produkten (Hoch & Ha, 1986; Hoch, 2002; Goode et al., 2010). 

Kunskap kan till exempel genereras från en känslomässig upplevelse med en 

produkt. Om konsumenten tidigare har varit frustrerad och arg i konsumtionen av en 

produkt, lagras det i minnet som kunskap och kommer påverka konsumenten vid 

nästa köp (Goode et al., 2010). I undersökningar om produktupplevelser undersöks 

ofta konsumentens omdöme, attityder, tidigare preferenser och minne (Brakus et al., 

2009).  

 

Kundupplevelser 

Enligt Chahal och Dutta (2015) är kundupplevelser en framväxande trend för att 

uppnå konkurrensfördelar. För att vara konkurrenskraftig är målet för företag att 

identifiera säregenheter och värde hos konsumenter. Kundupplevelsen baseras på 

kärnan av kunderbjudandet. Chahal och Dutta (2015) menar att de associationer och 

känslor som uppstår i upplevelsen skapar värdet för det. Sharma och Chaubey (2014) 

menar att kundupplevelser är summan av alla upplevelser en konsument har med en 

leverantör, säljare och likvärdigt under den tid man har en relation med det givna 

företaget. Enligt Sharma och Chaubey (2014) inkluderar kundupplevelsen flera 
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faktorer som medvetenhet, upptäckbarhet, attraktion, interaktion, köpkraft, 

användande, kultur och annan påverkan. Den kan också användas som ett uttryck för 

individens upplevelse av en transaktion med ett företag.  

 

Enligt Mouri et al. (2015) består kundupplevelsen av kunders kognitiva, affektiva, 

känslomässiga, sociala och sensoriska responser som uppstår i interaktionen med ett 

företag. Kundupplevelsen är, enligt samma författare, baserad på alla olika 

kontaktpunkter från initiala informationsletande aktiviteter till användande och 

reflektion efter konsumering. På grund av detta menar Mouri et al. (2015) att 

kundupplevelser snarare är en process än ett resultat. Forskning har påvisat att 

kundupplevelsen är en viktig indrivare av nöjdhet hos kunder samt lojaliteten mot 

varumärket, men även i word-of-mouth ur ett traditionellt och onlinebaserat 

perspektiv.   

 

Shopping och serviceupplevelser 

Shopping och serviceupplevelser uppkommer i interaktionen mellan konsument, 

servicemiljön och företagets anställda (Hui & Bateson, 1991; Kerin et al., 1992). 

Chang och Horng (2010) definierar serviceupplevelse som resultatet av de signaler 

som konsumenten utsätts för och dennes tolkningar av dessa. Samma författare 

undersökte därför i sin studie konsumentens interaktion med både omgivningen och 

de anställda, samt övriga konsumenter. Enligt Hart et al. (2007) och Kerin et al. 

(1992) kan shopping- och serviceupplevelser delas upp i dimensionerna atmosfär, 

tillgänglighet, miljö och anställda. Atmosfären skapas mellan platsens fysiska attribut 

och konsumentens subjektiva tolkning av dessa. Till exempel stimuleras 

konsumenten av färger, former, dofter och den generella utformningen eller designen 

av servicemiljön (Hary et al., 2007). Tillgänglighet kan delas upp i mikro- och 

makrotillgänglighet. Makrotillgänglighet  innebär platsen för gallerian eller butiken i 

förhållande till konsumentens bostad, och möjligheten att ta sig däremellan. 

Mikrotillgänglighet innebär den inre tillgängligheten i butiken eller gallerian, det vill 

säga navigering i servicemiljön. Miljödimensionen innebär renlighet, upplevd 

säkerhet och trivsel på platsen. Till sist har de anställdas egna beteende och attityder 

en påverkan på shopping- och serviceupplevelser. Positiva attityder och beteenden 

hos anställda reflekteras även till konsumenterna (Hart et al., 2007).   
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Konsumtionsupplevelser 

Enligt Brakus et al. (2009) uppkommer konsumtionsupplevelser när konsumenten 

konsumerar produkter. Konsumtionsupplevelser består av hedonistiska dimensioner 

så som känslor, fantasier och nöje. Samma författare menar att 

konsumtionsupplevelser handlar om vilka hedonistiska mål konsumenten har med sin 

konsumtion av produkten ifråga, och till vilken grad dessa uppnås. Solomon et al. 

(2013) presenterar upplevelsehierarkin som beskriver att konsumenters agerande 

grundar sig i deras känslor och att en stark känslomässig involvering ökar 

sannolikheten för köp.    

 

3.2.2 Sinnesintegration 

Sinnenas samspel, eller som Hultén (2015) myntar; sinnesintegration, är de 

neurologiska processer i hjärnan som ser efter de olika sensationer från den egna 

kroppen och omgivningen. Sensationer förklarat som definition, menar Hultén 

(2015) är olika biokemiska och neurologiska responser som uppkommer när ett 

stimulus når receptorerna hos ett sinnesorgan, som syn, ljud, smak, doft eller känsel.  

 

Hultén (2015) menar att konsumentens perception uppstår när ett stimuli först når en 

receptor. Nämligen när en individ får information från omgivningen som sedan 

omvandlas detta till uttryck. Dessa neurologiska processer, som Hultén (2015) 

beskriver, har i uppgift att hantera olika sensoriska stimuli i övergångsfasen mot den 

sinnesinformation som skapar de olika uttrycken. Detta gör det möjligt för en individ 

att använda kroppen på ett effektivt sätt för att tolka sin omgivningen. För att uppnå 

förståelse kring omgivningen, anses sinnesintegration som en betydande faktor för en 

individ och dennes aktiviteter. Aktiviteterna är en kombination av flera sensoriska 

kategorier av stimuli som input (Hultén, 2015). 

 

3.2.3 Multisensorisk upplevelse av servicemiljö 

Hultén (2015) menar att när det gäller att uppfatta en servicemiljö, som en galleria, 

anses olika atmosfäriska stimuli i hög grad påverkande av konsumenters affektioner, 

kognitioner och beteende. Omgivningen i en servicemiljö består därför av flera 

element för de fem sinnena. Samma författare menar att i detaljhandelsforskningen 

anses dessa atmosfäriska stimuli hophängande och samarbetande i syfte att uppnå 

synergier i konsumentpåverkan. Hultén (2015) beskriver att konsumenter tolkar 
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sinneselement holistiskt. Sinneselementen är exempelvis design, musik, doft, estetik 

och textur. 

 

3.2.4 Upplevelseanalysering 

Bruce et al. (2012) menar att distributörer av marknadsföring föredrar att bedöma sin 

insats via upplevelseanalysering. Upplevelseanalysering definieras därför som icke-

finansiell beskrivning av en marknadsföringsinvestering, där icke-finansiella faktorer 

identifieras, då det enligt samma författare inte går att bedöma resultatet finansiellt,  

som även Lou och Kumar (2013) håller med om. Dessa faktorer menar Bruce et al. 

(2012) kan vara exempelvis varumärkesigenkänning, gillande och köpintentioner. 

 

Som nämnts tidigare använder Bonfanti (2013) Attractive quality model ien analys 

av skyltningskvalitet. Vidare har Attractive quality model utvecklats ytterligare och 

har använts till analyser av upplevelser (Shyu et al., 2013; Högström, 2011). 

Högström (2011) menar att ett bra sätt att förstå hur upplevelser skapas utifrån hur 

konsumenten tolkar och uppfattar olika attribut i servicemiljön, är att använda 

Attractive quality model. Samma författare menar att varje komponent och 

kontaktpunkt i servicemiljön bör undersökas separat för att få en tydlig bild över hur 

komponenten bidrar till kundens upplevelse, vilket även överensstämmer med det 

tillvägagångsätt Bonfanti (2013) väljer i sin studie för att studera skyltningskvalitet. 

 

3.2.5 Customer Experience Management 

Schmitt (2003) presenterar Customer Experience Management, som i löpande text 

kommer benämnas CEM. CEM innebär processen av strategisk styrning av 

konsumentens helhetsupplevelse med en produkt eller varumärke. Det är en 

processorienterad teori, snarare än en resultatorienterad teori.  

 

CEM ger en bred överblick över hur ett företag och dess verksamhet kan visa sig 

relevant i en konsuments liv. CEM sammanlänkar alla kontaktpunkter en konsument 

stöter på med företaget och integrerar de element som speglar kundupplevelsen 

(Schmitt, 2003). Schmitt (2003) fortsätter och klargör att konsumenter idag inte bara 

köper en produkt för dess funktionella attribut, utan också i syfte för individens 

identitetsskapande och livsstilspåverkan. Samma författare menar att CEM förser 
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konsumenter med interaktiv information, service och upplevelser vilket leder till 

adderat värde.  

 

Enligt Sharma och Chaubey (2014) är CEM en strategi som fokuserar ett företags 

processer mot kundens och individens behov, där företagen inriktar sig mot själva 

kundupplevelsen. Samma författare menar att företag idag finner fördelar i att skapa 

en kundupplevelse, men att det är komplext då det innehåller strategi, integration av 

teknologi, nya företagsmodeller, varumärkesstyrning och ett organisatoriskt intresse i 

hela företaget där VD är inkluderad. 

 

Enligt Sathish och Venkatesakumar (2011) använder idag många organisationer 

CEM som strategi. Detta för att påvisa en förståelse och analys av kundupplevelser 

som uppkommer vid interaktioner med företaget. Enligt Sathish och Venkatesakumar 

(2011) fokuserar CEM på att skapa värde hos konsumenter genom att göra dem 

nöjda med varumärket. Likt Schmitt (2003) menar också Sathish och 

Venkatesakumar (2011) att CEM inkluderar alla interaktioner och kontaktpunkter 

som kunder har med företaget, vilket formar upplevelsen. Enligt Sathish och 

Venkatesakumar (2011) är syftet med CEM att skapa den bästa möjliga 

kundupplevelsen i alla kontaktpunkter och skeden av interaktionen med kunden.  

 

CEM Framework 

Schmitt (2003) presenterar kundupplevelsemodellen, som enligt författaren är en 

modell som företag har ett stort behov av att fokusera på. Nyckeln till framgång för 

företagen menar Schmitt (2003) är att analysera kundupplevelsen och sedan utforma 

och utveckla en upplevelsebaserad strategi och addera värde genom integrerade 

implementeringar som har ett direkt fokus mot kundupplevelser. 

 

Schmitt (2003) menar att kundupplevelsemodellen har åtgärdat flera organisatoriska 

problem i olika projekt. Modellen har hjälpt företag att designa om sin 

kundupplevelse för ökat resultat, ökad interaktion med kunden, ändrad positionering 

samt skapat framgångsrika underbolag som fokuserar på upplevelsen. Samma 

författare menar att kundupplevelsemodellen förser ett gångbart lösningssystem för 

företag i alla olika branscher. De fem stegen av kundupplevelsemodellen, som 

Schmitt (2003) förklarar, är att analysera kundens upplevelsevärld, bygga en 
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upplevelsebaserad plattform, designa en varumärkesupplevelse, strukturera 

kundinteraktionen, samt att ha engagemang inom kontinuerlig innovation.  

 

3.3 Syntes 

Bitner (1992) myntade begreppet servicelandskapet som innebär en fysisk miljö som 

företaget utformar och designar där köpare och säljare möts. Grönroos (2015) 

utvecklade sedan Bitner (1992)’s modell och presenterade den utvecklade modellen 

av servicelandskapet. I det här examensarbetet väljer vi att kalla servicelandskapet 

för servicemiljö. I syntesen benämns servicemiljöerna som SM där numret efter 

beskriver vilken servicemiljö det är, baserat på vad som har förklarats i 

datainsamlingen. Varje servicemiljö består av kontaktpunkter och indikatorer, och 

det är i interaktionen mellan dessa som konsumentens upplevelser uppstår 

(Högström, 2011; Schmitt, 2003, Sathish & Venkatesakumar, 2011). Dennis et al. 

(2013) och Bonfanti (2013) skriver att skyltning är en sådan kontaktpunkt och 

indikator. I syntesen illustreras varje servicemiljös innehåll av den streckade 

mittenboxen. I den streckade mittenboxen återfinns då konsumenter/mottagare och 

digital skyltning, samt upplevelser som uppstår från interaktionen mellan dessa två. I 

detta examensarbete analyseras digital skyltning ur konsumentens perspektiv och 

avser analyser vad som inkluderas i de streckade boxarna i syntesen.  

 

Digital skyltning innefattar skärmar som visar reklam, information, nyheter eller nöje 

i form av dynamiska bilder, text eller video. Skärmarna går att uppdatera externt från 

en server (Dennis et al., 2012). Dennis et al. (2013) och Roggeveen et al. (2015) 

menar att dynamiska bilder bidrar till ökad uppmärksamhet, är känsloväckande, mer 

intressanta och associativa än vanliga skyltar. Även Nielsen et al. (2010) menar att 

sådana känsloväckande meddelanden är uppmärksamhetsskapande.  

 

Konsument/Mottagare står för de människor som rört sig inom servicemiljön och 

deltagit i datainsamlingen. Enligt Bonfanti (2013) har konsumenter/mottagare i 

servicemiljön olika behov och förväntningar och det är skyltningens syfte att 

uppfylla dessa. Behoven och förväntningarna uppstår hos konsumenten/mottagaren 

och är relaterade till deras syfte och mål i servicemiljön. Hur väl förväntningarna och 

behoven uppfylls påverkar konsumentens upplevelse av skyltningen. I syntesen 
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illustreras därför förväntningar/behov i en streckad box med en linje till 

konsument/mottagare.  

 

Upplevelser har undersökts i flera olika kontext så som konsumtionsupplevelse, 

produktupplevelse, serviceupplevelse, shoppingupplevelse och kundupplevelse. Men 

Schmitt och Zarantonello (2010), Brakus et al. (2009) och Tafesse (2016) menar att 

varumärkesupplevelsen inkluderar samtliga ovanstående kontext. Upplevelser 

förklaras därför i syntesen med hjälp av varumärkesupplevelsen och dess 

dimensioner: Sinne, affekt, intellekt och beteende. Dimensionerna kommer från en 

tidigare teori där Schmitt (1999) delar upp upplevelse i fem moduler. Dessa moduler 

finns i sinnet hos mottagaren, och fungerar som metaforer för funktionella delar som 

tar emot och hanterar upplevelser från omgivningen. Dimensionerna återfinns även i 

operationaliseringen som indikatorer för att beskriva hur konsumenter upplever 

digital skyltning. 

 

Genom analys av de streckade boxarna i syntesen ämnar vi få svar på hur 

konsumenter upplever digital skyltning i olika servicemiljöer. Upplevelser är en icke-

finansiell beskrivning av en marknadsföringsinvestering och en beskrivning som 

distributörer av marknadsföring föredrar eftersom det enligt Brakus et al. (2012) inte 

går att bedöma resultatet finansiellt. Syntesen avslutas därför med en icke-finansiell 

avkastning.  

 

Schmitt (2003) beskriver customer experience management (CEM) som en process 

av strategisk styrning av konsumenters helhetsupplevelse med en produkt eller 

varumärke. CEM sammanlänkar alla kontaktpunkter en konsument har med ett 

företag och integrerar de element som speglar kundupplevelsen. I syntesen återfinns 

CEM mellan boxarna hur konsumenten upplever digital skyltning och icke-finansiell 

avkastning. Eftersom beroende på hur konsumentens upplevelser kring digital 

skyltning ser ut kan CEM användas som praktiskt, strategiskt verktyg för företag som 

ska designa sin servicemiljö för att uppnå en icke-finansiell avkastning.    
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Vår syntes är inte inspirerad av någon annan författares akademiska bidrag, utan är 

helt egendesignad och påvisar den ordning vi vill empiriskt undersöka i denna studie. 

Den ser ut enligt följande:   

Figur 6: Syntes (Egen) 
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4 Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet som samlats in genom semi- 

strukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes med konsumenter i de olika 

servicemiljöer som tidigare presenterats. Kapitlets struktur följer ovanstående 

teoretiska referensram samt syntesen, men där varje servicemiljö presenteras 

separat. 

I denna sammanställning av det 

empiriska materialet har 

respondenterna utefter tabell 2 blivit 

tilldelade med nummer utifrån 

vilken servicemiljö de befann sig i. 

Servicemiljö 1 är Baronen i Kalmar, 

servicemiljö 2 är Hansa City, 

servicemiljö 3 är stadsbuss och 

servicemiljö 4 är länsbuss, vilket 

också återfinns tydligare förklarat i 

metodikkapitlet. 

Respondentförteckningen består av 

en kod följt av kön, uppskattad ålder 

och ett påhittat namn som kommer 

användas löpande i texten. 

     Tabell 2: Respondentförteckning (egen) 

4.1 Servicemiljö 1 

4.1.1 Digital skyltning i servicemiljön 

Lena 1.3 tycker att skärmarna underlättar för henne att förstå och känna sig hemma i 

gallerian. Hon ser ofta på skärmarna för att få veta vart saker eller butiker finns. Likt 

Eva 1.1 tycker Lena 1.3 att skärmarna passar mycket bra in i omgivningen och är bra 

placerade. Även Karin 1.4 säger att skärmarna smälter bra in i atmosfären, men 

samtidigt utmärker sig så man inte missar dem. Hon tillägger att skärmarna är bara så 

bra som de funktioner de tillhandahåller.  
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”Det här tycker jag är klockrent! Det följer med tiden liksom, fångar ju blicken på 

ett annat sätt (…) tycker det är mer spännande och iögonfallande med rörliga 

bilder”. 

(Per 1.5) 

 

Per 1.5 uttrycker först en irritation kring skärmar på allmänna platser. Där irriterar 

han sig på ljuset från skärmarna och att de bara är i vägen. Däremot är han väldigt 

positiv till skärmarna i gallerior. Per 1.5 berättar att det i en galleria full med krom 

och ljusa färger passar skärmarna bra in. Han säger att det är spännande, modernt och 

iögonfallande. Men han är tydlig med att detta inte gäller överallt i alla miljöer. Lars 

1.6 menar också att skärmarna passar bra in i en galleria eftersom man ändå är där 

för att konsumera, och han tycker skärmarna underlättar för just detta. Lars 1.6 säger 

att till exempel om han vill ha ett par löparskor hade han lagt märke till dem om ett 

par hade visats på skärmarna. Men övrig irrelevant information lägger han inte märke 

till.  

 

”Det är mycket trevligare att se på en digital skylt”. 

(John 1.7) 

 

John 1.7 berättar att han upplever rörliga bilder som de digitala skyltarna visar som 

trevliga. Han säger att rörliga bilder fångar uppmärksamheten på ett annat sätt än 

traditionella reklamaffischer. Däremot kan meddelandena ibland vara för långa och 

att han inte alltid stannar och väntar på att få se hela. John 1.7 menar då att han 

ibland missar slutklämmen i reklamen. Han tittar mest när han köar eller väntar på 

något.   

 

Sofia 1.2 menar att skärmarna är det hon tittar mest på inne i gallerian. Hon säger att 

hon är så van att titta på skärmar annars i vardagslivet och då känns det naturligt för 

henne. Däremot menar Eva 1.1 att om hon är stressad så tittar hon inte på något. Då 

kommer hon inte lägga märke till skyltarna alls. Lars 1.6 menar att när skärmarna är 

placerade i nära anslutning till en butik dras blicken snarare in i butiken än till 

skärmen. Lena 1.3, Karin 1.4, Per 1.5 och John 1.7 beskriver andra människor som 

den största orsaken till att man inte tittar på skärmarna.  



  
 

53 

 

”Först och främst är det annat folk som distraherar mig. Man tittar på andra och 

missar det man går förbi”. 

(Per 1.5) 

 

Samtliga respondenter upplever digitala skärmar som något positivt i gallerian. Eva 

1.1 berättar att hon föredrar att man försöker utveckla saker. Hon menar att det vore 

tråkigt om allt bara var som det alltid varit. Lena 1.3 tycker också att digitala 

lösningar bidrar till en mer intressant upplevelse och att det bidrar till en positiv bild 

av både gallerian och dess innehåll. Hon menar att digitala skärmar känns modernt 

och det känns som att man lagt ner tid på att skapa en trevligare miljö för besökare. 

På liknande sätt beskriver Karin 1.4 att tekniska innovationer bidrar till en mer 

intressant miljö att vara i. Sofia 1.2 säger att de digitala skärmarna gör hennes 

shopping roligare. Hon berättar att hon ofta går flera vändor i gallerian och då 

kommer skärmarna visa olika reklamer varje gång. Sofia 1.2 menar då att hon kan bli 

överträffad om hon ser något nytt och blir motiverad att gå en vända till för att hon 

kanske såg något på skärmen hon missat tidigare.   

 

”Tekniska innovationer bidrar till en mer intressant miljö”. 

(Karin 1.4) 

 

Eva 1.1 berättar att även om hon inte använder skärmarna så mycket ser hon dem 

som en del av gallerian som ska finnas där. Hon säger att de ska finnas här ifall hon 

skulle behöva dem. Sofia 1.2 förväntar sig att gallerian ska vara modern och tycker 

skärmarna bidrar till det. Hon menar också att hon kan bli lugn och avstressad av 

skärmar som visar just lugna budskap. Sofia 1.2 tar som exempel landskapsvideor 

eller naturliga vyer tagna av drönare. Detta tycker hon är något som gör henne 

lugnare och kanske inte rusar igenom varje butik.  

 

”Om det visas något lugnt och skönt så kommer jag bli lugn och avslappnad (...) 

inredningen får gärna följa samma mönster så man får en lugn helhetskänsla 

liksom”. 

(Sofia 1.2) 
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Eva 1.1 och Per 1.5 förväntar sig att skärmarna ska vara aktuella. Eva 1.1 säger att 

skärmarna ska visa nya saker som händer. Per 1.5 menar att han vill vara uppdaterad 

på vad som händer som till exempel erbjudanden, öppettider och kommande 

förändringar. Detta menar han kräver att det som visas är aktuellt och uppdaterat. Om 

skärmarna inte är aktuella och uppdaterade menar Per 1.5 att de bara skulle vara 

irriterande. Per 1.5 tycker även att skärmarna ska hjälpa honom med sin navigering 

genom gallerian. Detta tycker han de gör på ett bra sätt genom att visa information 

om butiker och andra saker som finns i gallerian.  

 

”Framför allt förväntar jag mig reklam, men de ska också underlätta för mig att 

hitta (…) man vill ju veta vad som finns här inne”. 

(Sofia 1.2) 

 

Sofia 1.2, Lena 1.3, Karin 1.4 och Lars 1.6 förväntar sig alla att skärmarna ska 

underlätta för deras navigering i gallerian. Sofia 1.2 säger att hon besöker gallerian 

för att shoppa och tycker då att det är viktigt att det finns information om var hon kan 

hitta olika saker. Karin 1.4 använder inte skärmarna så mycket men menar att man 

ändå vill veta vad som finns och var det finns, och då är skärmarna till bra hjälp. Lars 

1.6 tycker skärmarna ska visa relevant, aktuell och värdefull information. 

Informationen ska då vara i kontext av gallerian, till exempel eventuella rabatter. 

Han menar att irrelevant information som inte har med hans shopping i gallerian att 

göra inte registreras. John 1.7 menar att skärmarna ska visa något som underlättar för 

hans shopping. Han tycker detta kan vara specifika erbjudanden eller vad som gäller 

för dagen.  

 

”Förväntar mig att skärmarna ska visa sånt som man annars inte tänkt på, eller som 

man inte visste man kunde ha nytta av (…) typ erbjudanden eller medlemsrabatter”. 

(John 1.7) 

 

I sin utvärdering av skärmarna menar Lena 1.4 att hon värderar huruvida budskapen 

är aktuella eller inte. Hon menar att hon har ett behov av att få information om 

produkter, men om informationen inte är aktuell så tillför det ingen nytta. Eva 1.1 

utvärderar även hon skärmarna utefter hur aktuella deras meddelande är. Sofia 1.2 

eftersöker modernitet i sin shopping. Enligt henne ska gallerian kännas modern och 
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”inne”. Hon tycker att digitala skärmar bidrar till en modern atmosfär, om de är 

stilrena och smälter in på ett naturligt sätt i gallerian.  

 

”Digitala lösningar visar ju på en vidareutveckling, det är modernt och roligare än 

en vanlig skylt”. 

(Per 1.5) 

 

Per 1.5 menar att eftersom man i gallerian är på jakt efter något nytt och modernt bör 

också gallerian i sig kännas ny och modern. Han förespråkar vidare utveckling. Lars 

1.6 utvärderar skärmarna beroende på hur väl de stämmer överens med utbudet i 

gallerian. Han menar att om en produkt visas på en skärm och den produkten inte går 

att hitta blir han irriterad. Lars säger att det hänger ihop med de förväntningar han 

hade. Beroende på hur väl hans förväntningar på skärmarna uppfylls så kommer han 

tycka de är värdefulla. John 1.7 tycker att annonserna på skärmarna inte får vara för 

långa. Han menar att om de är för långa så blir de bara jobbiga och då tittar han inte 

på dem.   

 

 

4.1.2 Upplevelser 

Sofia 1.2 säger att när bilderna rör sig så inspirerar det henne till att shoppa. Hon 

menar att när skärmarna kanske visar situationer eller scenarion så är det väldigt 

inspirerande. Hon diskuterar även att skärmarna ser moderna ut och bidrar till en 

modern känsla i gallerian. Detta är något som hon gärna skulle se mer av. Eva 1.1 

menar att hon själv inte interagerar med skärmarna särskilt mycket. Hon tycker det är 

lite nytt för henne. Däremot tycker hon att de passar in i gallerian och borde finnas 

där om hon skulle behöva dem. Eva 1.1 har även märkt att en produkt hon skymtat 

på skärmen tidigare blir lättare att lägga märke till när hon senare befinner sig i 

butiken. 

 

”Det ska se modernt ut, hellre sådana skärmar än gamla tråkiga kartonger (…) jag 

blir typ inspirerad att shoppa när skyltarna rör sig och så”.  

(Sofia 1.2) 

 

Eva 1.1 berättar först att hon inte upplever att skärmarna hjälper henne att associera 

eller fantisera. Men som hon tidigare nämnt har hon upplevt att en produkt hon sett 
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på en skärm får henne att ”haja till” i butiken när hon får syn på samma produkt. 

Sofia 1.2 är inne på samma spår och menar att någon form av tankeverksamhet måste 

ju finnas även om det inte är något hon vanligtvis reflekterar över. Hon upplever det 

som lättare att lägga märke till produkter hon tidigare sett på skärmarna. Lars 1.6 

tycker att skärmarna får honom att reflektera vilket gör honom mer vaken under 

shoppingen. Han säger att om han ser en produkt som hör till ett av hans intressen så 

reflekterar han över om han skulle behöva en ny och hur hans nuvarande produkt 

fungerar. Lena 1.3 säger också att associationer sker när reklamen visar något hon är 

intresserad av. Hon beskriver det som lättare att associera med digitala skärmar 

eftersom rör sig och har många olika färger. 

 

”Varumärken och reklam är ju det skärmarna ska visa och det bidrar ju till 

associationer om det är något man är intresserad av”. 

(Lena 1.3)  

 

Även John 1.7 berättar att han ofta tänker sig in i en användningssituation, vilket 

enligt honom händer när han ser rörliga bilder eller videor där han får se produkten i 

en sådan situation. Då kan han lättare föreställa sig själv använda produkten vilket 

enligt honom också påverkar hur han upplever kvaliteten på produkten. John 1.7 

syftar till löparskor när han exemplifierar.  

 

”Ser jag en sko i en användningssituation och den ser skön ut, kommer jag 

antagligen uppleva den som skönare när jag själv provar den (…) man vill ju se lika 

snygg ut som människorna på reklamen liksom”. 

(John 1.7) 

 

Eva 1.1 nämnde innan att hon ”hajar till” på produkter de tidigare haft en interaktion 

med. Detta menar hon även gäller för varumärken. John 1.7 berättar närmast 

identiskt att även han ”hajar till” på varumärken som han sett tidigare. Eva 1.1 säger 

att varumärken som visas på skärmarna är lättare att lägga märke till senare i butiken. 

Hon menar att det är lättare att komma ihåg något som både rör sig och visar 

information. Eva 1.1 berättar vidare att skärmarna kräver lite mer koncentration än 

analoga skyltar vilket hon tror är anledningen till att hon har lättare att komma ihåg 

budskapen. 
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”Om jag går in i en butik och sett ett varumärke på en skärm kommer jag lättare 

lägga märke till det”. 

(Eva 1.1) 

 

Även Sofia 1.2 har en positiv inställning till varumärken som syns på skärmarna. 

Hon berättar att hon brukar fråga i butikerna om det är något varumärke hon sett på 

skärmen som hon skulle vilja se på riktigt. Lena 1.3 tycker att det handlar om butiken 

snarare än varumärket som visas på skärmarna. Hon menar att om det är butiken som 

är varumärket kan hon senare bli sugen på att gå in och titta. Men hon skulle inte 

lägga märke till enskilda produktvarumärken. För Lena 1.3 är en annons för en 

sportbutik bara en sportannons, och hon säger att hon i så fall skulle välja den 

närmsta sportbutiken och inte nödvändigtvis den butik som stod för reklamen.  

 

”Tycker det är bra att varumärken syns, där kan man komma på att gå in i den 

butiken senare”. 

(Lena 1.3) 

 

Karin 1.4 säger också att hon upplever varumärken på skärmarna positivt. Hon säger 

att hon tror det mesta sker undermedvetet, vilket hon uttrycker en viss skepsis mot. 

Även Lars 1.6 tror att det sker undermedvetet. Men detta är inget han är kritisk mot 

utan tycker det hör till i en galleria. Per 1.5 tror inte heller sig lägga märke till 

varumärken på skärmarna. För honom handlar det om produkter som han också 

nämnt tidigare. Han menar att det främst är typen av produkt som fastnar hos honom.  

 

4.2 Servicemiljö 2 

4.2.1 Digital skyltning i servicemiljön 

 

Angående hur sinnena samspelar med hjälp av skärmarna, säger Daniel 2.7 att han 

lättare kan identifiera vilka produkter som finns i butikerna, detta kan också i 

navigationssyfte vara bra om produkterna stämmer överens med vad som intresserar 

honom. Hans 2.6 menar att skärmarna tilltalar hans sinnen genom smidighet och 

lättare förståelse. Om skärmen utmärker sig i miljön identifierar han innehållet och 

atmosfären snabbare än vad han hade gjort annars. Daniel 2.7 beskriver också att 
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interaktiva skärmar är något han ser otroligt positivt på eftersom han i många fall kan 

gå fram och söka upp det han är ute efter. Ur ett sinnesperspektiv menar han att 

snabbheten ökar och att han lättare förstår vad som ska göras.  

 

”I slutändan handlar det om att spara tid, det värdesätter jag”. 

(Daniel 2.7) 

 

Anna 2.1 menar att skärmarna visuellt bidrar med naturlighet, men också modernitet. 

Hon beskriver att detta ger ett modernt intryck av gallerian. Detta gör att hon får ett 

generellt bättre intryck av gallerian och de butiker och varumärken som syns på 

skärmarna. Sara 2.5 instämmer och menar att när gallerians butiker syns på 

skärmarna bidrar det till ett ännu bättre intryck. Åke 2.3 menar att man klarat sig utan 

skärmar förut och påstår att det hade man fortfarande kunnat göra. Men han menar 

samtidigt att det hjälper honom förstå omgivningen. Det tilltalar honom eftersom han 

upplever skärmarna som visuellt diskreta. Han menar att trots detta utmärker det sig 

tydligt i miljön. Han uppskattar designen skärmarna har. 

 

”Det bidrar till en ökad förståelse för den miljö man befinner sig i (…) Däremot har 

man ju klarat sig utan skärmar förr i tiden”.  

     (Åke 2.3) 

 

Ser man till hur skärmarna smälter in, utmärker sig, passar in i atmosfären menar 

Elin 2.4 att skärmarna är trevliga att titta på och att de smälter in i väl atmosfären. 

Hon förespråkar variationen som finns i digitala skyltar, eftersom man kan få flera 

olika budskap från varje skärm. Detta menar hon inte finns hos vanliga skyltar, då är 

ju ”en skylt bara är en skylt, och det är ju ganska tråkigt” (Elin 2.4). Erik 2.2 tycker 

att ramen och designen är fin, och att de skärmar som finns i gångarna runt gallerian 

är bra och väl placerade. Däremot menar han också att han är fundamentalt negativt 

inställt till dessa skärmar, eftersom han påstår att han inte påverkas av dem.  

 

”Skärmarna påverkar åtminstone inte mig på nåt överväldigande sätt, jag känner 

mig ofta rätt säker på vad jag ska ha när jag väl shoppar. Det gör att jag medvetet 

eller omedvetet inte lägger märke till skärmarna runt mig”. 

(Erik 2.2) 
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Även Åke 2.3 menar att en planerad rutt skulle kunna göra att han sållar bort den 

information som skärmarna bidrar med. Han menar att han påverkas positivt men 

inte ser det som en nödvändighet. Hans 2.6 menar att det finns gånger man är så 

fokuserad på det man ska göra att det är möjligt att man missar någon skärm. Sara 

2.5 menar att det är distraktioner via folk och mobil som gör att skärmen skulle 

kunna missas. Elin 2.4 menar att om hon vet att hon exempelvis ska köpa skor så är 

hennes fokus på det. Daniel 2.7 menar att om han har mycket tid på sig är han mer 

mottaglig för information från digitala skärmar. Det som ändå gör att han skulle 

kunna missa skärmarna är att färgerna inte stickar ut på designen och ramen runt 

skärmen. Han menar också att skärmar kan smälta in för bra i miljön ibland. 

 

”Man vill ju kolla på folk, sen kollar man i mobilen också ju. Det hade kunnat göra 

att jag missat skärmarna, då jag aktivt inte söker efter dem. Däremot så gillar jag 

verkligen skärmarna här och de fångar verkligen mitt öga”. 

(Sara 2.5) 

 

Elin 2.4 menar att om det är mycket folk i gallerian kan det vara väldigt 

distraherande. Hon tittar lätt på dem istället för på skärmarna menar hon. Om det 

som syns på skärmen skulle vara av snygg design eller liknande så hade hon 

förmodligen lagt märke till det.  

 

När vi frågade kring en utvärdering av skärmarna inom servicemiljön menade Åke 

2.3 att han ändå inte hade mycket negativt att tillägga om dem. Elins 2.4 utvärdering 

beror delvis på vilket innehåll det är på skärmarna, men framförallt på hur väl 

uppdaterat innehållet är. Men är innehållet uppdaterat menar hon att hon också har en 

positiv attityd mot skärmarna. Daniel 2.7 menar också att han ser allmänt positivt på 

skärmar när de visar produkter och vart de finns. Han beskriver att skärmarna måste 

vara uppdaterade så man inte vid upprepade besök möter samma typ av annonser. 

Hans 2.6 nämner också att dålig uppdatering eller loop på innehållet ger ett sämre 

intryck av skärmarna. Erik 2.2 beskriver att om innehållet inte är av hög kvalitet kan 

det leda till att innehållet undermedvetet sållas bort. Han lägger också till att när 

innehållet är bra så är skärmarna någonting han ser positivt på. 
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”Jag tycker skärmarna är både moderna och informativa, jag ger bara plus till 

skärmarna här”. 

(Åke 2.3)  

 

När vi frågade om deras förväntningar och behov på digital skyltning menade Sara 

2.5 att hon förväntar sig att skärmarna ska tillgodose henne med nyheter, billiga 

erbjudanden och annan relevant information som kan tänkas vara aktuell för henne. 

Hans 2.6 beskriver att han förväntar sig många olika alternativ att titta på och att 

detta uppfylls via en bra rotation på materialet som visas på skärmarna. Han 

fortsätter och säger att upplevelsen av gallerian blir bättre när meddelandena på 

skärmarna har en bra rotation.  

 

”Jag förväntar mig olika rörliga bilder så att samma bild inte visas hela tiden. Jag 

vill det ska komma nya budskap hela tiden vilket också håller det intressant, annars 

blir det tråkigt”. 

(Elin 2.4) 

 

Elin 2.4 menar att rotationen gör att hon ser fler saker och därmed kan bli intresserad 

av fler saker i gallerian. Hon vill ha rörliga bilder, gärna med människor i, eftersom 

man lättare kan se hur produkterna används eller hur de ser ut. Hon förklarar att man 

är i gallerian för att shoppa, vilket betyder att det är bra att digital skyltning finns där 

eftersom det ger henne nya möjligheter att finna nya produkter. Hennes 

förväntningar på skyltningen blir att kunna hitta det där lilla extra som hon inte kan 

annars.  

 

Erik 2.2, med en något skeptisk bild av de digitala skärmarna, förväntar sig inte 

samma saker som föregående respondenter. 

 

”Eftersom jag ofta bortser från skärmarna tillför de inte min shoppingupplevelse 

något. Det gör att mina förväntningar är rätt låga på vad de ska klara av (…) Jag 

shoppar nästan alltid med en planerad rutt, men om jag varit på ett nytt ställe hade 

jag gärna använt mig av navigeringsfunktioner på dem för att kunna göra en 

planerad rutt”. 

(Erik 2.2) 
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Erik 2.2 menar att han egentligen inte förväntar sig navigering från skärmarna, men 

att det är en trevlig funktion dem kan ha. Daniel 2.7 menar att trots en allmänt positiv 

bild av skärmarna har han låga förväntningar eftersom han inte tror att skärmarna 

skulle kunna ge honom speciellt mycket mer än vad de gör idag. Han refererar till att 

ordinarie priser och reapriser på produkter som syns är lite tråkigt och efterfrågar 

istället ett helhetsperspektiv där användandet syns mer. Däremot menar Sara 2.5 att 

hon har ett behov av navigering för att kunna hitta de produkter som syns på 

skärmarna. Hans 2.6 säger att han vill bli lockad att gå till någon butik som han inte 

trodde han skulle till och att han på så sätt kan hitta nya affärer och produkter.  

 

”Jag förväntar mig att jag ska få reda på mer information än vad jag kan få på 

vanliga skyltar”. 

(Anna 2.1) 

 

Anna 2.1 menar att det som är bra med digitala skyltar är att du kan få reda på mer 

saker än vad du kan få på en vanlig skylt. Hon beskriver att detta är något hon 

förväntar sig av den digitala skylten då hon känner ett behov av att få ytterligare 

information och meddelanden än vad hon kan få på annat håll. Rörlig bild och 

navigation är behov som Åke 2.3, Elin 2.4 och Sara 2.5 eftersöker.  

 

”Jag vill att de visar rörliga bilder som jag kan ta info ifrån, men det tycker jag de 

gör, så man kan väl säga att de uppfyller mina förväntningar och behov ändå". 

(Åke 2.3) 

 

Åke 2.3 menar att förväntningarna och behoven är desamma för honom, men är nöjd 

med de digitala skyltarnas funktioner.  

 
4.2.2 Upplevelser 

 

Sara 2.5 menar att shoppingupplevelsen påverkas väldigt positivt av skärmarna 

eftersom bra erbjudanden som är relevanta för henne ibland dyker upp, vilket gör att 

hon vill gå in i den butiken. Även Daniel 2.7 menar att om det visas en intressant 

produkt på skärmen vill han gå och kolla närmare på den.  
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”Om innehållet tilltalar mig på ett bra sätt kan jag verkligen bli inspirerad av 

skärmarnas funktion. De får mig att känna att det hade varit kul och kolla upp 

produkten och testa”. 

(Daniel 2.7) 

 

Hans 2.6 menar att skärma borde sporra spontanköp, eftersom många som är på 

gallerian ofta vet vilka butiker som finns där. Han tycker då att skärmarna har större 

inverkan på en förstagångsbesökare. Därför tycker han också att spontanköpen är det 

som tilltalar honom. Elin 2.4 instämmer till viss del men menar att man helt enkelt 

blir sugen på att köpa något man ser på skärmarna, åtminstone mer än nåt som inte 

syns på skärmarna.  

 

”Det är ju lättare att hitta saker också, man brukar ju leta efter saker man sett på 

skärmarna sedan”. 

(Elin 2.4) 

 

Erik 2.2 menar att den rörliga bilden bidrar till ökade associationer, där han menar att 

man ser sig själv använda produkten som syns på skärmen. Han beskriver också att 

han inte tror det sker medvetet. Att det sker undermedvetet är också något som Sara 

2.5 instämmer med. Hon menar att man förmodligen associerar mer till produkten än 

vad man tror. Hon resonerar kring att man ser produkten som är på skärmen, och 

sedan tänker om den passar in någonstans eller frågar sig hur den hade varit att 

använda.  

 

”Om jag exempelvis tittar på skärmen nu, så ser jag rörlig reklam för billigt godis, 

och nu kan jag konstatera att jag måste gå och köpa det, det hade varit gott när jag 

tänker efter”. 

(Åke 2.3) 

 

Åke 2.3 menar att det skapas både associationer och känslor kring produkten som 

syns, under intervjuns gång blir han märkbart sugen på att köpa godis och säger att 

han tänker gå och köpa det sen. Anna 2.1 menar att hon exempelvis kan se en 

blomma på skärmen och direkt börja reflektera kring platser där denna blomma kan 
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tänka sig passa in i hemmet. Hon beskriver att hon börjar att fantisera och att de 

digitala skyltarna triggar igång detta. 

 

”Jag fantiserar ofta kring de produkter som syns på skärmarna (…) jag tänker att 

någonting kanske hade passat bra där, och undra hur jag skulle se ut i det där. Att 

skärmarna skapar denna fantasi hos mig är något jag verkligen tycker om”. 

(Elin 2.4) 

 

Elin 2.4 håller med Anna 2.1 som upplever att fantasier skapas via de digitala 

skärmarna. Hon fantiserar kring produkter och varumärken som är inkluderade i 

innehållet och ser inte detta som något problematiskt. Hon ser det snarare positivt att 

skärmarna har kraften att göra det. Hans 2.6 menar att mycket beror på innehållet, 

men att om han sett en rykande kopp kaffe så hade han förmodligen blivit sugen på 

att köpa det, vilket hade gjort att han därmed rört sig mot gallerians café. Han 

beskriver också att han tycker att butiker placerade långt in i gallerian bör använda 

sig mer av skärmarna. 

 

”Butikerna som finns längst in borde använda det som en tidigare kontaktpunkt för 

att visa de som passerar vad de erbjuder och också visa att de faktiskt finns. Det 

hade åtminstone jag uppskattat”. 

(Hans 2.6) 

 

Hans 2.6 menar på att när innehållet är uppdaterat har han en väldigt bra upplevelse 

av skärmarna. Han säger också att han tror att det ger fler kunder till företagen som 

använder digital skyltning. 

 

”Det är verkligen jättebra att de finns och att det används i miljöer som den här (…) 

Jag förstår också att inte alla företag har interna resurser att ens kunna annonsera 

på detta sätt, men de företag som kan det borde verkligen göra detta”. 

(Hans 2.6) 

 

Erik 2.2 beskriver att han påverkas undermedvetet av varumärken som syns på 

skärmarna. Han har dock svårt att identifiera exakt hur det påverkar honom. Även 

Elin 2.4 menar att det mesta förmodligen sker undermedvetet, vilket hon refererar till 
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att hon på ett underliggande plan kommer ihåg var hon sett det varumärket innan och 

därmed kan relatera till varumärket. Sara 2.5 håller även hon med att det förmodligen 

påverkar henne undermedvetet. Hon säger också att hon ser mycket positivt överlag 

på varumärken som syns på skärmarna. De varumärken som finns på Hansa City och 

är inkluderade i den digitala skyltningen ser hon ännu bättre på. Hon hittar då en 

relevans för varumärket mot den digitala skylten eftersom den butiken eller liknande 

finns i gallerian. Hon menade också att hon tycker alla Hansa City’s butiker borde 

vara med på detta för att det hade gynnat dem.  

 

”Det finns så många sätt varumärken kan använda sig av detta (…) Butiken här 

uppe borde ju skriva på skärmen att kunderna ska gå med i deras kundklubb och få 

10 procent rabatt på ett köp eller nåt, det hade ju verkligen gjort skillnad”. 

(Hans 2.6) 

 

Hans 2.6 fortsätter och menar att han upplever varumärkena som syns på skärmarna 

positivt. När han utvecklar detta menar han också att det ger ett bevis på att det 

händer saker i gallerian, samtidigt som det visas från butikernas sida att de bryr sig 

och vill hålla sig uppdaterade mot konsumenterna. Daniel 2.7 håller med Hans 2.6 

till viss del eftersom han menar att han upplever varumärken positivt när 

kampanjerna är genomarbetade. Han beskriver att när företagen inte lagt ner tid på 

att göra en snygg digital skyltning så är det svårt för honom att förknippa varumärket 

med kvalitet.  

 

”Står inte varumärket för en väl- och genomarbetad annonsering på skärmarna 

kommer jag inte heller se varumärket som väl- och genomarbetat, jag tycker det är 

viktigt att företag vill få mig att tro att de står för kvalitet och det måste de visa via 

skärmarna”. 

(Daniel 2.7) 

 

Anna 2.1 beskriver också att hon ser positivt på varumärken som syns genom digital 

skyltning. Hon menar att hon till och med kan bli överraskad av vad som finns inne i 

gallerian. Men det som hon framförallt ser positivt på är att hon gärna går till 

butiken. Hon upplever det hon sett på skärmen som lättare urskilja väl inne i butiken. 

Åke 2.3 tror att varumärken gynnas av användandet av digital skyltning men menar 
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att han själv inte lägger speciellt mycket vikt vid dem. Däremot kan han tänka sig att 

han undermedvetet upplever mer än vad han egentligen vill känna sig vid med.  

 

4.3 Servicemiljö 3  

4.3.1 Digital skyltning i servicemiljön 

 

Olof 3.2 konstaterar att hans sinnen tillsammans arbetar för att tolka omgivningen. 

Han fortsätter och menar att de digitala skärmarna bidrar till helheten, då han menar 

att det nästan är oundvikligt att missa skärmarna när han ser sig om i bussen.  

 

”Ja det tycker jag de bidrar med (…) som sagt tycker jag det är trevligt med 

skärmarna, de höjer stämningen”. 

(Maria 3.3) 

 

Maria 3.3 menar att hon upplever en ökad förståelse för miljön när skärmarna finns 

placerade där dem är i bussen. Hon beskriver också hur trevliga hon tycker 

skärmarna är på bussarna och att hon upplever att dem höjer stämningen för alla 

resenärer. Inger 3.4 menar att rent visuellt utmärker sig skärmarna i miljön eftersom 

det ger en något att titta på. Hon fortsätter med att nämna att det är rörliga bilder och 

att det därför fångar uppmärksamhet hos henne och troligtvis andra resenärer också. I 

övrigt har Inger 3.4 en relativt negativ bild av skärmarna.  

 

”Rent generellt tycker jag inte det ska finnas TV på buss, mest för att jag sällan 

uppskattar innehållet på dem, men rent designmässigt tycker jag inte dem stör och 

jag tycker de passar bra in i atmosfären”. 

(Inger 3.4) 

 

En respondent som ställer sig mer positiv till skärmarna är Carl 3.1 som verkligen 

påvisar att han tycker skärmarna bidrar till ytterligare förståelse för omgivningen på 

bussen. Han tycker det gör att bussfärden blir trevligare samtidigt som han upplever 

en förenklad lokalisering kring de komponenter miljön har, även om han anser detta 

vara ett abstrakt resonemang. Maria 3.3 tycker att skärmarna passar bra in i 

atmosfären som finns på bussen och menar att det smälter in samtidigt som det ger en 

modern känsla. 
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”Jag tycker att skärmarna bidrar med modernitet, samtidigt som de smälter in 

väldigt bra”. 

(Maria 3.3) 

 

Carl 3.1 menar att även om han inte åker buss dagligen så tycker han att skärmarna 

passar bra in på bussarna. Han kan dock inte sätta fingret på om detta beror på att han 

helt enkelt vant sig eller om han tycker så annars också. Men han anser sig vara 

positivt inställd till skärmarna och menar att han förmodligen uppskattade skärmarna 

första gången han såg dem på bussen, även om han inte konkret minns detta. Olof 3.2 

håller med Carl 3.1 då Olof 3.2 också tycker att skärmarna passar bra in på bussarna. 

Han menar att de smälter in samtidigt som de drar åt sig uppmärksamhet, men också 

att han inte kan förstå varför man inte borde ha skärmar på bussen. 

 

”Det finns ju ingen anledning att de inte skulle vara där”. 

(Olof 3.2) 

 

Olof 3.2 menar att det inte finns några distraktioner på bussen mer än mobilen och 

sociala medier. Han fortsätter och berättar att han ofta tar upp sin mobil ur fickan när 

han hoppat på bussen och satt sig på en plats. Det han annars gör om han inte kollar 

sociala medier, är att lyssna på musik. När han lyssnar på musik så lyssnar han med 

hörlurar och har därför inte ögonen på mobilen utan kan då se skärmen. Den enda 

distraktionen då menar han skulle vara att han tittade ut en stund.  

 

”På bussen finns det inte så mycket annat att titta på än skärmen, men jag tittar på 

mobilen ibland och det kan väl ses som en distraktion från skärmen, antar jag”. 

(Carl 3.1) 

 

Carl 3.1 säger att mobilen är det som skulle kunna få honom att missa skärmarnas 

innehåll. I övrigt menar han att det inte finns några speciella distraktioner. Han 

lägger dock till att någon kan sitta i vägen för skärmen och att han då inte aktivt 

skulle flytta huvudet för att titta på skärmen. Han anser sig inte vara så intresserad av 

skärmarna att han medvetet skulle ändra sin sittplats för att kunna se skärmarna. 
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Inger 3.4 förklarar istället att hennes första tanke kring distraktioner är att det inte 

finns några på bussen, vilket också gör att hon i princip måste kolla på skärmarna.  

 

”Skärmarna är ju det enda man tittar på (…) Det enda jag kan komma på annars är 

ifall det går av och på mycket folk som gör att man för en stund tittar på dem 

istället”. 

(Inger 3.4) 

 

Maria 3.3 menar att om det är mycket folk på bussen skulle hon titta på dem istället, 

eller om någon väsnas. Men hon tror inte det skulle påverka mycket. Hon menar att 

hon ändå lägger märke till skärmarna även om det är mycket folk, om hon är stressad 

eller pratar i telefon. Dock poängterar hon att hon förmodligen inte hade 

uppmärksammat vanliga skyltar eller affischer, utan bara digitala skyltar eftersom det 

finns rörliga bilder på dem.  

 

Carl 3.1 ställer sig positiv till att bussarna försöker utveckla sina teknologiska 

funktioner, vilket skärmarna är en del av. I framtiden välkomnar han även fler 

innovationer men kan inte komma på vad det skulle kunna vara. Olof 3.2 säger 

samma sak, men att han inte vet på vilket sätt tekniken skulle kunna utvecklas.   

 

När vi frågade om respondenternas förväntningar och behov på den digitala 

skyltningen beskriver Inger 3.4 att hon förväntar sig att skärmarna visar reklam. 

Eftersom hon vill ha en paus på bussen eftersöker hon mer vackra bilder och natur, 

vilket hon inte tycker att skärmarna ger henne. Hon beskriver att eftersom folk tar en 

paus på bussen borde reklamen anpassas till detta och hon tror att resenärerna hade 

tagit in mer av innehållet om det haft en mer avslappnad ton. 

 

”Jag har åtminstone inte så höga förväntningar på skärmarna, men jag tycker att 

dem ska förse mig med reklam och sånt, vilket dem gör”. 

(Olof 3.2) 

 

Olof 3.2 anser att hans förväntningar på skärmarna uppfylls, då det han förväntar sig 

är reklam. Maria 3.3 förväntar sig att skärmarna ska vara informativa, aktuella och 

anpassade. Hon menar att det är bra om skärmarnas innehåll speglar den som åker 
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buss. Till skillnad från Inger 3.4 tycker Maria 3.3 att man kan uppdatera innehållet 

oftare. Carl 3.1 förväntar sig rörliga bilder där han kan få nys om erbjudanden som är 

relevanta samt information om nyöppningar och event. Det är också de behov han 

förväntar sig att skärmarna ska tillgodose, men precis som Maria 3.3 vill han gärna 

bli överraskad.  

 
4.3.2 Upplevelser 

 

Vad gäller hur de digitala skärmarna påverkar bussupplevelsen menar Olof 3.2 att 

han inte tror det påverkar i någon större mån eftersom han ofta kan titta i mobilen. 

Han berättar att han är mest intresserad av nyheter och menar att han gärna tittar på 

det och kanske fastnar med blicken för efterföljande innehåll som kommer. Han 

tycker det är svårt och sätta fingret på exakt hur det påverkar bussupplevelsen, men 

menar att det förmodligen gör det på ett positivt sätt, åtminstone i liten grad. 

 

”Jag tycker att de digitala skärmarna bidrar med trevlig stämning på bussen, känns 

familjärt! Det finns något att alltid titta på och det gör att jag blir bekvämare (…) 

Det händer liksom något”. 

(Maria 3.3) 

 

Maria 3.3 tycker att bussar med skärmar har en bättre reseupplevelse än andra bussar 

hon åkt som inte har skärmar. Hon tycker att stadsbussarnas skärmar skapar en 

trevlig och bekväm upplevelse och menar att hon ställer sig väldigt positiv till att de 

finns. Inger 3.4 säger att hon kan bli irriterad på skärmarna, eftersom hon har så svårt 

att slita sig ifrån dem. Hon beskriver också att hon har dålig syn och att det kan bidra 

till att hon blir irriterad på skärmarna med anledning av att hon måste koncentrera sig 

mycket för att se innehållet, samtidigt som hon känner att hon måste titta på 

skärmarna.  

 

”När man sitter på bussen vill jag inte behöva tänka på något men man tittar ju på 

skärmarna ändå och det sätter ju igång tankeverksamheten”. 

(Inger 3.4) 

 

Carl 3.1 säger att han tittar mycket på skärmarna och menar att det påverkar nog 

upplevelsen mer än vad man tror. Han beskriver att resetiden upplevs kortare när han 



  
 

69 

tittar på skärmarna, men inflikar att det också upplevs kortare när han använder 

mobilen. När han utvärderar skärmarna säger han att han tycker dem är bra. Han 

uppskattar när de bidrar med bra information, erbjudanden, event och liknande saker 

och säger att han har fått en bra bild av skärmarna och värdesätter deras funktion. 

Olof 3.2 tycker också att skärmarna är bra. 

 

”Jag tycker ändå att skärmarna är riktigt bra, de uppfyller ju syftet som de har”. 

(Olof 3.2) 

 

Inger 3.4 tycker inte reklamerna ska bytas så ofta som de gör, hon menar också att 

det inte hade gjort henne något om själva reklamfilmerna var längre så att om man 

missar ena halvan att man kan komma in i det och förstå handlingen i filmerna ändå. 

Hon vill inte behöva sitta och vänta på den reklamen hon vill se igen, vilket hon 

anser vara smått irriterande och menar att om reklamerna varit lite lugnare hade hon 

upplevt det som skönare. Maria 3.3 ställer sig positiv till tekniska innovationer som 

skärmarna kan anses vara. Hon uppskattar utvecklingen och menar att man måste nå 

ut till folk och att hon tror att de digitala skyltarna är en bra väg att gå. Hon 

utvärderar skärmarna som bra och påtrycker att hon vill bli överraskad av dem, hon 

ser gärna att innehållet är innovativt och uppdaterat.  

 

 

”Det är bra att tekniken utvecklas, jag tror att skärmarna är ett smart och effektivt 

sätt att nå ut till folk”. 

(Maria 3.3) 

 

När vi frågade om hur de ställer sig till varumärken som syns på skärmarna sa Maria 

3.3 att hon reflekterar friskt kring varumärkena om hon känner sig träffad eller om 

det är proffsigt utfört. Är det innovativa reklamer där man märker att företagen lagt 

ner tid på tar hon åt sig på ett bra sätt av deras budskap. När det tillåts rörliga bilder 

menar hon att det finns mycket häftiga saker man kan göra. Hon menar att ju mer 

varumärken lägger tid på att utnyttja detta, desto bättre bild får hon av företaget. Olof 

3.2 ställer sig likgiltig till de flesta reklamerna men är noga med att poängtera att han 

definitivt inte ser negativt på reklamerna. Han menar att han säkert påverkas mer än 

vad han tror av reklamerna.  
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”Jag ställer mig väldigt positiv till varumärken som syns på skärmarna. Extra 

mycket när det visas relevanta erbjudanden för mig, men det tycker jag att det ofta 

är.” 

(Carl 3.1) 

 

Carl 3.1 berättar att han upplever att det mesta på skärmen tilltalar honom, även om 

han kanske inte är huvudmålgruppen för allt som visas. När relevanta erbjudanden 

kommer på skärmarna upplever han det trevligt att titta på skärmarna och insupa 

budskapen. Olof 3.2 menar att han associerar till innehållet som visas på skärmarna. 

 

”Ja men absolut! Ser man nån reklam som lockar en så associerar man ju vidare, 

vilket skapar känslor och fantasier kring produkten eller erbjudandet”. 

 (Olof 3.2) 

 

Inger 3.4 ställer sig mer tveksam till att man associerar och fantiserar. Däremot 

menar hon att om hon ser inslag från offentlig sektor, så kan hon tänka att hon 

tidigare har jobbat där, eller att hon varit på något ställe skärmen visar. Hon berättar 

att de rörliga bilderna bidrar till dessa associationer och kopplingar hon drar. Med 

tanke på hennes dåliga syn som hon tidigare nämnt är det mest irritation som är den 

primära känslan som skapas eftersom hon måste koncentrera sig så hårt på skärmen 

för att kunna se, då hon säger att hon har svårt och slita sig från skärmarna. Carl 3.1 

menar att om det är relevant innehåll får det honom att associera kring att han 

använder en produkt som visas. Maria 3.3 menar att hon inte får några direkta 

känslor eftersom hon stänger av och växlar ner tankegångarna när hon åker buss.  

 

4.4 Servicemiljö 4 
 
4.4.1 Digital skyltning i servicemiljön 

 

Bengt 4.1 säger att han ofta tittar på skärmarna på bussarna. Han menar att det inte 

finns så mycket annat att titta på och han upplever det som skönt att titta på 

skärmarna. Även Gustav 4.2 säger att han brukar vila ögonen på skärmarna. Han 

upplever att skärmarna på något sätt hör till bussen och ser dem som naturliga i 

miljön. Hanna 4.3 tycker att det är mysigt att sitta och titta på skärmarna. Hon tror 
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även att det påverkar hennes sinnesstämning på ett positivt sätt eftersom hon ofta 

kliver på bussen något stressad eller uppjagad. Vidare berättar hon att det gör henne 

mindre uppmärksam på sin omgivning, och att hon kan skärma av från sådant 

runtomkring.  

 

”Jag tycker det ökar både min sinnesstämning och min omgivningsförståelse”. 

(Hanna 4.3) 

 

Emma 4.4 tycker också det är skönt att ha något att titta på. Hon säger att det känns 

som att det blir trevligt på bussen då, och att det känns modernt. På så sätt säger hon 

att skärmarna bidrar till atmosfären på ett positivt sätt. Hon säger också att man inte 

behöver titta om man inte vill.  

 

”Det påverkar min resa på ett positivt sätt (…) känns ju trevligt tycker jag, att titta 

på något om man vill”. 

(Emma 4.4) 

 

Bengt 4.1 säger att eftersom han ofta tittar på skärmarna menar han att det är 

självklart att de bidrar till atmosfären. För Bengt 4.1 är skärmarna en del av bussen 

och om de inte hade funnits där hade det känts som att något saknades. Hanna 4.3 att 

det är mysigt att titta på skärmarna. Hon menar att vid högtider, till exempel vid jul 

eller andra speciella helgdagar, så är det mysigt om skärmarna visar lite tema. Hon 

har sett lite av det och tycker att det är framför allt då som skärmarna bidrar som 

mest till atmosfären. I allmänhet tycker hon också att skärmarna känns moderna. 

 

”Skärmar känns modernt och flashigt, utan dem hade det varit tråkigt”. 

(Hanna 4.3) 

 

Bengt 4.1 menar att om det är stökigt på bussen eller om det är mycket folk som 

pratar gör att han inte kan koncentrera sig på något, skärmarna inkluderade. Han 

upplever inte mobilen som ett störande moment. Han säger att han lyssnar på musik 

från mobilen och då är snarare skärmarna ett komplement för honom. Gustav 4.2 

menar att hans humör utgör en distraktion som gör att han inte skulle titta på 

skärmarna. Han menar att om han är stressad och har mycket annat att tänka på så 
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kommer han inte att lägga märke till vad skärmarna visar. Hanna 4.3 säger att hon 

har lätt för att bli åksjuk och blir därför tvungen att undvika skärmarna ibland. Hon 

beskriver också resor där det är mycket folk och trångt och att hon då har svårt att 

fokusera på skärmarna. Emma 4.4 anger skrikande barn och andra ljud som den 

största distraktionen. Hon berättar vidare att folk överlag nog är den största 

anledningen till at hon missar skärmarna.  

 

”Det är mycket distraherande när det är mycket liv runt om en”. 

(Emma 4.4) 

 

Bengt 4.1 förväntar sig att skyltarna ska visa aktuell och relevant information om 

sådant som händer nu. Han ger exempel på nya butiker och restauranger som öppnar. 

Gustav 4.2 förväntar sig information snarare än reklam och erbjudanden. Han 

upplever att hans förväntning delvis uppfylls eftersom skärmarna visar en del nyheter 

och samhällsinformation. Han skulle vilja se mer information om till exempel 

kommande event i staden säger han. Han berättar att han har ett behov av att vara 

uppdaterad på sådana saker och att det även är något han brukar diskutera med sina 

vänner senare. Han säger att det då känns bra att ha viss koll på saker och ting vilket 

han tycker skärmarna skulle kunna bidra mer till. Även Hanna 4.3 förväntar sig att 

skärmarna ska visa nya saker som händer i staden. Men hon förväntar sig också 

information om nya produkter och erbjudanden. Hon vill också gärna se oväntade 

saker som hon själv inte tänkt på.  

 

”Jag gillar att få se oväntade saker som kan ses som ett behov, men som man inte 

visste man hade”. 

(Hanna 4.3) 

 

Emma 4.4 förväntar sig bra erbjudanden på skärmarna. Hon säger att det ska vara 

aktuellt och uppdaterat. Hon vill också att annonserna ska handla om den destination 

man har, så att det är anpassat till människorna som är på bussen. Emma 4.4 berättar 

också att hon förväntar sig aktuella nyheter om saker som händer. Hon menar att 

eftersom hon inte tittar på nyheterna hemma så ofta är det bra om hon kan få sådan 

information på bussen. 
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”Jag vill ju veta saker som händer och så, kollar inte så mycket på nyheter på TV:n, 

men åker ju buss så det är ju bra om skärmarna kan visa sånt”. 

(Emma 4.4) 

 

Bengt 4.1 tycker att om skärmarna blir för repeterande är det jobbigt. Han beskriver 

också relevans som en viktig faktor. Han är i övrigt ganska likgiltig i användningen 

av skärmar på bussar, men han säger att användning av teknologi är han positiv till.  

 

”Jag är väl ganska likgiltig till skärmarna, de är ju absolut inte i vägen och jag tror 

att många tittar på dem, jag gör det i alla fall (…) teknologi är ju något man är 

positiv till överlag”. 

(Bengt 4.1)  

 

Gustav 4.2 tycker att det är bra att man använder sådana här tekniska lösningar och 

att man fortsätter utveckla. Han säger att så länge skärmarna fungerar är det bra men 

han har varit med om att skärmarna varit sönder och det gillar han inte. Han menar 

att eftersom han ser skärmarna som en del av bussen så känns det som att bussen är 

sönder om skärmarna är det. Han säger att det sänker kvalitetskänslan och servicen 

lite. Hanna 4.3 tycker också det är bra att man utvecklar sig och att skärmarna känns 

moderna. Hon menar vidare att innehållet i skärmarna är det som gör att hon 

utvärderar dem bra eller dåliga.  

 

Emma 4.4 utvärderar skärmarna beroende på hur väl uppdaterade de är. Hon tycker 

det är viktigt att det inte blir för tjatigt eftersom hon åker buss dagligen. Men hon är 

positiv till att bussarna använder skärmar.  

 

”Känns som att sådana här skärmar är framtiden lite, man ska ju fortsätta 

utvecklas”. 

(Emma 4.4) 

 
4.4.2 Upplevelser 

 

Bengt 4.1 säger att skärmarna höjer hans upplevelse på bussen. Han säger att de 

minst sagt fångar hans uppmärksamhet och speciellt när det handlar om sånt som han 

inte tänkt på men som kan vara intressant att veta. Han tillägger att meddelandena 
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kan bli för repeterande ibland och då kan det bli störande. Gustav 4.2 har tidigare 

sagt att han gärna vilar ögonen på skärmarna. Han tillägger att det är något han 

upplever som skönt. Men också att om annonserna inte roterar tillräckligt blir det 

tillslut jobbigt att titta. Hanna 4.3 tycker också att skärmarna bidrar till en positiv 

upplevelse. Hon menar att det blir mer avslappnat på bussen när det finns skärmar att 

titta på. Hon tycker att det är modernt och ”flashigt”. Emma 4.4 tycker även hon att 

det är skönt att titta på något. Men hon tillägger att det kan bli lite tjatigt ibland. 

 

”Jag brukade åka till Öland och då kunde man ju de där reklamerna utantill, då 

kunde det bli lite tjatigt”. 

(Emma 4.4) 

 

Angående varumärken som visas på skärmarna så upplever Bengt 4.1 att det mesta 

som visas inte är relevant för honom. Han tillägger dock att han förstår att det säkert 

är relevant för andra och att det inte påverkar honom på ett negativt sätt. Gustav 4.2 

tycker att varumärken som visas på skärmarna borde våga kosta på reklamen. Han 

eftersöker en viss nivå av seriositet annars upplever han varumärket som oseriöst 

eller slarvigt. Han menar att många annonser som visas nu är lite tråkiga. Gustav 4.2 

diskuterar vidare att eftersom skärmarna kan visa lite mer roliga annonser så tycker 

han att företag borde utnyttja det. Han menar att om det inte utnyttjas känns det som 

att annonsen är slarvig eller att ingen tid lagts ner på att försöka göra den bra.  

 

”Varumärken som vågar kosta på sina annonser visar ju på seriositet (…) man 

märker ju om det har lagts ner tid på reklamen”. 

(Gustav 4.2) 

 

Hanna 4.3 ser positivt på varumärken som visas på skärmarna. Hon menar att 

skärmarna känns fräscha och stilrena och då borde annonserna också ska vara det. Då 

får hon en ännu mer positiv uppfattning av varumärket. Emma 4.4 säger att hennes 

upplevelser av varumärken på skärmarna ofta är positiva. Hon beskriver, likt Gustav 

4.2, att annonsen ska kännas proffsig och att tid har lagts ner på den. Emma 4.4 

tycker också att det är viktigt att reklamen är riktad eller anpassad till henne som åker 

bussen.  
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”Ibland kan reklamen kännas lite oproffsiga och framstressade, då tycker jag att 

skärmarna borde kunna visa nåt bättre”. 

(Emma 4.4) 

 

Bengt 4.1 menar att han kan bli sugen på mat om han ser en matannons på 

skärmarna. Han säger att det är lättare att tänka sig in i verkliga situationer när man 

ser på skärmar istället för affischer. Bengt 4.1 berättar också att han kan reflektera 

och fundera kring det han ser på skärmarna. Detta tycker han är skönt eftersom det 

får tiden att gå lite fortare säger han. Gustav 4.2 säger att han absolut associerar på 

bussen på grund av annonserna skärmarna. Han ger som exempel att om det visas en 

matannons brukar han fundera på vad han ska laga hemma senare, eller vad han 

behöver köpa. Han brukar också bli hungrig när han ser vissa annonser, något som 

han upplever händer oftare när det handlar om rörliga annonser.  

 

”Associerar gör man ju, är det en matreklam blir jag hungrig och funderar på vad 

jag ska laga hemma senare”. 

(Gustav 4.2) 

 

Hanna 4.3 berättar att hon tycker om events och föreläsningar. När hon ser 

information om sådana saker reflekterar hon ofta över om det skulle passa henne. 

Emma 4.4 exemplifierar med en reklam som hon sett om tandvård. Hon berättar att 

reklamen visar personer med vita tänder som kysser varandra, följt av texten ”vill du 

kyssa fräscht?”. Då tänker hon: ”Ja, det skulle man ju vilja göra”. Sedan tillägger hon 

att matreklamer som visas i rörlig form skapar mycket associationer och känslor. 

Hon säger att man blir både sugen och får idéer. 
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5 Analys 
 

I följande kapitel kommer vi att diskutera och analysera det som framförts i den 

teoretiska referensramen och det empiriska resultatet vi har samlat in. Detta kapitel 

kommer att presenteras med samma struktur som de tidigare delarna, det vill säga 

enligt syntesen, med separata delar för galleria respektive buss. 

 

5.1 Galleria (Servicemiljö 1 och 2) 

5.1.1 Digital skyltning i servicemiljön 

I den teoretiska referensramen såg vi att servicemiljöns fysiska utformning och 

design består av tre dimensioner; Atmosfäriska förhållanden, Rum och funktion samt 

Skyltar, symboler och artefakter. Denna fysiska miljö har visats påverka kunder på 

kognitiva, emotionella och fysiologiska plan (Bitner, 1992). Utifrån vår empiri kan vi 

se att digital skyltning bidrar till servicemiljöns alla tre dimensioner.   

 

Atmosfäriska förhållanden 

Enligt Bitner (1992) består atmosfären av de sinnesintryck kunder får i 

servicemiljön. Detta gör att atmosfären är nära besläktad med upplevelser eftersom 

sinnen även utgör en dimension i upplevelsekonceptet beskrivet av Schmitt och 

Zarantonello (2010). Dessutom utgör atmosfären i sig en dimension i shopping och 

serviceupplevelsen (Hart et al., 2007; Kerin et al., 1992). Enligt Bitner (1992) bidrar 

de atmosfäriska förhållandena till ökad trivsel för kunden och en längre spenderad tid 

i servicemiljön. Detta är något vi även sett i våra intervjuer angående digital 

skyltning. Samtliga respondenter såg digital skyltning som ett visuellt stimuli i 

servicemiljön. Till exempel säger John 1.7 att det är trevligt med rörliga bilder. Eva 

1.1 beskriver det som att känna sig hemma i servicemiljön eftersom skärmarna 

underlättar förståelsen för gallerian. Sofia 1.2 tycker dessutom att skärmarna kan 

motivera henne att gå en vända till i gallerian.  

 

Bitner (1992) säger också att atmosfären har en stark påverkan när den inte 

överensstämmer med vad kunden förväntar sig. Detta är även något vi stött på i våra 

intervjuer. Per 1.5 är väldigt noga med att påpeka att skärmar irriterar honom på 

vissa platser där han inte tycker de passar in, han tycker däremot att de passar in i en 

galleria. Flera respondenter tycker skärmarna känns ”naturliga” och ”smälter in” i 
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gallerians atmosfär. Till exempel säger både Karin 1.4, Elin 2.4 och Åke 2.3 och att 

skärmarna smälter bra in i gallerian. Men i linje med Bitner (1992)’s resonemang 

kring överenstämmelse menar också Åke 2.3 att det är viktigt att skärmarna är 

visuellt diskreta i miljön. Även Per 1.5 menar att när man är på jakt efter något nytt 

och modernt i en galleria, ska också gallerian kännas ny och modern. En 

överenstämmelse mellan komponenterna i servicemiljön kan vi utifrån intervjuerna 

anta vara viktigt för företag. Sofia 1.2 säger också att allt i inredningen bör följa 

samma mönster för att man ska få en helhetskänsla. Hon säger att skärmarna endast 

bidrar till atmosfären om de smälter in på ett naturligt sätt. 

 

Vi anser att digital skyltning kan betraktas som en bidragande visuell atmosfärisk 

faktor i servicemiljön. I våra intervjuer framkommer det att digital skyltning bidrar 

till trevnad, naturlighet och en ”hemma-känsla” hos kunden, något som Bitner (1992) 

beskriver som atmosfärisk påverkan. Detta ligger också i linje med Hart et al. (2007) 

som menar att atmosfären uppstår mellan platsens fysiska attribut och konsumentens 

tolkning av dessa. Detta tyder på att digital skyltning som atmosfärisk faktor gör att 

kunden känner sig mer bekväm i servicemiljön. Samtidigt ser vi att kunderna tycker 

det är viktigt att en överensstämmelse finns mellan designen på skärmarna och övrig 

atmosfär, något som också Bitner (1992) menar är viktigt. Detta stämmer även 

överens med Högström (2011) som säger att helheten bör brytas ned till sina 

komponenter för att förstå om eller hur varje komponent bidrar till helheten. 

Samtliga respondenter tycker att digitala skyltar passar in i atmosfären, men vi ser 

också att denna åsikt beror på att miljön de befinner sig i är en galleria.   

 

Rum och funktion 

Rum och funktion innefattar enligt Bitner (1992) inredningen och dess funktion i 

servicemiljön. Det handlar om inredningens storlek, form och förmåga att förverkliga 

mål hos konsumenten. I föregående stycke om atmosfär behandlade vi digital 

skyltning som en del av inredningen eftersom det tilltalar kunden visuellt. Digital 

skyltning i rum och funktion handlar om målförverkligande och placering av 

skyltarna i servicemiljön. I våra intervjuer framkom det att digitala skyltar uppfattas 

av respondenterna som effektiva navigeringsverktyg. Daniel 2.7 säger till exempel 

att han lättare kan identifiera vilka produkter som finns i butikerna och att han 

upplever det som smidigt. Elin 2.4 menar att eftersom skärmarna kan visa rörliga 
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bilder kan hon lättare se hur produkter kan användas. Hon säger att eftersom hon 

befinner sig i gallerian för att shoppa tycker hon att digital skyltning ger henne nya 

möjligheter att finna nya produkter. Sofia 1.2 menar också att man är i gallerian för 

att shoppa och tycker att skärmarna informerar på ett roligare och intressantare sätt 

vad som finns i gallerian. Detta stämmer också överens med Farr et al. (2012) och 

Bonfanti (2013) som beskriver skyltning som en viktig del i kundens 

orienteringsprocess. I orienteringsprocessen använder kunden indikatorer för att 

navigera genom servicemiljön. Flera av respondenterna tycker att skärmarna 

underlättar för deras shopping i gallerian genom att tillhandahålla information om 

produkter och butiker. Till exempel säger Lena 1.3 att hon ofta tittar på skärmarna 

för att veta vart saker och butiker finns.  

 

Enligt Bitner (1992) är rum och funktion särskilt viktiga för att spara tid för kunden. 

Här beskriver Daniel 2.7 att han snabbare kan söka upp det han är ute efter, speciellt 

när det handlar om interaktiva skärmar. Han menar dessutom att det i slutändan 

handlar om att spara tid vilket han värdesätter. Elin 2.4 tycker att det är bra att 

digitala skyltar kan förse henne med flera budskap. Detta är i förhållande till vanliga 

skyltar effektivare för henne och hon kan bli intresserad av flera saker. Skyltarna i 

båda galleriorna är placerade i anslutning till ingången. Således är skyltarna ett av de 

första intryck kunden kan få av gallerian. Flera respondenter tycker att skyltarna 

underlättar för deras shopping genom att förse de med information om gallerians 

innehåll. Placeringen av skyltarna tycker de flesta är bra, men Lars 1.6 tillägger att 

om skärmarna är i för nära anslutning till butiken så dras hans blick snarare in i 

butiken. Det har också framkommit att en del kunder som är stressade, rör sig snabbt 

och är målinriktade kan de missa skärmarna. Detta stämmer överens med Bonfanti 

(2013) som säger att skyltningens kvalitet beror på hur mottagaren närmar sig 

skyltningen, det vill säga bland annat hastighet, sinnesstämning och stress. Baserat 

på teori och intervjuer tror vi att digital skyltning utgör ett effektivt 

inredningsverktyg i servicemiljön som underlättar för kunden att förverkliga sina 

mål. Men det är viktigt att ta hänsyn till placeringen av skärmarna i förhållande till 

hur kunderna beter sig på olika platser i servicemiljön eftersom det påverkar hur de 

upplever skyltningen. Detta är också något som Bonfanti (2013) beskriver som 

viktigt i en skyltningsstrategi.  
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Skyltar, symboler och artefakter 

Enligt Bitner (1992) består denna dimension av komponenter som kommunicerar 

olika typer av information om platsen till mottagaren. Det kan handla om budskapet 

eller en symbolisk mening. Bitner (1992) skriver att skyltning bland annat har visats 

reducera stress och trängsel. I våra intervjuer fann vi att digitala skyltar i viss mån 

skulle kunna reducera stress. Sofia 1.2 säger att hon kan bli lugnare av att få se lugna 

meddelanden på skärmarna. Stress, mycket folk och sinnesstämning har i våra 

intervjuer i huvudsak nämnts som distraktioner som gör att respondenterna inte ser 

på skärmarna. Däremot fann vi att digitala skyltar har en symbolisk mening. Enligt 

Dennis et al. (2013) symboliserar digitala skyltar teknologi och modernitet. Detta kan 

vi också se som återkommande i våra intervjuer. Flera respondenter uttrycker att 

skärmarna känns moderna. Per 1.5 säger att digitala skyltar är spännande och 

moderna och Sofia 1.2 säger också att hon tycker skärmarna bidrar till en modern 

atmosfär vilket även Anna 2.1 och Sara 2.5 säger. Lena 1.3 tycker att skärmarna 

visar att man lagt ner tid på att skapa en trevligare miljö för besökaren. Detta tolkar 

vi som att skärmarna för Lena 1.3 symboliserar seriositet och utgör en 

kvalitetsindikator. Detta stämmer överens med Bitner (1992), Grönroos (2015) och 

Wakefield och Blodgett (1996) som menar att servicemiljöns design utgör en 

indikator på kvalitet och tillfredsställelse. Det stämmer också överens med Dennis et 

al. (2013) samt Bonfanti (2013) som menar att digital skyltning utgör en indikator 

kring kvalitet och värde. Utifrån våra intervjuer tolkar vi det som att kunder vill veta 

vad företaget har gjort för att tillfredsställa just dem på ett personligt plan. De söker 

efter en bekräftelse på att företaget bryr sig om dem.  

 

Grönroos (2015) presenterar en utvecklad modell av servicemiljön som inkluderar 

två kringliggande faktorer som kan påverka konsumenten, personliga upplevelser 

och rumslig kontext. Dessa två faktorer har vi också kunnat identifiera utifrån våra 

respondenters svar. Som nämnts tidigare uttrycker många respondenter att eftersom 

deras syfte i gallerian är att shoppa och hitta nya saker, upplever de skyltningen som 

positiv. Således påverkas deras upplevelse av skyltningen utefter deras syfte med 

serviceprocessen som även Grönroos (2015) beskriver. Däremot kan vi inte se att 

tidigare upplevelser med skyltning i andra servicemiljöer påverkar upplevelsen i 

gallerian. Per 1.5 uttrycker först en negativ upplevelse av skyltar som han stött på 

tidigare. Men i gallerian tycker han det är positivt. Vi tror att en negativ upplevelse 
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av skärmar i andra servicemiljöer överskuggas av det syfte kunden har i den aktuella 

servicemiljön. I slutändan handlar det återigen om en överenstämmelse mellan 

servicemiljön och den specifika komponenten. Det viktiga för kunden är hur 

skyltningen passar in och hjälper dem i den servicemiljö de befinner sig i. 

 

Vi kan också se att den rumsliga kontexten påverkar kundernas upplevelse av 

skyltningen, vilken Grönroos (2015) beskriver som antalet människor i 

servicemiljön, social densitet och personlig inställning till den typen av rumslig 

kontext kunden ger sig in i. Framför allt är det antalet människor och social densitet 

som påverkar enligt våra respondenter. Bland andra Elin 2.4, Lena 1.3, Karin 1.4 och 

John 1.7 säger att andra människor är en orsak till att de inte skulle lägga märke till 

skärmarna. Antalet människor och social densitet påverkar alltså skyltningen på ett 

negativt sätt. Detta skapar lite av en paradox då vi funnit att sinnesstämning, stress 

och mycket folk är de största orsakerna till att kunder inte lägger märke till 

skyltningen, medan Bitner (1992) menar att skyltningen i sig bidrar till att reducera 

stress och trängsel. Samtidigt som digital skyltning verkar underlätta för våra 

respondenter att navigera och söka upp produkter och butiker snabbare, borde det 

leda till minskad trängsel och stress. Därav visar sig Grönroos (2015) utvecklade 

modell av servicemiljön vara mer effektiv än Bitner’s modell från 1992 eftersom den 

tar hänsyn till både dimensionen skyltar, symboler och artefakter där skyltningen 

bidrar till minskad trängsel och stress, och kringliggande faktorer som påverkar 

skyltningen externt. Det stämmer också överens med Bonfanti (2013) som skriver att 

externa faktorer kan underlätta eller försvåra för mottagarens kognitiva och 

beteendemässiga tillstånd.       

 

Nielsen et al. (2010) skriver att marknadsföring med säregna fysiska egenskaper 

såsom ljusstyrka, färg, storlek och kontrast fångar konsumentens uppmärksamhet. 

Även emotionellt laddade budskap tenderar att fånga konsumentens uppmärksamhet 

på ett effektivare sätt än till exempel informativa budskap som ofta drunknar i 

mängden budskap konsumenten utsätts för. Roggeveen et al. (2015) jämför 

dynamiska bilder med statiska bilder och menar att dynamiska bilder gör det lättare 

för konsumenten att föreställa sig ett användande av en produkt. De säger också att 

dynamiska bilder är mer intressanta, känsloväckande och associativa. Dennis et al. 

(2013) finner också att hedonistiska meddelanden på digitala skyltar påverkar 
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kunden mer än informativa budskap. I våra intervjuer tycker flera respondenter att 

digitala skyltar fångar uppmärksamheten i gallerian mer än andra skyltar, till 

exempel menar John 1.7 att rörliga bilder fångar hans uppmärksamhet, och Åke 2.3 

som säger att skärmarna utmärker sig designmässigt i servicemiljön. Den fysiska 

designen av skärmarna verkar spela en roll, likväl som budskapets presentation. Elin 

2.4 säger att om designen är snygg hade hon lagt märke till den. Även Daniel 2.7 

säger att det är snarare designen på skärmen som bör sticka ut ifall han ska se den 

eller inte. Sara 2.5 menar att hon associerar mer till produkter, där hon tänker 

huruvida den givna produkten passar in i hennes liv. Åke 2.3 ser godis på skärmen 

och blir märkbart sugen på att köpa det senare. Detta tyder på att Nielsen et al. 

(2010)’s resonemang kring uppmärksamhet stämmer överens med vad vi har funnit i 

vår undersökning, nämligen att skärmarnas design skapar uppmärksamhet hos 

konsumenterna. Ser vi till vad Dennis et al. (2013) menar, skapas associationer kring 

produkter, men inte information. Detta leder till att även detta resonemang stämmer 

överens med respondenterna.  

 

Förväntningar och behov 

Bonfanti (2013) drar likheter mellan analog och digital skyltning där han menar att 

oavsett vilken typ av skyltning som används att det finns en utmaning i att tillgodose 

mottagarens förväntningar och behov. Via attractive quality model, som nu enligt 

samma författare kan analysera service och upplevelser, presenterar Bonfanti (2013) 

tre behov som relateras till skyltningen, likgiltiga, förväntade och oväntade behov.  

 

Vi frågade konsumenterna om deras förväntningar och behov på skyltningen som 

finns i de undersökta galleriorna. Likgiltiga behov, beskriver Bonfanti (2013) som de 

uppenbara behoven som ska uppfyllas. Erik 2.2 menar att han inte förväntar sig något 

extraordinärt ifrån skärmarna, då han bortser från skärmarna och menar att de 

egentligen inte påverkar hans shoppingupplevelse. Bonfanti (2013) ger ett 

resonemang att behoven ska finnas där, men märks först när de inte finns där. Erik 

2.2 menar att han ofta har en planerad rutt när han shoppar, alltså behöver han inte ta 

del av dessa behov. Hade han varit i en ny galleria han inte besökt tidigare menar han 

att han hade velat ha navigering som funktion, i syfte att planera en rutt. Hans 2.6 

menar att många vet redan vad som finns i gallerian och menar att hans likgiltiga 

behov, som Bonfanti (2013) förklarar, inte är det som företagen bör satsa på. Han 
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påstår istället att man ska sporra spontanköp, så man får veta något man inte redan 

visste.  

 

Vad gäller de förväntade behoven menar Eva 1.1 att hon förväntar sig att skärmarna 

ska vara aktuella, likaså Per 1.5 som vill vara uppdaterad på erbjudanden, öppettider 

och kommande förändringar. Han anser också att navigering är ett viktigt behov han 

tycker skärmarna ska tillgodose honom med. Han vill se nya oväntade saker, 

samtidigt som det är något han förväntar sig. Navigering är dock något som 

merparten av respondenterna i servicemiljö 1 förväntar sig (Sofia 1.2, Lena 1.3, 

Karin 1.4, och Lars 1.6). Sofia 1.2 menar att hon primärt förväntar sig reklam. 

Eftersom hon har ett tydligt syfte med besöket att shoppa vill hon också ha den 

information som gör att hon kan hitta saker lättare. Bonfanti (2013) beskriver att de 

förväntade behoven utvecklas hos mottagarna i användningen av skyltarna. Behoven 

som samma författare exemplifierar är ekonomisk gagn och underlättad interaktion 

med servicemiljön. Dessa behov uppvisar flertalet respondenter.  

 

John 1.7 menar att han vill att skärmarna ska tillgodose honom med något som 

underlättar hans shopping, vilket stämmer överens med Bonfanti (2013)’s 

resonemang kring de oväntade behoven, nämligen att hitta de behov som 

konsumenten inte visste fanns. Detta gäller också för Erik 2.2 som inte förväntar sig 

navigering på skärmarna, men menar att om han varit på en ny galleria hade han haft 

behov av navigering.  

 

Det vi kan avgöra från dessa diskussioner är att de tre behov som Bonfanti (2013) 

uppför i hög grad stämmer överens med resultaten från undersökningen vi gjort i 

detta examensarbete. Alla olika typer av behov finns i servicemiljön där digital 

skyltning verkar. Då Bonfanti (2013) menar att oavsett vilken skyltning som används 

så är syftet att tillgodose mottagarnas behov. Däremot uppfördes teorin ursprungligen 

till vanliga skyltar. Med grund i det empiriska resultatet, analyserat med Bonfanti 

(2013)’s resonemang kring de tre olika behoven, kan vi se att den teoretiska 

referensram kring behoven även skulle kunna vara applicerbar på digitala skyltar i 

naturlig kontext, åtminstone i en galleria. Detta eftersom respondenternas svar 

innefattar att dessa finns hos mottagarna i dessa specifika servicemiljöer.  
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Dennis et al. (2013) menar att digitala skyltar symboliserar teknologi och modernitet. 

Det gör att även om samma förutsättningar kan vara en bra grund, behöver det inte 

endast vara de förutsättningar som finns för digitala skyltar, jämfört med vanliga 

skyltar. John 1.7 menar att han förväntar sig att skärmarna ska visa saker han inte 

tänkt på innan, likaså saker som skulle kunna anses gynnsamma för hans 

shoppingupplevelse. Per 1.5 är inne på samma spår och förväntar sig att se oväntade 

saker. Anna 2.1 förväntar sig att få reda på mer information än vad hon kan få av 

vanliga skyltar. Hans 2.6 förväntar sig att bli lockad och överraskad att gå till någon 

butik som han inte trodde att han ursprungligen skulle gå till. Dessa respondenters 

uttalanden stämmer inte överens med Bonfanti (2013)’s resonemang kring de tre 

behoven om vanliga skyltar. Respondenterna förväntar sig något oväntat, de 

förväntar sig att bli överraskade. Detta är ett behov som inte stämmer in på något av 

behov Bonfanti (2013) uppger. Med grund i Dennis et al. (2013)’s uttalande om att 

digitala skyltar symboliserar teknologi och modernitet, är det rimligt att mottagarnas 

förväntningar är mer komplexa vid digitala skyltar än vid analoga skyltar, och 

behöver studeras ytterligare. Den analys vi kan dra från detta är att det rimligtvis 

finns ett extra behov som inte stöds från någon existerande teori. Mottagarna av 

digital skyltning förväntningar sig det oväntade, vilket de inte gör vid vanliga skyltar. 

De förväntar sig att bli överraskade, lockade och erbjudna något de inte trodde från 

början. Det är alltså inga oväntade behov som uppkommer vid användandet av 

skyltarna, utan något det förväntar sig. Det extra behovet som digitala skyltar innehar 

inom dessa undersökta servicemiljöerna kan ses som ett behov där mottagarna 

förväntar sig det oväntade. Låt oss kalla detta möjligen nya behovet för 

surprisförväntade behov.  

 

5.1.2 Upplevelser 

Bruce et al. (2012) beskriver hur marknadsföringsdistributörer hellre bedömer sin 

insats via en icke-finansiell aspekt, så kallat upplevelseanalysering. Det finns ingen 

koppling mellan marknadsföringen och direkta köp av en produkt, varav icke-

finansiella bedömningar istället är relevanta att använda för dessa företeelser. Av de 

respondenter som inkluderades i undersökningen påvisade ingens svar att kontakt 

med en skärm leder till köp direkt efter denna kontakt. Rimligen stämmer Bruce et 

al. (2012)’s resonemang överens med denna undersökning då ingen respondent direkt 

konsumerade efter kontakt med skärmarna. Av att döma från respondenternas svar är 
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det i första hand upplevelser som skapas vid skärmkontakten, vilket leder till att den 

digitala skyltningens påverkan inte kan kopplas samman med konkreta 

försäljningssiffror. Istället bör den digitala skyltningens påverkan analyseras via 

upplevelser istället, vilket också distributörer anser vara rätt sätt att bedöma insatsen 

av företags marknadsföringsinvesteringar (Bruce et al., 2012). 

 

Schmitt och Zarantonello (2010) sammanställer alla olika typer av upplevelser under 

samma koncept, nämligen varumärkesupplevelse. Brakus et al. (2009) beskriver 

varumärkesupplevelsens fyra olika dimensioner som sinne, affekt, beteende och 

intellekt, vilket även återfinns i syntesen. När respondenterna fritt fick förklara hur 

deras shoppingupplevelse påverkades av de digitala skyltarna berättade Sara 2.5 och 

Daniel 2.7 att den påverkades i en positiv riktning där skärmarna gör att de vill gå till 

den fysiska produkten in-store eftersom de vill titta närmare på den och eventuellt slå 

till med ett köp. Detta stämmer överens med vad Tafesse (2016) menar om 

dimensionen beteende och påvisar hur kundernas leds till fysiska aktiviteter, 

exempelvis köpintentioner. Även Eva 1.1 menar att hon blir mer sugen på att shoppa, 

men framförallt så beskriver Sofia 1.2 att skärmarna inspirerar henne till att shoppa, 

vilket också stämmer överens med Tafesse (2016)’s resonemang kring fysiska 

aktiviteter. Sofia 1.2’s svar på frågan stämmer också överens med en annan 

dimension som Brakus et al. (2009) uppför, nämligen affekt, som enligt Tafesse 

(2016) är att innehållet påverkar ur ett emotionellt perspektiv.  

 

Alla ovannämnda respondenters svar stämmer också överens med de moduler som 

Schmitt (1999) delar upp upplevelsen i. Det emotionella och kognitiva, det vill säga 

att tala till mottagarnas interna känslor och att tala till mottagarnas intelligens, går att 

sammankoppla med Eva 1.1 och Sofia 1.2 om hur de blir inspirerade av skärmarna. 

Det leder in oss på modulen agerande som Schmitt (1999) beskriver som att tala till 

livsstilar och kroppsliga upplevelser, som även har en kongruens med Tafesse 

(2016)’s beskrivning om fysiska aktiviteter, som Sara 2.5 och Daniel 2.7 berättar i 

sina svar.  

 

En dimension och modul av upplevelsen som Brakus et al. (2009) och Schmitt 

(1999) uppför är sinnesperspektivet, att tilltala mottagarnas sinnen. Elin 2.4 tycker att 

skärmarna är trevliga att titta på och att hon tycker de smälter in i atmosfären. Hon 
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tycker att de digitala skärmarna sinnesmässigt, och framför allt visuellt, är roliga att 

titta på. Hon anser att vanliga skyltar är tråkiga eftersom en skylt då bara är en skylt. 

Per 1.5 anser de digitala skyltarna vara visuellt iögonfallande, vilket också bidrar till 

hans upplevelse. Hans 2.6 beskriver att skärmarna tilltalar hans sinnen genom 

smidighet och förståelse, han menar också att de utmärker sig i miljön, vilket bidrar 

att han visuellt lägger märke till skärmarna och kan identifiera innehåll och atmosfär 

snabbare. I miljön påverkas också andra sinnen som bidrar till denna förståelse. 

Hultén (2015) beskriver sinnesintegration och multisensorisk upplevelse av 

servicemiljö som sinnenas samspel för att förstå den omgivning man befinner sig i. 

Hultén (2015)’s resonemang stämmer överens på det svar som Hans 2.6 gett. Men 

även Anna 2.1 tycker de bidrar med modernitet och ger en mer modern bild av 

gallerian. Daniel 2.7 menar att skärmarna bidrar till ökad förståelse för sin 

omgivning och påstår likt andra som tycker likadant att de digitala skärmarna bidrar 

med detta ur ett sinnesintegrerat sätt. Erik 2.2 tycker att ramen och skärmarnas 

design är fin och att de är välplacerade. Lena 1.3 menar att skärmarna känns 

moderna. Dessa respondenters svar tyder på att resonemangen som Brakus et al. 

(2009) och Schmitt (1999) har, men också Hultén (2015)’s resonemang kring sinnen 

som dimension och modul för upplevelsen, är relevant och applicerbar i denna 

naturliga kontext och även kring upplevelser och digital skyltning.  

 

Brakus et al. (2009) menar att sinnesdimensionen influeras av former, färger och 

design. Men ett visst stimuli kan leda till att flera andra dimensioner också påverkas, 

då varje dimension inte är enskilt fungerade. Exempelvis som att Hans 2.6 kan 

identifiera sin omgivning snabbare, vilket leder till att om innehållet är relevant för 

honom och tilltalar hans sinnen, vill han gå till butiken och eventuellt köpa 

produkten. Detta anspelar då på att skärmarna åtminstone visuellt kan tilltala honom, 

men också leda till påverkan inom beteende och fysiska aktiviteter. Denna koppling 

kan vi även dra från svaren från flera respondenter, såsom Sara 2.5, Daniel 2.7 Sofia 

1.2, Eva 1.1 men även Elin 2.4 som säger att hon gillar skärmarna och menar att hon 

helt enkelt blir sugen på att shoppa när hon ser dem.  

 

Den sista dimensionen Brakus et al. (2009) beskriver är intellekt, som Tafesse (2016) 

definierar som den dimension som representerar genereringen av kognitiva 

tankeprocesser och reflektioner. Denna dimension går samman med två av 
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modulerna Schmitt (1999) talar för, nämligen kognitiv och associativ, då intellekt 

talar till mottagarnas tankeprocesser men också reflektioner och de associationer som 

skapas från den digitala skyltningen. Eva 1.1 menar att hon ”hajar till” och kan 

koppla produkter hon ser till det som varit på skärmen tidigare. Sofia 1.2 berättar att 

hon lättare lägger märke till produkterna in-store när hon sett det på skärmen och 

börjar därmed reflektera. Lena 1.3 beskriver att hon associerar kring produkterna hon 

ser och funderar över huruvida hon behöver produkten eller inte. John 1.7 lever sig in 

i en användningssituation där han tänker hur det är att vara ägare till produkten han 

ser på skärmarna. Däremot menar Erik 2.2 att även om han tycker om skärmarnas 

design och att de tilltalar honom ur ett sinnesperspektiv, står han fast vid att hans 

upplevelse inte påverkas på grund av en fundamental negativ inställning till 

skärmarna. Detta stämmer inte överens med Brakus et al. (2009) och Schmitt 

(1999)’s resonemang att exempelvis sinnen eller sinnens samspel (Hultén, 2015) gör 

att andra dimensioner och moduler påverkas också. Däremot säger Erik 2.2 att trots 

sin negativa inställning så bidrar de rörliga bilderna till associationer, vilket är en av 

Schmitt (1999)’s moduler, som i sin tur stämmer in på intellektdimensionen som 

Brakus et al. (2009) myntat. Därför är det rimligt att hävda att Erik 2.2 från hans 

visuella upplevelse från skärmarna börjar associera, vilket betyder att en dimension 

påverkar en annan dimension, trots att han ville indikera att han inte blir påverkad av 

skärmarna.  

 

Åke 2.3 får associationer och känslor kring produkterna han ser på skärmen och 

Anna 2.1 menar att hon tänker sig in vart någon produkt hade passat in i hennes liv. 

Elin 2.4 instämmer i resonemanget och Hans 2.6 menar att om innehållet är rätt så 

bidrar det till direkta associationer kring produkterna och deras påverkan på honom 

som konsument. Då alla respondenterna här anser sig tycka om skärmarnas design, 

form, funktion och placering, påvisar detta en koppling mellan dimensionerna sinne 

och intellekt, likt Brakus et al. (2009)’s resonemang om att en dimension påverkar 

minst en annan. Vi ser ett samband mellan dimensionerna eftersom resonemanget 

stämmer överens med merparten av respondenternas svar, eftersom ett positivt 

visuellt stimuli från respondenterna ofta leder in på flera dimensioner och moduler, 

som förklarats ovan (Brakus et al., 2009). Brakus et al. (2009) beskriver utöver detta 

även konsumtionsupplevelser som när konsumenten konsumerar produkter. 

Konsumtionsupplevelser består av hedonistiska dimensioner som känslor, fantasier 
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och nöje. Detta stämmer överens med Erik 2.2, Sara 2.5 men även John 1.7 som 

tänker sig in i en användningssituation med produkterna som syns. 

 

Med Brakus et al. (2009) och Tafesse (2016)’s resonemang med hänsyn till Hultén 

(2015) och Schmitt (1999)’s teorier, kan vi se en tydlig riktning åt sinnenas samspel 

och en multisensorisk upplevelse av en miljö, där alla dimensioner och moduler 

stämmer överens med respondenternas svar. Detta tyder på att teorin inom 

varumärkesupplevelsen och sinnesintegration verkar vara i samexistens med 

varandra. De komponenter av varumärkesupplevelsen, det vill säga dimensionerna 

som Brakus et al. (2009) myntat, som är skapade i samtycke med Schmitt (1999)’s 

tidigare identifierade moduler av upplevelsen, som också återfinns i syntesen, är 

därför på sin plats och är rimliga komponenter för examensarbetets undersökning. 

Detta leder till att de upplevelser som konsumenter har på grund av de digitala 

skärmarna i gallerior stämmer överens med den existerande teoretiska bas som finns, 

men som tidigare inte undersökts på just digital skyltning ur mottagarens perspektiv. 

Detta talar för att teorin också skulle vara applicerbar på den sociala 

verklighetsförankringen. Vad gäller Brakus et al. (2009)’s definiering på 

konsumtionsupplevelse ser vi genomgående ett tydligt fantasiskapande och 

användningsassociering hos respondenterna, vilket kan tolkas som att digital 

skyltning även skapar denna typ av upplevelse, men som redan är en del av konceptet 

varumärkesupplevelse.  

 

Hur konsumenter upplever och uppfattar varumärken är något som kan relateras till 

varumärkesupplevelsen, men kan sträcka sig till dess byggstenar också. Hoch (2002) 

beskriver att produktupplevelsen kan uppnås direkt mot en fysisk produkt, men också 

mot den reklam och information som finns tillgänglig runt produkten. Enligt Mouri 

et al. (2015) är kundupplevelsen baserad på de kontaktpunkter som konsumenten har 

med ett företag, från första informationsutbyte, men också till reflektion efter köp. 

De digitala skärmarna bidrar för Eva 1.1 och John 1.7 till en underlättning av 

varumärkesigenkänning, då man efter kontakt med varumärken på skärmarna enklare 

kan koppla dessa upplevelser mot senare tillfällen man möter varumärket. När 

varumärken presenteras via rörlig bild menar Eva 1.1 också att det är lättare att 

komma ihåg innehållet som visas. Hon påstår också att det rent kognitivt krävs en 

större koncentration och att det är därför man kommer ihåg innehållet bättre. Ser man 
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till Hoch (2002), Mouri et al. (2015), men även Sharma och Chaubey (2014) som 

menar att kundupplevelser är summan av alla upplevelser en konsument har med en 

leverantör, säljare och likvärdigt under den tid man har en relation med det givna 

företaget, kan vi dra konkreta kopplingar mellan teori och empiri. De digitala 

skyltarna anses vara en tidig kontaktpunkt i servicemiljön där konsumenter uppfattar 

och upplever varumärken. Det som Eva 1.1 och John 1.7 uppger angående 

ihågkommandet av varumärkena tyder på att de digitala skyltar bidrar till ett större 

ihågkommande vid nästa kontaktpunkt, i den kundupplevelse som Mouri et al. 

(2015) myntat. Ser man till Hoch (2002)’s definiering att produktupplevelsen även 

kan vara den reklam och information kring produkten, samt det Sharma och Chaubey 

(2014) beskriver om att kundupplevelsen är alla upplevelser kopplade till 

varumärket, kan vi utifrån vår empiriska undersökning se att digital skyltning är en 

del av detta. Flertalet respondenter, exempelvis Sofia 1.2 och Anna 2.1 ställer sig 

positiv till varumärken som syns, vilket kan tolkas som att digital skyltning utgör en 

tidig kontaktpunkt med konsument, men utöver detta också att digital skyltning är en 

bra tidig kontaktpunkt. 

 

Ser man till Schmitt (2003)’s myntande av kundupplevelsemodellen kan man istället,  

ur företagets perspektiv, planera en strategi för hur konsumenters upplevelser och 

styrningen kring detta. Ser man till ett resonemang där digital skyltning utgör en bra 

tidig kontaktpunkt i servicemiljön, kan digital skyltning vara en bra sak att inkludera 

inom de olika stegen som Schmitt (2003) har i kundupplevelsemodellen. Därmed 

härleder vi ett resonemang där digital skyltning inom en kundupplevelsebaserad 

strategi, kan vara fördelaktig för examensarbetets samarbetsföretag och även 

investerarna i dessa distributörer. Resonemangen kring de olika behov och kanske 

även nya behov som skapas av digitala skyltar, samt att de olika dimensionerna och 

modulerna av upplevelsen kan tillskrivas digital skyltning, är detta något även 

företag bör ta i beaktning.  

 

5.2 Buss (Servicemiljö 3 och 4) 

5.2.1 Digital skyltning i servicemiljön 

Atmosfäriska förhållanden 

Både Maria 3.3 och Carl 3.1 säger att skärmarna är trevliga. Maria säger också att 

hon tycker de höjer stämningen på bussen samt att det känns trevligt och mer 
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bekvämt. Bengt 4.1, Gustav 4.2, Hanna 4.3 och Emma 4.4 säger att det är antingen 

skönt, trevligt eller mysigt med skärmarna på bussen, vilket Bitner (1992) beskriver 

som atmosfärisk påverkan. Hanna 4.3 säger till exempel att när skärmarna har ett 

tema vid olika högtider bidrar de som mest. Ingen respondent tycker att skärmarna 

skär sig i atmosfären på bussen. Detta gäller även för Inger 3.4 som är trött på reklam 

i allmänhet, men som ändå tycker att skärmarna rent designmässigt passar bra in i 

bussen. Detta stämmer överens med Hary et al. (2007) som menar att atmosfären 

skapas genom att fysiska attribut stimulerar konsumenten genom färg, form, 

utformning och design.  

 

I gallerian var det flera respondenter som använde ord som ”naturligt” och ”smälter 

in” vilket vi också kan se framkommer i bussen. Till exempel Olof 3.2 som tycker att 

skärmarna smälter in samtidigt som de drar till sig hans uppmärksamhet. Men på 

bussen verkar skärmarna upplevas i ännu högre grad som en del av atmosfären. 

Gustav 4.2 säger att skärmarna ”hör till bussen” och Bengt 4.1 säger att utan 

skärmarna hade det känts som om något saknades. Maria 3.3 tycker att de höjer 

stämningen och Hanna 4.3 säger att det hade varit tråkigt utan dem. I linje med 

Bitner (1992) tyder detta på att överenstämmelsen mellan de digitala skyltarna och 

servicemiljön är hög på bussarna då resenärerna upplever skärmarna som en 

självklarhet och som en del av bussen. Utifrån intervjuer och teori anser vi därför att 

digital skyltning bidrar till de atmosfäriska förhållandena på bussen. 

 

Rum och funktion 

Bitner (1992) menar att denna dimension är inredningens förmåga att förverkliga mål 

hos konsumenten. Resenärens huvudsakliga mål med bussresan antar vi är att ta sig 

från en plats till en annan. Vad gäller digital skyltnings förmåga att förverkliga detta 

mål hos resenären ser vi i våra intervjuer att detta sker främst genom en ökad 

bekvämlighet och trevlighet, det vill säga en atmosfärisk påverkan. Den 

huvudsakliga funktionen av digital skyltning på buss blir därför att bidra till 

atmosfären. Vi tror att detta beror på att resenären konsumerar en resa, vilket är en 

produkt utan förpackning och fysiska attribut. Enligt Newman (2007) utgörs en 

sådan produkts förpackning av platsen där konsumtionsprocessen sker, vilken i det 

här fallet är på bussen. På så sätt blir digital skyltnings roll som atmosfärisk faktor 

större än i exempelvis en galleria där den i högre grad utgör navigeringsverktyg.  
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Däremot tror vi att skärmarna skulle kunna användas mer som navigeringsverktyg än 

vad de gör på bussarna idag. Flera av respondenterna säger att de vill att skärmarna 

ska visa information som är relevant för dem när de åker buss. Till exempel säger 

Maria 3.3 att hon tycker budskapen ska vara anpassade. Men framför allt är det på de 

lite längre sträckorna, det vill säga i länsbussarna som flera respondenter tycker att 

skärmarna borde visa aktuell information om event eller annat som händer i staden 

dit de är på väg. Gustav 4.2 och Hanna 4.3 vill ha mer information om vad som 

kommer hända i staden. Emma 4.4 vill att annonserna ska handla om den destination 

hon har, så att reklamen blir anpassad till människorna som är på bussen. 

 

Farr et al. (2012) definierar orienteringsprocessen som att finna vägen till en specifik 

destination i en bekant eller obekant miljö genom användandet av indikatorer. Vi tror 

därför baserat på intervjuer och teori att digitala skyltar på bussen inte har som 

huvudsaklig uppgift att tala om hur och var mottagaren kan ta till vara det som finns i 

servicemiljön, vilket Bonfanti (2013) menar är skyltningens huvudsakliga uppgift. Vi 

tror att på bussen får istället den digitala skyltningen i uppgift att informera om en 

framtida servicemiljö, något som våra respondenter inte tycker att skyltningen gör 

idag. Vi tolkar det som att budskapen på skärmarna idag upplevs som spridda. Bengt 

4.1 säger till exempel att han inte upplever budskapen som så relevanta för honom.  

 

Respondenterna på bussen tycker att många annonser på skärmarna inte är relevanta 

för dem, samtidigt som de nämner relevans som något som påverkar upplevelsen av 

skyltningen. De efterfrågar en mer skräddarsydd annonsering vilket tyder på att de 

ändå söker efter ett målförverkligande även på bussen. Vi tror att även om resenären 

inte direkt kan kopplas till en specifik fysisk aktivitet på bussen har resenärerna ett 

framtida målförverkligande i tanken när de når fram sin destination. Hur resenären 

upplever skyltningen på buss handlar således om hur väl den knyter an till en 

framtida destination, det vill säga hur relevant den är för de människor som åker den 

linjen.  

 

Skyltar symboler och artefakter 

Enligt Dennis et al. (2013) symboliserar digitala skyltar teknologi och modernitet. 

Detta var även något vi fann på gallerian och vi finner det även på bussarna. Emma 
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4.4  tycker skärmarna känns moderna och Hanna 4.3 tycker de känns moderna och 

”flashiga”. Maria 3.3 säger även hon att skärmarna skapar en modern känsla. Som 

nämnt tidigare skriver Bitner (1992) att skyltar bidrar genom minskad stress och 

trängsel. Angående stress menar Hanna 4.3 att hon ofta går på bussen stressad och 

uppjagad och upplever att skärmarna hjälper henne skärma av från omgivningen. 

Emma 4.4 uttrycker det som skönt att titta på skärmarna vilket vi tolkar som att hon 

kan slappna av när hon tittar på skärmarna. Liknande det vi såg på galleriorna verkar 

digitala skyltar symbolisera modernitet. För vissa respondenter verkar det också  

reducera stress, men för andra verkar det ha en motsatt effekt. Till exempel Inger 3.4 

som är trött på reklam i allmänhet. I linje med Bonfanti (2013) och Grönroos (2015) 

påverkas Inger 3.4 av tidigare personliga upplevelser som hon tar med sig till den 

aktuella servicemiljön.  

 

Som i galleriorna kan vi även utifrån våra intervjuer för bussar att digital skyltning 

utgör en indikator på kvalitet och värde som Dennis et al. (2013) och Bonfanti (2013) 

också menar. Liknande svaren vi fick i gallerian säger Maria 3.3 att eftersom digitala 

skyltar tillåter rörliga bilder finns det många häftiga saker företag kan göra. Känner 

hon att tid har lagts ner på att göra reklamen bra, får hon också en bra bild av 

företaget. Men utifrån intervjuerna kan vi också se att digitala skyltar även utgör en 

indikator på den kvalitet bussen har. Gustav 4.2 ser, som nämnt tidigare, skärmarna 

som en del av bussen och på grund av det känner han att bussen är sönder om 

skärmarna är det. Detta menar han sänker kvalitetskänslan och servicen. Vi tror 

därför att det är viktigt att bussföretaget och distributören av skyltarna håller en god 

kommunikation. Även fast skyltarna egentligen inte tillhör bussföretaget leder en 

trasig skylt till en negativ upplevelse av bussföretaget.  

 

Som nämnts tidigare beskriver Grönroos (2015) personliga upplevelser och rumslig 

kontext som också påverkar servicemiljön. I våra intervjuer på buss ser vi också att 

dessa faktorer påverkar resenärens upplevelse av digital skyltning. Som nämnt redan 

påverkas Inger 3.4 av tidigare personliga upplevelser med skyltning och reklam. Men 

också av den personliga inställningen till servicemiljön hon har när hon äntrar 

bussen. Hon tycker inte att det ska finnas TV på buss eftersom hon redan blir utsatt 

för tillräckligt mycket information annars. Vi ser också att många respondenter 

beskriver mycket folk och personlig sinnesstämning som största orsakerna till att de 
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inte tittar på skärmarna vilket stämmer överens med Bonfanti (2013) och Grönroos 

(2015) samt följer samma resonemang som vi mötte i gallerian. Antalet människor 

och social densitet påverkar således skyltningen. Samtidigt framkommer det i 

intervjuerna att det finns färre distraktioner på bussarna. Det saknas nämligen en 

målinriktning, vilket beskrevs i galleria som en stor anledning till att skärmarna 

missades. På bussen har inte resenären en egen planerad rutt fram till destinationen 

som den kan gå på egen hand. Bonfanti (2013) beskrev då hastighet som en faktor 

som påverkar den upplevda skyltningen. På bussen är denna hastighet noll. Därav 

finns det mer tid att lägga märke till skyltarna.  

 

I enlighet med Roggeveen et al. (2015) fångar rörliga bilder konsumentens 

uppmärksamhet på ett effektivare sätt än vanliga bilder. Dynamiska bilder är mer 

intressanta, känsloväckande och associativa. Dennis et al. (2013) och Nielsen et al 

(2010) menar dessutom att emotionella meddelanden också fångar konsumentens 

uppmärksamhet mer effektivt. I våra intervjuer framkommer det också att rörliga 

bilder fångar resenärens uppmärksamhet bättre än vanliga bilder. Till exempel säger 

Gustav 4.1 att rörliga bilder har en större påverkan på honom och Inger 3.4 som 

säger att rörliga bilder fångar uppmärksamhet hos henne. Bengt 4.1 och Gustav 4.2 

associerar lättare kring produktanvändning när de ser på rörliga bilder. Detta leder till 

att även i buss, likt galleria, stämmer respondenternas svar överens med den 

presenterade teorin. Designen på skärmen och innehållet är en 

uppmärksamhetsskapande faktor för konsumenter. De rörliga bilderna kring 

produkter skapar associationer hos konsumenterna vilket tyder på att Roggeveen et 

al. (2015)’s resonemang också stämmer överens med vad vi funnit i vår 

undersökning. 

 

Förväntningar och behov 

Likt under analysen av gallerior, och upplägget på syntesen, baseras förväntningarna 

på skyltningen av samma resonemang som Bonfanti (2013) påvisade under 

föregående analys. Bonfanti (2013) gör en indelning av de förväntningar som finns 

på skyltningen i tre olika behov. Likgiltiga behov, där de uppenbara funktioner eller 

förväntningar finns inkluderade, förväntade behov, som helt enkelt är det som 

mottagaren förväntar sig av skyltningen, och till sist oväntade behov, som är de 

underliggande behov som skyltningen bidrar med som mottagaren inte visste fanns.   
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Ser vi till de likgiltiga behoven menar Bengt 4.1 med samma ordval att han överlag 

är ganska likgiltig till skärmarna på bussen, han ser dem som en del av atmosfären 

vilket också betyder att de inte i hög mån är i vägen eller att han starkt reagerar på 

dem. Han fortsätter och säger att hade skärmarna inte varit där hade det känts som att 

något saknas. Att förvänta sig att skärmarna ska vara där överensstämmer med 

Bonfanti (2013)’s resonemang kring de likgiltiga behoven, de förväntas helt enkelt 

att vara där. Vad gäller mottagarnas förväntningar så menar Inger 3.4 att hon 

förväntar sig att skärmarna visar reklam, vilket de gör. Men även att hon åtminstone 

vill se mer rörliga bilder på natur, vilket hon inte gör. Olof 3.2 menar att hans 

förväntningar inte är så höga, men att de ska tillgodose honom med reklam. Carl 3.1 

instämmer helt med att han förväntar sig reklam, men också information kring 

nyöppningar och event. Maria 3.3, Bengt 4.1, Gustav 4.2 förväntar sig också 

information från skärmarna. Detta överensstämmer med Bonfanti (2013)’s 

förväntade behov då reklam som flertalet respondenter förväntar sig stämmer in på 

den ekonomiska gagn som skärmarna via produktreklamen ger. De förväntade 

behoven kan vi därför tolka som närvarande även i bussarna, vilket också kunde 

bekräftas i galleriorna.   

 

Sett till de oväntade behoven, förklarar Bonfanti (2013) det som någon slags 

information som mottagaren själv inte visste fanns eller var till nytta för individen. 

Vad gäller respondenternas svar menar Emma 4.4 att hon uppskattar när bussarna 

visar nyheter då hon inte kollar nyheter på TV hemma. Bengt 4.1 tycker skärmarna 

gör att tiden går fortare. Detta tycker även Carl 3.1 som säger att restiden upplevs 

kortare när han kollar på skärmen, men inflikar att samma effekt ges när han kollar i 

sin mobil. Bonfanti (2013) beskriver att oväntade behov kan leda till tillgodosedd 

nyfikenhet, vilket Emma 4.4’s svar menar på. Även en reducerad väntetid vilken 

upplevs från både Bengt 4.1 och Carl 3.1. Detta kan tolkas som att de oväntade 

behov är närvarande, bidragande och existerande i dessa naturliga kontext. 

 

Under analysen av galleriorna myntades ett nytt teoretiskt begrepp för att förklara det 

behov som hittades, nämligen surprisförväntade behov, vilket hänvisar till 

respondenter som förväntar sig att bli överraskade. Ser vi till de digitala skyltarna i 

kontext av buss menar Hanna 4.3 att hon förväntar sig att se oväntade saker som hon 



  
 

95 

inte själv tänkt på, eller visste att hon hade. Carl 3.1 förväntar sig att få nys om 

oväntade erbjudanden. Maria 3.3 förväntar sig att bli överraskad. Ser man till dessa 

svar som respondenterna uppger finner vi samma jargong som under intervjuerna på  

galleriorna, nämligen ett mönster att mottagarna förväntar sig det oväntade. Med 

samma förutsättningar som i galleriorna, påvisar dessa svar inget av de behov 

Bonfanti (2013) myntat under vanlig skyltning. Då Dennis et al. (2013) menar att 

digitala skyltar symboliserar modernitet och teknologi, resonerar vi att Bonfanti 

(2013)’s teori kring vanliga skyltar ur vårt perspektiv inte är tillräckligt för att 

förklara förväntningarna på digitala skyltar. Detta bör då studeras vidare. Vad gäller 

just surprisförväntade behov när mottagaren förväntar sig det oväntade, ser vi detta 

resonemang relevant i kontext av buss. Då digital skyltning ses som teknologiskt och 

mer modernt (Dennis et al. 2013), kan det också tolkas som att förväntningarna på 

dem är mer komplexa än för vanliga skyltar.  

 

5.2.2 Upplevelser 

Angående Bruce et al. (2012)’s resonemang kring upplevelseanalysering, samt kring 

den relevans för examensarbetet som vi argumenterat för, blir det ännu tydligare i 

servicemiljöerna på buss att mottagaren av digital skyltning inte har möjlighet att 

konsumera produkterna som syns på bussen. Köpen av dessa produkterna måste 

därför ske i efterhand, vilket gör det svårt att koppla den digitala skyltningens 

effekter på försäljning. Därför är det högst väsentligt att bara fokusera på 

upplevelserna som skapas, som i ett senare skede eventuellt kan leda till ytterligare 

fysiska aktiviteter.  

 

Med grund i Schmitt och Zarantonello (2010)’s koncept kring 

varumärkesupplevelser, som använts i del 5.1.2, samt med de dimensioner och 

moduler av upplevelsen som förespråkas av Brakus et al. (2009), Tafesse (2016) och 

Schmitt (1999), undersöktes bussarna under samma premisser som galleriorna. 

Under frågan hur skärmarna påverkar deras reseupplevelse menar Olof 3.2 att det är 

svårt att sätta fingret på hur det påverkar men tror att de påverkar han positivt i någon 

grad. Maria 3.3 menar att reseupplevelsen blir bekvämare och trevligare då hon 

tycker skärmarna bidrar till både en bättre och mer familjär upplevelse. Detta 

stämmer överens med Hultén (2015) angående multisensorisk upplevelse av miljön 

då hon upplever att förståelsen ökar, även att hon känner sig bekvämare på grund av 
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att skärmarna bidrar till en bekvämlighet som även uppnås enligt Hultén (2015)’s 

resonemang om sinnesintegration och multisensorik. Inger 3.4 blir så pass inne i 

skärmarna att hon blir irriterad på skärmarna eftersom hon inte kan slita sig ifrån 

dem, samtidigt måste hon koncentrera sig extra på grund av sin dåliga syn. Bengt 4.1 

menar att det höjer hans reseupplevelse och att skärmarna fångar hans 

uppmärksamhet på ett sätt han uppskattar. Hanna 4.3 är positiv och tycker skärmarna 

skapar en avslappnande stämning, hon tycker också att skärmarna är moderna och 

flashiga. Dessa respondenters svar kring den generella bussresan stämmer överens 

med delar av vad Brakus et al. (2009) och Tafesse (2016) menar. Då exempelvis 

dimensionen sinne behandlas då exempelvis Bent 4.1 och Hanna 4.3 tycker 

skärmarna fångar uppmärksamhet och att dem ser moderna ut, vilket stämmer 

överens med att skärmarnas form och design påverkar denna upplevelsedimension. 

Att bussresan påverkas positivt från skärmarna stämmer också överens med 

dimensionen affekt, att tala till det emotionella i mottagaren (Brakus et al., 2009: 

Hultén, 2015: Tafesse, 2016), eftersom exempelvis Maria 3.3 bekräftar att hon tycker 

skärmarna bidrar till en trevlig stämning på bussen. 

 

I dimensionen sinne med tillhörande modul som Brakus et al. (2009) och Schmitt 

(1999) uppför, samt i linje med Hultén (2015)’s resonemang om sinnesintegration 

och multisensorisk upplevelse av servicemiljö, menar Inger 3.4 att skärmarna visuellt 

utmärker sig i miljön, de bidrar med något man kan titta på. Hon tycker rörliga bilder 

fångar uppmärksamheten och menar också att det borde vara så för andra resenärer 

också. Bengt 4.1 menar som redan nämnt att skärmarna fångar hans uppmärksamhet. 

Gustav 4.2 säger att han kan vila ögonen på dem, och upplever skärmarnas 

närvarande i bussen är naturlig i miljön han befinner sig i. Hanna 4.3 menar att det är 

mysigt att sitta och titta på skärmarna. Utöver detta förklarar hon att det påverkar 

hennes sinnesstämning på ett positivt sätt. Olof 3.2 bekräftar att hans sinnen 

samspelar för att han ska kunna förstå omgivningen och förklarar att de digitala 

skyltar som finns bidrar till en helhet som ger denna förståelse. Respondenternas svar 

tyder på att Hultén (2015), Brakus et al. (2009) och Schmitt (1999)’s resonemang 

kring sinnen som dimension och modul för upplevelsen även är relevant och 

applicerbar i denna naturliga kontext, likt ovanstående servicemiljöer. 
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I gallerian fanns det tydliga reflektioner bland respondenterna angående Brakus et al. 

(2009)’s dimension beteende, som Tafesse (2016) menar är hur kundernas leds till 

fysiska aktiviteter, såsom köpintentioner. Respondenterna visar inte upp samma svar 

som skulle tyda på att skärmarna skapar köpintentioner i stunden. Med tanke på att 

både stads- och länsbussar är servicemiljöer som är placerade där resenärerna inte 

har möjlighet att få utlopp för direkta fysiska aktiviteter, är respondenternas 

uteblivna direkta fysiska aktiviteter inte heller ett överraskande utfall. Däremot 

menar exempelvis Bengt 4.1 att han blir sugen på mat om detta syns på skärmarna, 

då tänker han sig in i sådana situationer och vad för mat han ska äta. Gustav 4.2 

instämmer med samma argument om att han kan fundera på vad för mat man ska 

laga senare. Carl 3.1 menar att även om han inte är huvudmålgruppen för alla 

budskapen tilltalar innehållet som skärmarna har honom. Han menar att han insuper 

innehållet och budskapen vilket skulle kunna få honom att tänka vidare på de 

erbjudanden. Med grund i dessa respondenters svar tyder detta på att dimensionen 

beteende stämmer överens med teorin då mottagarna börjar tänka kring vad man 

exempelvis ska äta när man ser materbjudanden på skärmarna. Även om detta rent 

fysiskt inte kan vara direkta aktiviteter tyder detta på att det kan finnas underliggande 

fysiska aktiviteter som skulle kunna få utlopp i ett senare stadie. Respondenternas 

svar gör det inte möjligt för oss som författare att konstatera att detta är en företeelse 

som är pricksäker och menar då att det finns utrymme att forska vidare kring denna 

företeelse. 

 

Likt upplevelsens dimension intellekt och modulerna kognitiv och associativ (Brakus 

et al., 2009; Tafesse, 2016; Schmitt, 1999), menar Gustav 4.2 likt ovanstående svar 

att han associerar och fantiserar kring det han ser på skärmen, med exemplet när 

skärmarna visar matreklam. Hanna 4.3 berättar att hon gillar att gå på olika events, 

vilket gör att när skärmarna visar innehåll om detta associerar hon till hur det hade 

varit att besöka det givna eventet som syns. Emma 4.4 exemplifierar en reklam om 

tandvård där reklamen visar en slogan som säger ”Vill du kyssa fräscht?” att hon då 

kan associera och tänka att hon faktiskt vill det. Carl 3.1 tycker att relevant innehåll 

gör att han kan associera, samt associera kring användningsområden där han 

fantiserar om att använda produkten som syns. Inger 3.4 ställer sig tveksam till detta 

men menar att hon också ofta tänker när hon ser någon plats som hon känner igen att 

hon varit där någon gång, hon menar också att det är på grund av de rörliga bilderna 
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som dessa kopplingar dras. Respondenternas svar stämmer överens med den 

teoretiska grund på upplevelsens dimension intellekt och modulerna kognitiv och 

associativ, eftersom flertalet respondenter påvisar tydliga drag av att skärmarna 

bidrar till associationer och fantasier, detta tyder på att associationerna finns även i 

denna naturliga kontext (Brakus et al., 2009: Tafesse, 2016: Schmitt, 1999). Detta 

överensstämmer också med Brakus et al. (2009)’s resonemang kring 

konsumtionsupplevelser, som är en del av varumärkesupplevelsen, då flertalet 

respondenter tänker in sig i användningsassociationer med produkterna som syns.  

 

Med samma förutsättningar vad gäller Hoch (2002), Mouri et al. (2015) och Sharma 

och Chaubey (2014)’s resonemang angående varumärkesupplevelser och dess 

byggstenar, frågade vi hur de upplever varumärken som syns på skärmarna. Maria 

3.3 gillar varumärken som har proffsigt utförda aktiviteter på skärmarna. Det gör att 

hon upplever varumärkena som bättre och refererar till att man kan göra mycket 

innovativa saker när rörlig bild tillåts. Gustav 4.2 håller med och menar att 

varumärken borde våga kosta på sin marknadsföring via skärmarna, det visar på en 

seriositet vilket han direkt avspeglar mot kvalitet. Han uppskattar också reklamer 

med humor. Hanna 4.3 ser positivt på varumärken som syns på de digitala 

skärmarna. Carl 3.1 tycker att det mesta tilltalar honom trots att han inte är 

huvudmålgruppen, och uppskattar därmed varumärken som syns där. Ser man till 

Hoch (2002) som menar att produktupplevelsen kan vara reklam kring produkten, 

kan vi tyda att denna byggstenen av varumärkesupplevelsen är befintlig i denna 

naturliga kontext. Mouri et al. (2015) beskriver som nämnt kundupplevelsen som de 

kontaktpunkter mottagaren har med varumärket, där ser vi att åsikterna är starka 

kring resonemanget av att varumärken bör lägga ner tid på sina annonser, då flera 

respondenter menar att de speglar av sig på hur de ser på märket senare. Sharma och 

Chaubey (2014) redogör att alla upplevelser ackumulerat med ett varumärke är 

kundupplevelsen, vilket också stämmer överens med respondenternas svar då de 

digitala skärmarna är en sådan kontaktpunkt. 

 

Med samma resonemang av kundupplevelsemodellen som Schmitt (2003) myntat, 

kan man istället ur företagets perspektiv planera en strategi för hur konsumenters 

upplevelser ska se ut, och också styra detta. Digital skyltning utgör en tidig 

kontaktpunkt i bussarnas servicemiljöer. Med grund i respondenternas svar kan detta 
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tyda på att det finns en lönsamhet i att inkludera annonser i digitala skyltar utefter de 

olika stegen som Schmitt (2003) har i kundupplevelsemodellen. Därmed kan vi tolka 

att digital skyltning som en kundupplevelsebaserad strategi kan vara till vår 

bedömning något för examensarbetets fallföretag, men även investerarna i dessa 

distributörer. Kring samma resonemang att de olika behoven och kanske även nya 

behov som skapas av digitala skyltar, samt att de olika dimensioner och moduler av 

upplevelsen kan tillskrivas digital skyltning, är detta något även företag bör ta i 

beaktning.  
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6 Slutsatser 

Detta sista kapitel ska vi presentera det vi har kommit fram till, där vi utifrån våra 

diskussioner i föregående kapitel ska dra slutsatser och svara på examensarbetets 

forskningsfråga. Utöver svar på forskningsfrågan kommer även undersökningens 

teoretiska och praktiska bidrag att presenteras. Därefter avslutas detta kapitel med 

ett avsnitt om förslag till framtida forskning. 

6.1 Svar på forskningsfråga 

Följande forskningsfråga formulerades för detta examensarbete: 

 

Hur upplever konsumenter digital skyltning i olika servicemiljöer? 

 

När konsumenten befinner sig i servicemiljön bidrar den digitala skyltningen till 

bekvämlighet eftersom den förmedlar information om vad som finns i servicemiljön 

och leder till att konsumenten känner sig mer hemma och mer självsäker. I galleria 

uppstår bekvämligheten främst från de funktionella egenskaper skyltningen besitter. 

Med detta menas navigering och skyltningens förmåga att förverkliga konsumentens 

mål med sin vistelse i servicemiljön, vilket i galleria är att shoppa. På buss spelar 

digital skyltning en större roll som inredningsdetalj och som en del av bussens design 

och atmosfär eftersom konsumenten då inte har möjlighet till en direkt fysisk 

aktivitet. Vår slutsats är att konsumenternas upplevelser av digital skyltning beror på 

deras subjektiva tolkningar kring hur skyltningens design och budskap 

överensstämmer med resten av servicemiljöns utformning och vad de vill få ut av sin 

vistelse i servicemiljön. På buss är inte konsumenternas mål i servicemiljön lika 

enhetliga som i galleria. Det vill säga resenärer har olika syn på vad de vill få ut av 

sin resa. Vår slutsats blir då att resenärers upplevelse av skyltningen till större del 

påverkas av personlig inställning och tidigare upplevelser. Eftersom skyltningen inte 

upplevs som något funktionellt som ska uppfylla ett mål för dem i servicemiljön. 

Istället upplevs skyltningen i huvudsak som en atmosfärisk faktor som är naturlig, 

trevlig och en del av bussen.  

 

På galleria däremot kommer vi till slutsatsen att tidigare upplevelser med skyltning 

inte påverkar konsumentens upplevelser av skyltningen i gallerian. Tidigare 

upplevelser med andra servicemiljöer överskuggas av hur väl skyltningens design 
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och budskap stämmer överens med gallerians design och övriga budskap samt 

konsumentens mål i den. Med andra ord sker konsumentens utvärdering och 

upplevelse av skyltningen på plats i servicemiljön och påverkas inte lika mycket av 

vilken inställning konsumenten har till skyltar på andra platser.  

 

Konsumentens upplevelse av digital skyltning påverkas också av konsumentens 

sinnesstämning och antal människor i servicemiljön som nämnts av respondenter på 

både buss och galleria som orsaker till att de inte ser på skärmarna. Samtidigt som vi 

kommer fram till att digital skyltning kan reducera stress och trängsel. Vi kommer 

till slutsatsen att konsumentens upplevelse av skyltningen återigen beror på hur väl 

den överensstämmer med dennes skäl att vistas i servicemiljön. På buss upplevs 

skyltningen i första hand som en atmosfärisk faktor där konsumenten då efterfrågar 

något som kan lugna och reducera stress genom hedonistiska budskap och inte 

nödvändigtvis kopplade till produkt och köp. Men i galleria äntrar kunden 

servicemiljön i syfte att shoppa och då upplevs skyltningen snarare som en 

funktionell inredningsdetalj som förväntas hjälpa dem hitta och navigera så effektivt 

som möjligt och på så vis reducera stress.    

 

Konsumenten upplever digitala skyltar som modernare och mer teknologiska än 

vanliga skyltar vilket leder till att de förväntar sig mer av skyltningen. Om 

konsumenten känner att annonsen som visas inte lever upp till teknologin och 

moderniteten som skyltarna symboliserar upplevs både annonsföretagets och 

servicemiljöns kvalitet och service som sämre. Vår slutsats är att skyltarna utgör en 

indikator på kvalitet för både annonsföretaget och företaget som ansvarar för 

servicemiljön. Saker som relevans, aktualitet och träffande annonser följer med den 

teknologiska och moderna symboliken och upplevs därför som extra viktiga för 

konsumenten när det kommer till digital skyltning.    

 

Som sagt symboliserar digital skyltning teknologi och modernitet vilket gör att 

konsumenters förväntningar blir mer komplexa. De likgiltiga, oväntade och 

förväntade behov är vid digitala skyltar både närvarande och bidragande till 

konsumentens upplevelse. Men på grund av konsumenters högre förväntningar på 

skyltningen fann vi att de tre behoven som nämnts inte är tillräckliga för att förstå 

hur konsumenter upplever digital skyltning i olika servicemiljöer. Vi identifierar i 

vår undersökning ett fjärde behov vi kallar för surprisförväntade behov, vilket inte 
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återfinns i tidigare forskning. Det surprisförväntade behovet representerar ett extra 

steg i upplevelsen där konsumenten förväntar sig något oväntat, de förväntar sig att 

bli överraskade. 

 

Vi kan konkludera att konsumenter upplever digital skyltning i olika servicemiljöer 

enligt upplevelsens konstruktion med tillhörande dimensioner och moduler som 

tidigare presenterats. Detta har vi alltså funnit i både galleria och buss. Vi fastställer 

att upplevelsens konstruktion kan tillämpas på digitala skyltar då konsumentens 

upplevelser är utformat utefter detta resonemang.  

 

De digitala skyltarna leder konsumenter till fysiska aktiviteter i båda typer av 

miljöer. Vi fastställer att konsumenterna påverkas mindre på buss än i galleria, där vi 

ser en mer intensiv påverkan mot fysiska aktiviteter. Konsumenterna leds till mer 

köpintentioner och fysiska aktiviteter i galleria eftersom möjligheten ges för dessa 

aktiviteter, då affärer med produkterna finns inom fysisk räckhåll. Detta sker inte på 

samma sätt i bussarna där man är isolerad från direkta fysiska aktiviteter. På buss 

identifierar vi underliggande fysiska aktiviteter, där konsumenter inte har möjlighet 

att leva ut dessa aktiviteter eftersom dem fysiskt inte har möjlighet. Detta kan leda 

vidare till direkta fysiska aktiviteter vid ett senare tillfälle, när fysisk möjlighet finns. 

De underliggande fysiska aktiviteter skapas genom de associationer och fantasier 

konsumenter upplever med skärmarna, de tänker sig en användningssituation med 

produkten eller varumärket som syns. I galleria associerar och fantiserar 

konsumenten också, men där finns en fysisk möjlighet att gå vidare med de fysiska 

aktiviteterna direkt, vilket resenärer inte har möjlighet till förrän vid ett senare 

tillfälle. På bussen saknas en målinriktning då resenärerna inte har en planerad rutt, 

denna hastighet som påverkar den upplevda skyltningen är alltså noll. Därför finns 

det mer tid att lägga märke till skärmarna på buss. Eftersom konsumenter upplever 

och leds mot fysiska aktiviteter i både galleria och buss, bör digitala skyltningens 

berörda parter ta detta i beaktning. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Detta examensarbetes teoretiska bidrag är ett tillskott i den bristande forskningen 

kring digital skyltning med utgångspunkt ur mottagarens perspektiv. Vi har 
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undersökt digital skyltning som en separat komponent i servicemiljön, alltså har vi 

inte antagit ett holistiskt synsätt, därav ligger vårt bidrag utanför detta synsätt.  

 

Examensarbetet bidrar också med identifieringen av det surprisförväntade behovet, 

vilket inte kan återfinnas i tidigare forskning. Detta begrepp har växt fram från vår 

empiri och existerar som en förlängning av de behov som Bonfanti (2013) tidigare 

identifierat hos skyltning. Utöver likgiltiga, oväntade och förväntade behov 

uppkommer det surprisförväntade behovet i användningen av digital skyltning. Vi 

tror att detta behov uppkommer till följd av konsumenter har mer komplexa 

förväntningar på marknadsföringsmedier som förknippas med teknologi och 

modernitet.   

 

Det surprisförväntade behovet är inget likgiltigt behov eftersom mottagaren aktivt 

söker efter något som kan överraska dem. Det är inte ett oväntat behov eftersom de 

oväntade behoven är något som mottagaren inte förväntar sig alls, men när de är 

närvarande överraskar dem och påverkar upplevelsen positivt. Det surprisförväntade 

behovet är inte heller ett förväntat behov eftersom förväntade behov inte är något 

som överraskar konsumenten, utan är något som de hela tiden förväntar sig att 

skyltningen ska tillgodose. Skillnaden mellan förväntade och surprisförväntade 

behov är alltså att vid det först nämnda vet konsumenten vad denne förväntar sig, till 

exempel reklam eller prisinformation. Medan vid ett surprisförväntat behov vet 

konsumenten inte vad denne förväntar sig, men vad det än är förväntas det överraska. 

Detta gör att vi placerar surprisförväntade behov som ett fjärde behov för digitala 

skyltar och som en kombination av oväntade och förväntade behov. 

Surprisförväntade behov definieras således som konsumentens förväntningar att 

digitala skyltar ska stimulera dolda behov som uppstår djupt inne i konsumenten.  

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget i detta examensarbete har sin grund i de rekommendationer vi 

ska tillhandahålla vårt samarbetsföretag, JP Displays, samt andra likvärdiga 

distributörer av digital skyltning. Dessa rekommendationer ska innehålla hur en 

sådan distributör bör kommunicera och argumentera för att få potentiella köpare att 

investera i denna marknadsföringskanal och hur de kan använda den icke-finansiella 

avkastningen i denna kommunikation. 
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Det vi kan utläsa från vår analys och slutsats är att vi identifierar möjligheter för 

potentiella investerare i denna kanal. Vi har funnit att konsumenter till relativt stor 

del uppmärksammar företagsannonsers kvalitet. De upplever digital skyltning som en 

modern och teknologisk kanal som också bör användas därefter. Flertalet 

respondenter märker hur mycket arbete som ligger bakom företagets annons och 

menar att det skiljer sig från annons till annons hur bra kvaliteten är. Konsumenter 

upplever annonser som det lagts ner tid på bättre än annonser som inte är helt 

genomarbetande. Detta ser vi påverkar hur konsumenten ser på själva varumärket 

som exponeras. Detta ger en möjlighet för företag som använder digitala skyltar som 

är genomarbetade, då dem sticker ut från resten av annonsörerna. Företag kan 

därmed utmärka sig genom den tjänst som vår samarbetsföretag tillhandahåller, 

vilket kan leda till mer fysiska aktiviteter hos konsumenten, men också ett stärkt 

varumärke.  

 

Att utforma digital skyltning på buss är mer komplext än på galleria eftersom 

konsumenternas mål inte är lika enhetliga som att till exempel shoppa på en galleria. 

Det konsumenterna på buss har gemensamt är att det alla ska till ungefär samma 

destination vilket gör att annonser och information på skärmarna bör anpassas till 

den busslinje som bussen kör. Detta är möjligt med tanke på den teknologi som 

digital skyltning idag besitter. Vi ser att våra respondenter efterfrågar annonser som 

är relevanta och anpassade till just dem. Hur relevanta annonserna är för den 

specifika resenären är en faktor som spelar roll i konsumentens upplevelse av 

skyltningen och något som företag bör ta hänsyn till när de planerar sin annonsering.  

 

Digital skyltning upplevs som modernt och teknologiskt vilket gör att ett företag med 

fördel kan använda sig av detta medium för att skapa en modern och teknologisk 

atmosfär i sin servicemiljö. I denna process kan kundupplevelsemodellen användas. 

Vi har identifierat digital skyltning som en kontaktpunkt och indikator som 

konsumenten interagerar med i servicemiljön och kundupplevelsemodellen utgör ett 

verktyg för företag att just implementera en upplevelsebaserad strategi genom 

användandet av kontaktpunkter i servicemiljön.    
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Utifrån våra slutsatser om hur konsumenter upplever digital skyltning i olika 

servicemiljöer, identifierar vi ett eget begrepp som förklaras ovan, nämligen 

surprisförväntade behov. Vi anser att det finns möjligheter för framtida forskning att 

undersöka om det surprisförväntade behovet återfinns hos andra 

marknadsföringsmedier. Dessutom om det endast uppstår i samband med andra 

medier som symboliserar teknologi och modernitet. Att applicera teorin kring de 

surprisförväntade behoven i andra sociala kontexten anser vi också vara intressant för 

vidare forskning.  

 

Vi anser också att det finns utrymme för vidare forskning kring de underliggande 

fysiska aktiviteter vi ser tendenser kring i buss, där konsumenten är fråntagen 

möjligheten att utföra direkta fysiska aktiviteter. Här efterfrågar vi en kvantitativ 

studie för att i större utsträckning studera detta beteende, vilket eventuellt skulle 

kunna leda till generaliseringar. Vi ser det även intressant att framtida forskare 

ytterligare kompletterar forskningen kring digital skyltning ur mottagarens 

perspektiv. Även om detta examensarbete bidragit till detta område, är detta ämne 

fortfarande inte studerat i tillräckligt utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

107 

Referenser 
 

Aktiespararna, 2015. Analysguiden.  

http://www.aktiespararna.se/pagedir/489408/151214%20Analysguiden%20ZetaDispl

ay%20uppdatering.pdf (Hämtad: 2016-02-02). 

 

Axelsson, B, & Agndal, H 2012, ‘Professionell Marknadsföring’, Lund 

Studentlitteratur, (Estland). 

 

Babin, B, & Boles, J 1998, ’Employee Behavior in a Service Environment: A Model 

and Test of Potential Differences Between Men and Women', Journal Of Marketing, 

62, 2, pp. 77-91. 

 

Baker, J, & Cameron, M 1996, 'The Effects of the Service Environment on Affect 

and Consumer Perception of Waiting Time: An Analysis of an Industrial Technology 

Diffusion', Journal Of The Academy Of Marketing Science, 24, 4, p. 338. 

 

Ballantine, P, Jack, R, & Parsons, A 2010, 'Atmospheric cues and their effect on the 

hedonic retail experience', International Journal Of Retail & Distribution 

Management, 38, 8, pp. 641-653. 

 

Bauer, C., Kryvinska, N., Strauss C. 2016, ’The Business with Digital Signage for 

Advertising. Information and Communication Technologies in Organizations and 

Society’ - Past, Present and Future Issues, chapter 15, Springer Berlin, 2016, vol 15, 

p. 285-302. 

 

Bitner, MJ 1992, ’Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers 

and Employees’, Journal Of Marketing, 56, 2, pp. 57-71. 

 

Bonfanti, A 2013, ’Towards an approach to signage management quality (SMQ)’, 

Journal Of Services Marketing, 27, 4, pp. 312-321. 

 

Brakus, J, Schmitt, B, & Zarantonello, L 2009, 'Brand Experience: What Is It? How 

Is It Measured? Does It Affect Loyalty?', Journal Of Marketing, 73, 3, pp. 52-68.  



  
 

108 

 

Brasel, S, & Gips, J 2014, 'Tablets, touchscreens, and touchpads: How varying touch 

interfaces trigger psychological ownership and endowment', Journal Of Consumer 

Psychology (Elsevier Science), 24, 2, pp. 226-233. 

 

Bruce, N, Peters, K, & Naik, P 2012, Discovering How Advertising Grows Sales and 

Builds Brands, Journal Of Marketing Research (JMR), 49, 6, pp. 793-806. 

 

Bryman, A, & Bell, E 2013, ’Företagsekonomiska Forskningsmetoder’, n.p.: 

Stockholm : Liber, 2013 (Polen). 

 

Chahal, H, & Dutta, K 2015, 'Measurement and impact of customer experience in 

banking sector', Decision (0304-0941), 42, 1, pp. 57-70. 

 

Chang, T-Y, & Horng, S-C, 2010, 'Conceptualizing and measuring experience 

quality: the customer's perspective', Service Industries Journal, 30, 14, pp. 2401-

2419. 

 

Cheng, P.J. (1998), ’Integrating  ano’s model of customer satisfaction into health 

care management and analyzing the attributions of health care quality’, Master 

Thesis, Yuan Ze University. 

 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. 2010, 

‘Marknadsundersökning- en handbok’. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Dennis, C, Brakus, J, & Alamanos, E 2013, ’The wallpaper matters: Digital signage 

as customer-experience provider at the Harrods (London, UK) department store’, 

Journal Of Marketing Management, 29, 3/4, pp. 338-355. 

 

Dennis, C, Michon, R, Brakus, J, Newman, A, & Alamanos, E 2012, ’New insights 

into the impact of digital signage as a retail atmospheric tool’, Journal Of Consumer 

Behaviour, 11, 6, pp. 454-466. 

 



  
 

109 

Dennis, C., Newman, A., Michon, R., Brakus, J., & Wright, L. T. (2010). ’The 

mediating effects of perception and emotion: DS in mall atmospherics’, Journal of 

Retailing and Consumer Services, 17, 3, pp. 205–215. doi: 

10.1016/j.jretconser.2010.03.009. 

 

Echeverri, P, & Edvardsson, B 2012, ‘Marknadsföring I Tjänsteekonomin’, Lund 

Studentlitteratur, 2012 (Estland). 

 

Farr, A, Kleinschmidt, T, Yarlagadda, P, & Mengersen, K 2012, 'Wayfinding: A 

simple concept, a complex process', Transport Reviews, 32, 6, pp. 715-743. 

 

Fill, C 2013, ’Marketing Communications: Brands, Experiences And Participation’, 

n.p.: Harlow : Pearson, 2013. 

 

Goode, M, Dahl, D, & Moreau, C 2010, 'The Effect of Experiential Analogies on 

Consumer Perceptions and Attitudes', Journal Of Marketing Research (JMR), 47, 2, 

pp. 274-286. 

 

Grönroos, C 2015, ’Service Management And Marketing: Managing The Service 

Profit Logic’, n.p.: Chichester : John Wiley & Sons, 2015. 

 

Halvorsen, K. (1992). ’Samhällsvetenskaplig metod’. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Hart, C, Farrell, A, Stachow, G, Reed, G, & Cadogan, J 2007, 'Enjoyment of the 

Shopping Experience: Impact on Customers' Repatronage Intentions and Gender 

Influence', Service Industries Journal, 27, 5, pp. 583-604. 

 

Hoch, S, 2002, 'Product Experience Is Seductive', Journal Of Consumer Research, 

29, 3, pp. 448-454. 

 

Hoch, S, & Ha, Y 1986, 'Consumer Learning: Advertising and the Ambiguity of 

Product Experience', Journal Of Consumer Research, 13, 2, pp. 221-233. 

 



  
 

110 

Holme, I, Solvang, B, & Nilsson, B 1997, ’Forskningsmetodik : Om Kvalitativa Och 

Kvantitativa Metoder’, n.p.: Lund: Studentlitteratur, 1997 ; (Lund : Studentlitteratur). 

 

Hui, M, & Bateson, J 1991, 'Perceived Control and the Effects of Crowding and 

Consumer Choice on the Service Experience', Journal Of Consumer Research, 18, 2, 

pp. 174-184. 

 

Hultén, B 2015, ’Sinnesmarknadsföring: Teoretiska Och Empiriska 

Utgångspunkter’, n.p.: Lund : Studentlitteratur, (Estland). 

 

Högström, Claes (2011),’The theory of attractive quality and experience offerings’, 

The TQM Journal, 23, 2 pp. 111-127. 

 

Kalmar Länstrafik. 2016. Bussar. https://www.klt.se/Reseinfo/Fardsatt/Fordonsinfo/ 

(Hämtad: 2016-03-24). 

 

Kerin, R, Jain, A, & Howard, D 1992, 'Store Shopping Experience and Consumer 

Price-Quality-Value Perceptions', Journal Of Retailing, 68, 4, p. 376. 

 

Kotler, P 1973, 'Atmospherics as a Marketing Tool', Journal Of Retailing, 49, 4, p. 

48. 

 

Kumar, V (2015), ’Evolution of Marketing as a discipline: What Has Happened and 

What to Look Out For’, Journal of Marketing Vol. 79 pp. 1-9. 

 

Locke, K., Golden-Biddle, K., & Feldman, M. S. (2008). ‘Making doubt generative: 

Rethinking the role of doubt in the research process’. Organization Science, Vol. 19, 

pp. 907–918. 

 

Luo, A, & Kumar, V 2013, ’Recovering Hidden Buyer-Seller Relationship States to 

Measure the Return on Marketing Investment in Business-to-Business Markets’, 

Journal Of Marketing Research (JMR), 50, 1, pp. 143-160. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.klt.se%2FReseinfo%2FFardsatt%2FFordonsinfo%2F&h=VAQEFsrfW


  
 

111 

Mari, M., and Sara Poggesi, Sara. 2013, ’Servicescape cues and customer behavior: a 

systematic literature review and research agenda’, The Service Industries Journal. 

33, 2, 171–199.  

 

Mouri, N, Bindroo, V, & Ganesh, J 2015, ’Do retail alliances enhance customer 

experience? Examining the relationship between alliance value and customer 

satisfaction with the alliance’, Journal Of Marketing Management, 31, 11/12, pp. 

1231-1254. 

 

Newman, AJ 2007, ’Uncovering Dimensionality in the Servicescape: Towards 

Legibility’, Service Industries Journal, 27, 1, pp. 15-28. 

 

Nielsen, J, Shapiro, S, & Mason, C 2010, 'Emotionality and Semantic Onsets: 

Exploring Orienting Attention Responses in Advertising', Journal Of Marketing 

Research (JMR), 47, 6, pp. 1138-1150. 

 

Patel, R, & Davidson, B 2011, ’Forskningsmetodikens Grunder: Att Planera, 

Genomföra Och Rapportera En Undersökning’, n.p.: Lund : Studentlitteratur, 

(Ungern). 

 

Roggeveen, A, Grewal, D, Townsend, C, & Krishnan, R 2015, ’The Impact of 

Dynamic Presentation Format on Consumer Preferences for Hedonic Products and 

Services’, Journal Of Marketing, 79, 6, pp. 34-49. 

 

Romanov, A 2012, ’The Near and Far of Proximity Marketing: The Future of 

Marketing Exists at the Nexus of Digital Signage and Mobility’, International 

Journal Of Mobile Marketing, 7, 1, pp. 31-33. 

 

Rosenbaum, MS 2005, ’The symbolic servicescape: Your kind is welcomed here’, 

Journal Of Consumer Behaviour, 4, 4, pp. 257-267. 

 

Sathish, A, & Venkatesakumar, R 2011, ’Customer Experience Management and 

Store Loyalty in Corporate Retailing – With Special Reference to ”Sony World”’, 

Annamalai International Journal Of Business Studies & Research, 3, 1, pp. 67-76. 



  
 

112 

 

Schmitt, BH 1999, ’Experiential Marketing : How To Get Customers To Sense, Feel, 

Think, Act, And Relate To Your Company And Brands’, n.p.: New York : Free Press, 

cop. 

 

Schmitt, B 2003, ’Customer Experience Management : A Revolutionary Approach 

To Connecting With Your Customers’, n.p.: New York : Wiley.  

 

Sharma, M, & Chaubey, D 2014, ’An Empirical Study of Customer Experience and 

its Relationship with Customer Satisfaction towards the Services of Banking Sector’, 

Journal Of Marketing & Communication, 9, 3, pp. 18-27. 

 

Shyu, J, Chang, W, & Ko, H 2013, 'Comparative analysis of experience-oriented 

customer needs and manufacturer supplies based on the Kano model', Total Quality 

Management & Business Excellence, 24, 11/12, pp. 1272-1287. 

 

Signs of the times. (2006). The Economist, p. 378. 

 

Solomon, Michael R, Bamossy, Gary J, Askegaard, Soren T, Hogg, Margaret K 

2013 ’Consumer Behaviour: A European Perspective’ 5th ed. Edinburgh Gate, 

Harlow England: Pearson Education Limited. 

 

Tafesse, W 2016, ’Conceptualization of Brand Experience in an Event Marketing 

Context’, Journal Of Promotion Management, 22, 1, pp. 34-48. 

 

Wakefield, Kirk L, Blodgett, Jeffrey G 1996, ’The effect of the servicescape on 

customers’ behavioral intentions in leisure service settings’, Journal of Services 

Marketing. 10, 6 pp. 45 – 61. 

 

Wallén, G 1996, Vetenskapsteori Och Forskningsmetodik, n.p.: Lund: 

Studentlitteratur, 1996 ; (Lund : Studentlitteratur). 

 



  
 

113 

Wolter, J, Brach, S, Jr. Cronin, J, & Bonn, M 2016, ’Symbolic drivers of consumer–

brand identification and disidentification’, Journal Of Business Research, 69, 2, pp. 

785-793. 

 

Yin, R. K. 2012, Applications Of Case Study Research, n.p.: Thousand Oaks, Calif. : 

SAGE. 

 

Yin, R. K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

 
Bilaga A Indikatorförklaring (egen) 
 

 
 
Bilaga B Intervjuguide 
 

Galleria 

1.              Hur påverkas din shoppingupplevelse (serviceupplevelse) av digitala skärmarna?  

2.              Vad förväntar du dig av dessa digitala skärmar och hur uppfylls dessa 

förväntningar? 

3.              Väcker budskapen några känslor hos dig?    

- Hur skapar budskapen associationer/fantasi hos dig? 

4.              Tycker du skärmarna passar in i atmosfären?     

5.              Vilka distraktioner finns i gallerian som kan få just dig att visuellt missa de 

digitala skärmarna? 

6.              På gallerian samspelar dina sinnen för att förstå servicemiljön, hur bidrar digital 

skyltning till detta? 



  
 

II 

7.              Hur reagerar du på varumärken som syns på digitala skärmar? 

8.              Hur utvärderar du de digitala skärmar som finns i gallerian? Vad ger det dig? 

9.              Hur ställer du dig till att gallerian fortsätter att utveckla sina tekniska 

innovationer? 

 

Buss 

1.              Hur påverkas din bussupplevelse (serviceupplevelse) av digitala skärmarna? 

2.              Vad förväntar du dig av dessa digitala skärmar och hur uppfylls dessa 

förväntningar? 

3.              Väcker budskapen några känslor hos dig?     

- Hur skapar budskapen associationer/fantasi hos dig? 

4.              Tycker du skärmarna passar in i atmosfären?   

5.              Vilka distraktioner finns på bussen som kan få just dig att visuellt missa de 

digitala skärmarna? 

6.              På bussen  samspelar dina sinnen för att förstå servicemiljön, hur bidrar digital 

skyltning till detta? 

7.              Hur reagerar du på varumärken som syns på digitala skärmar? 

8.              Hur utvärderar du de digitala skärmar som finns på bussen? Vad ger det dig? 

9.              Hur ställer du dig till att busstrafiken använder, och fortsätter att utveckla sina 

tekniska innovationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


