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Sammanfattning/Abstract
Den här studiens syfte är att analysera den svenska marknaden för centralstyrda digitala skärmar.
Studien görs mot bakgrund av en liknande studie som genomfördes vid Handelshögskolan i
Stockholm 2007, som bland annat visade att marknaden inte var mogen för det här mediet. Den
här studien ämnar således utreda om man kan dra andra slutsatser om marknaden 2010 och ge
förslag på implikationer utifrån nuvarande marknadssituation.
Studien är av kvalitativ karaktär och bygger till stor del på intervjuer med ett antal utvalda
leverantörer och köpare av digitala skyltar, som samtliga besitter stor kunskap om produkten och
branschen.
Marknaden för digital skyltning har haft en mycket intressant utveckling de senaste åren och växt
kraftigt i rådande finanskris. Man kan se en ökad förståelse och kunskap för produkten hos
köparna, vilket har lett till att de skillnader som fanns mellan köpare och säljare gällande kunskap
om digital skyltning mer eller mindre har försvunnit. Idag bidrar istället köparna i stor omfattning
till att skapa framtidens digitala skyltning.
Man kan se hur produkten sträcker sig till allt fler användningsområden och integreras med andra
tekniska produkter. Dåtidens teknikfokuserade företag har upplevt en förskjutning från
teknikfokusering till marknadsfokusering. Medie- och reklambyråerna börjar få upp ögonen för
produkterna på allvar och den mer professionella marknaden har lett till att fler företag väljer att
nischa sig och fokusera på sin kärnkompetens för att klara de ökade kraven och konkurrensen.
Studien avslutas med implikationer till såväl teoretiker som praktiker.
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Begreppslista
Digital skyltning

Svensk översättning av det engelska begreppet Digital Signage

Content

Beteckning på innehållet som visas på digitala skyltar. Kan vara allt
från statiskt innehåll till filmer.

Utrullning

Från engelska uttrycket roll-out och innebär när en butikskedja
inför något nytt, t.ex. digitala skyltar, och installerar detta i kedjan
som en del av deras koncept.

Hosting

Med hosting avses en tjänst där ett serverutrymme och resurser
erbjuds till en kund för att denne skulle kunna ha sina IT-system
där.

Butikskommunikation

Butikskommunikation handlar om att presentera
möjligheter som stimulerar kunderna till att göra rätt val i
butiksmiljöer, till den enskilda butikens fördel.

Early adpoters

Marknadsföringsuttryck för tidiga användare av en produkt eller
tjänst.

Pitch

Branschord för förfarandet när någon ska köpa in digital
signage/digital skyltning.”Att ligga i en pitch” betyder att vara med
och ge offert vid ett inköpsförfarande.

ROI

Badge

Return on investment. Mått på avkastning på gjord investering.

Branschord för en beställning av flera enheter.
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Soft skills

Term för en persons förmåga att anpassa sin sociala kompetens, en
del av dennes emotionella intelligens (EQ).

Cold Call

Säljsamtal där säljare saknar tidigare relation med kunden.

Centralstyrda system

Avser DS som styrs från ett ställe. Med ett sådant system kan man
centralt ändra digitala budskap på en eller flera skärmar.
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1. SAMMANDRAG
1.1 Introduktion
Kapitlet innehåller följande delmoment: bakgrund, problemområde, syfte och frågeställningar,
avgränsningar, förväntade resultats samt disposition.

1.2 Bakgrund
”Än har dock inte fenomenet slagit igenom på bred front i offentlig miljö och butiker, men
plötsligt har det blivit en växande trend.” Citatet är från Svenska Dagbladet 2006 (SvD 060712)
om marknaden för digital skyltning (DS). Året därpå gjordes en studie på Handelshögskolan i
Stockholm vars huvudsyfte var att ”beskriva marknaden för DS och därmed ge ökad insikt och
förståelse för den problematik som såväl leverantörer som köpare kan ställas inför vid
försäljning respektive inköp av system för DS”(Rudels&Stenudd, 2007 s. 3) Slutsatserna som
drogs i studien var bland annat att ”DS är ett relativt nytt medium och att mogenheten är låg
bland såväl leverantörer som köpare” (Rudels&Stenudd, 2007 s. 50)
Mot bakgrund av ovan nämnda studie är syftet att undersöka hur marknaden för DS ser ut idag,
vad som eventuellt kan ha förändrats sedan 2006/2007 och om marknaden är mer mogen för DS
idag eller inte.
Om man idag går in i en matbutik, café, snabbmatsrestaurang eller sitter i ett vänterum på ett
företag eller ett sjukhus är LCD-skärmar som visar olika typer av information ett vanligt inslag.
Författarna till denna uppsats har noterat en stor ökning av detta de senaste åren och ser därför ett
ökat behov av att utreda om det kan dras andra slutsatser kring marknaden för DS 2010 än de
som drogs 2007.
Relativt få studier har gjorts om marknaden för DS, vilket märks inte bara från studiens
initiativtagare Netcorner Europe AB:s sida men även av många av de andra branschmänniskor
som kontaktats under arbetet, som har tyckt att detta är ett bra initiativ och något som kan gynna
hela branschen. ”Sådana här arbeten tjänar hela vår bransch på” (Ekstrand 2010) ”Vi vill
absolut ta del av resultatet” (Hällström 2010)
7

Även media har skrivit mycket om utvecklingen.” I 2006 började McDonald’s med digitala
menyskyltar i några av restaurangerna i Stockholm. I restaurangerna fanns också två skärmar som visar
information och underhållning för gästerna. Försöket i Stockholm föll väl ut. I förra veckan blev det klart
med den omskyltningen av den sista restaurangen. Nu finns skyltarna i samtliga 224 restauranger. Men

det har också kostat en slant. Totalt har McDonald’s lagt 30 miljoner kronor på projektet”
(Resumé 2008)
”Butiks-tv allt viktigare för omsättningen. Butiks-tv väntas växa kraftigt de närmaste åren. 43
procent av de svenska handlarna tror att rörlig reklam i butik kommer att öka de närmaste tre
åren” (Dagens Handel, 2009)

1.3 Problemformulering
Examensarbetet ” Gapet - En studie om gapet mellan leverantörer och köpare av digital
skyltning” (Rudels&Stenudd, 2007) som genomfördes 2006 på uppdrag av företaget Instore
Media AB undersökte varför det föreligger ett kunskapsgap mellan köpare och leverantörer av
digital skyltning inom svensk butikshandel. Detta kunskapsgap innebar att investeringar
fördröjdes och förståelsen för den relativt nya marknadsföringskanalen var låg. Det fanns både en
osäkerhet hos köparen gällande vad man kunde förvänta sig och en osäkerhet hos leverantörerna
gällande vad man faktiskt kunde leverera. Nu har det gått fyra år sedan denna studie genomfördes
och sedan dess har förekomsten av digital skyltning blivit allt vanligare. Mot denna bakgrund är
en studie om hur branschen utvecklats intressant.

1.4 Syfte och frågeställningar
Avsikten är att göra en studie om den svenska marknaden för centralstyrda digitala skyltar.
Arbetet görs med bakgrund av examensarbetet ” Gapet - En studie om gapet mellan leverantörer
och köpare av digital skyltning” som genomfördes av Anders Rudels och Markus Stenudd
Handelshögskolan i Stockholm höstterminen 2006.
Huvudsyftet med studien är att beskriva hur den snabbt växande marknaden för DS har förändrats
sedan 2006, med fokus på svensk dagligvaruhandel och ge ökad insikt och förståelse för den
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problematik som såväl leverantörer som köpare kan ställas inför vid försäljning respektive inköp
av system för digital skyltning år 2010.

1.4.1 Frågeställningar
1. Hur har synen på DS för säljande respektive köpande organisationer förändrats sedan 2006?
Kommentar: med synen avses hur mogen tekniken och mediekanalen anses vara.

2. Hur har de avgörande faktorerna som en leverantör måste tillmötesgå för att en affär skall
kunna genomföras förändrats sedan 2006?

Kommentar: med avgörande faktorer avses de egenskaper och mervärden som en leverantör
måste tillhandahålla för att en affär ska kunna genomföras.

1.5 Avgränsningar
Studien avgränsas till att gälla leverantörer och användare av DS i Sverige eftersom det är
utvecklingen på just denna marknad som studien ämnar undersöka. Vidare avgränsas studien till
att gälla två utvalda frågeställningar samt till att gälla endast centralstyrda system som används
av kedjor med många butiker/enheter. Anledningen till att studien avgränsas till centralstyrda
system är att dessa system är de som visar högst potential för tillväxt då mervärdet med att
flexibelt kunna styra en mängd enheter/skyltar från ett ställe är det som gör de centralstyrda
digitala skyltarna annorlunda från annan kommunikation. Skulle studien även undersöka lokala
digitala system, såsom en digital skylt som styrs via en USB-sticka med innehåll på, skulle
resultatet inte vara lika intressant och i tiden.
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1.6 Förväntade resultat
Förväntningarna rör sig kring att kunna identifiera en mognad av marknaden, att det finns en
förändrad syn på DS i Sverige än tidigare. Fortsättningsvis förmodar författarna kunna identifiera
eventuella nya faktorer som år 2010 ses som avgörande vid inköp av ett digitalt skyltningssystem.
Slutligen förväntas dessa få ta del av intervjuobjektens syn på framtiden gällande denna marknad.

1.7 Hypoteser
Här presenteras tre övergripande hypoteser som arbetet ämnar verifiera eller falsifiera.
Hypoteserna avser inte fungera som underlag för hypotestestning i strikt vetenskaplig mening
utan snarare för att i slutet av studien se om förväntningarna på resultatet införlivas eller inte.
1. Branschen för DS har mognat avsevärt sedan 2007.
2. Mognaden beror på en större förståelse hos kunden för mediet.
3. En tydlig nischning bland aktörerna i branschen har inträffat.

1.8 Disposition
Uppsatsen inleds med att förklara vad digital skyltning är samt en kort redogörelse för branschen.
Följande kapitel behandlar det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen. Bland
annat beskrivs där teorier bakom acceptans av innovationer och produktlivscykeln. Kapitel 3
heter ”Metod” och där redogörs och motiveras de metoder som använts under arbetets gång. I
nästa kapitel skildras uppsatsens empiri, där det insamlade materialet i form av bland annat
intervjuer och tidningsartiklar redovisas. I nästa avsnitt analyseras och jämförs det teoretiska
ramverket med det empiriska materialet. I sista delen finner man en avslutande diskussion där
bland annat en sammanfattning av uppsatsens resultat, diskussion kring detta, implikationer till
teori och praktiker och förslag på framtida forskning presenteras.
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1.9 Vad är digital skyltning?
Digital Signage är ett begrepp som kan definieras på ett flertal sätt och associeras med en mängd
produkter. Här avses Schaefflers (2008) definition då den på ett bra sätt beskriver den produkt eller
tjänst som är föremål för den här uppsatsen.
Schaeffler (2008, s. 5 f) beskriver DS som ” a network of digital, electronic displays that are centrally
managed and individually addressable for display of text, animated or video messages for advertising,
information, entertainment, and merchandising to targeted audiences.”

Per Nord VD på Netcorner beskriver begreppet så här: ”Det finns ingen bra svensk term som
sammanfattar detta […] Det har testats begrepp som t.ex. digitala reklamskyltar eller digitala
skärmar, vi brukar prata om digital butikskommunikation.”
”Ja, det är ju väldigt brett. Det kallades vanligen butiks-tv från början, jag hatar ordet butiks-tv.
Digital skyltning är bättre men egentligen är det all centralstyrd digital media, vad man styr är
så mycket mera brett. Det kan vara bild, ljud, ljus, doft mm[…] Det är centralstyrt
budskap/trigger på en adresserbar enhet, dator, mediaspelare etc.”(Ekstrand 2010)

Bild 1. Exempel på DS

Källa: Netcorner Europe AB
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Bild 2. Exempel på DS

Källa: Netcorner av Europe AB

1.9.1 Kort redogörelse för branschen och produkten
En leverans av digital skyltning innehåller flera tjänster och produkter. I huvudsak kan man säga
att den innefattar hårdvara, mjukvara, innehållslösning (vad ska visas på skärmarna) och
installation och support. Vidare måste det beräknas en del projektledning för att sätta en tydlig
strategi för den nya kanalen samt mätning av resultatet. Beroende av leverantörernas fokus och
vad för slags typ av kund det är fråga om samt syftet med det som ska kommuniceras via de
digitala skyltarna kan affärsmodellen variera. I många fall väljer kunden att köpa helheten av en
leverantör som i sin tur köper in de tjänster man inte har kärnkompetens på och säljer det vidare. I
och med att branschen har mognat, och kunderna har fått bättre förståelse för vad som de köper,
har det blivit vanligare att kunden handlar direkt från de olika företagen. Ett vanligt begrepp för
en aktör som tar större projekt och sköter de olika inköp som kunden behöver är
helhetsleverantör.
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Figur 1. Helhetsleverantör av DS

Strategi
För att lyckas med en satsning på DS måste det finnas en klar tanke från början. Det är viktigt att
ha en strategi som tar utgångspunkt i ett behov och en tydlig kommunikationsuppgift. Det är där
utgångspunkten för hur man ska gå vidare ligger. DS är en konsekvens av en kommunikationsuppgift och sen är det viktigt att de tekniska förutsättningarna föreligger för att lyckas och att det
finns en tydlig tanke kring hur man ska jobba med systemet. Detta moment ställer krav på en viss
kunskapsnivå och engagemang hos såväl leverantör som köpare för att det ska bli lyckosamt.
(Nord 2010)
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Mjukvara/Support
Det är mjukvaran som är det som styr det digitala innehållet. De finns flera leverantörer av
mjukvara på marknaden. De företag som har genomfört större projekt för kunder har i stort sett
alltid en webbaserad mjukvara som möjliggör en hög grad av flexibilitet för användaren och
åtkomst att styra skyltarna via internet. De bra systemen på marknaden är väldigt
användarvänliga så att kunden själv styr allt innehåll och kan lägga upp en struktur med olika
rättigheter för olika användare. Exempel på företag som erbjuder mjukvara är Netcorner och
Instore Media.
Hårdvara
En leverans av DS innehåller hårdvara. Hårdvaran består i regel av en mediaspelare eller dator
som ska installeras samt en skärm som ska köpas. Hårdvaran som används är anpassat specifikt
för digital skyltning. Det är fråga om mycket tåliga LCD-skärmar med mycket hög teknisk nivå
och kan inte sammanliknas med ordinära tv-apparater som en del köpare trodde 2006. (Ekstrand
2010) Hårdvaran levereras i regel med 36 månaders garanti från leverantören. Exempel på
företag som erbjuder skärmar är Sony, NEC och Samsung. För datorer och mediaspelare är
DELL en ledande aktör.
Innehållslösning - Content
Innehållslösning, även kallat Content, är ofta dyrt och i och med att de flesta kedjor med många
butiker redan har en fungerande relation med en mediebyrå så är ofta dessa involverade vid
inköpet av innehåll. I och med att digitala skyltar har blivit vanligare har även vissa aktörer
”nischat sig” på digitalt innehåll.
Installation
Installation genomförs av externa företag som oftast opererar landstäckande.
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Butiksinredning
En kostnadskrävande investering av DS är ofta ett beslut i samband med att man inför ett nytt
butikskoncept eller modernisering av befintligt butikskoncept. I samband med förnyande av ett
butikskoncept så har även företag inom butiksinredning en anknytning till investeringar i DS.
Övriga leverantörer
DS möjliggör integration på olika sätt vilket gör att det är många typer av leverantörer som kan
knytas upp i samband med en leverans det, till exempel en ljudleverantör. Ett annat exempel är
leverantörer av blåtandsteknik där man använder digitala ytor i närheten av blåtandszoner för att
uppmana användaren att ta del av blåtandserbjudande eller liknande. Det blir vanligare att man
vill aktivera konsumenterna via de digitala skyltarna. (Nord 2010)
Investeringskostnad
En investering i DS är ofta ganska kostnadskrävande eftersom det innefattar många delmoment.
En investering är ofta en långsiktig investering eftersom hårdvara (dator och LCD skärmar av
industriell kvalitet samt tillbehör) är en investering oftast måste tas i samband med installationen
av systemet. När dessa investeringar är gjorda tillkommer kostnaden för drift av systemet.
Driftskostnaderna kan delas upp i flera saker. En lösning innebär oftast att leverantören ska
”hosta” en server för systemet, det ska finnas innehåll som visas på skärmarna (fortsättningsvis
kallat enligt branschtermen content) och utöver detta så tillkommer även drift och support på
mjukvara samt eventuella kostnader för integration då många kedjor vill integrera sin digitala
skyltningslösning med andra system. En ofta underestimerad kostnad är contentlösningen
eftersom en digital skyltningslösning inte har något bra värde om det inte finns en klar strategi
bakom, vilken kommunikationsuppgift själva lösningen ska svara på. Utan strategiskt utvalt
content och aktiv användning av de flexibilitetsfördelar ett system har är det svårt att kunna
uppnå systemets potential som en bra marknadskanal. Chef för digital media på en av Sveriges
största företag inom dagligvaruhandeln beskriver det så här: ”Digital skyltning är en konsekvens
av en kommunikationsuppgift, det är själva kommunikationsuppgiften som ska stå i fokus”. (Nord
2010)
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En kund som väljer att investera i DS vill oftast uppnå de fördelar det finns med att flexibelt
centralstyra kommunikation och därför är en investering i flera hundra LCD skärmar vanligt.
Investeringen rör sig nästan alltid om flera miljoner kronor och investeringar mellan 10 miljoner
till 30 miljoner är vanliga över en bindningstid på tre år eller mera. Mc Donalds har använt över
30 miljoner kronor på införandet av de digitala menyerna på deras 224 restauranter. (Resumé
2008)

2. TEORI
I detta kapitel motiveras och presenteras de teorier som tillsammans utgör arbetets teoretiska
ramverk. Samtliga teorier har valt för att lättare besvara uppsatsens frågeställningar.

2.1 Introduktion till det teoretiska ramverket
Eftersom DS är ett relativt nytt medium på den svenska marknaden, används i denna uppsats
teorier som berör nya produkters eller innovationers introduktion och utveckling på marknaden.
Dessa teorier tar bland annat upp vanliga adoptionsprocesser eller steg som en innovation normalt
går igenom och vad ett företag bör göra för att detta ska löpa framgångsrikt.
Theodore Levitt’s produktlivscykel har valts för att den på ett lättöverskådligt sätt beskriver var i
utvecklingen en produkt befinner sig.
Ford och Sarens teori om det gap som ofta föreligger mellan leverantörens och köparens
förståelse för teknologin bakom en produkt, har valts för att den på ett pedagogiskt sätt beskiver
en vanlig utveckling av interaktionen mellan leverantören av en ny produkt och köparen av den.
Enligt Keller (2008) är det viktigt att en leverantör av en ny produkt lyckas förmedla till
konsumenterna vad produkten är och vad den inte är. Med andra ord: vilken produktkategori den
tillhör. Denna teori har valts för att beskriva den förvirring och osäkerhet som kan uppstå i ett
tidigt stadium hos köparna av en ny produkt.
Slutligen beskrivs Kotler och Kellers resonemang kring de steg en konsument eller köpare
vanligen går igenom innan en innovation accepteras eller avvisas. Deras resonemang kring detta
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ämnar även det att beskriva och förklara en ny produkts normala introduktion och utveckling på
marknaden.

2.2 Produktlivscykel
1965 introducerade Theodore Levitt konceptet produktlivscykeln (PLC) och visade hur denna
kunde användas som ett “instrument of competetive power” (Moon 2005). Den har sedan dess
omnämnts i ett flertal artiklar och böcker. Bland andra skriver Kotler och Keller (2008) om
produktlivscykeln. Enligt dem bygger den på antagandet att en produkt har en begränsad livstid
som är uppdelad i fyra stadier. En produkts första stadium är introduktionsstadiet då produkten är
ny och söker acceptans hos konsumenten, försöker lösa tekniska problem och hitta
distributionskanaler. Försäljningsökningen är oftast låg i detta stadium. Nästa stadium kallar
Kotler och Keller (2008) tillväxtstadiet och kännetecknas av en snabbt tilltagande
försäljningskurva. Tidiga köpare av produkten har accepterat den och fler vill ha den, nya
konkurrenter kliver in på marknaden, produktionskostnader minskar, priset på produkten blir
stabil eller sjunker och försäljningen ökar. Mognadsstadiet är det tredje stadiet och kännetecknas
av att produkten ”mognar” och att försäljningskurvan planar ut. Det här stadiet sträcker sig
normalt sett över en längre tidsperiod än de föregående stadierna. Det fjärde och sista stadium en
produkt går in i är nedgångsstadiet och kännetecknas främst av minskade försäljningssiffror.
Detta kan bero på antal faktorer såsom ökad konkurrens, att nya teknologiskt överlägsna
produkter träder in på marknaden eller förändring i konsumentpreferenser (Kotler&Keller, 2008).
När det gäller högteknologiska produkter tenderar deras produktlivscykel att vara kort eftersom
de förändras snabbt över tid bland annat på grund av nya innovationer (Keller, 2008)
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Figur 2. Produktlivscykeln

Källa: Theodore Levitt (1965, s. 82)

2.3 Teknologiskt gap
Ford och Saren (2001) skriver i Managing & marketing technology, om något de kallar för ”the
technology gap”. De syftar då på att när en ny teknologi kommer ut på marknaden är det vanligt
att det existerar ett ”kunskapsgap” mellan leverantören av denna teknik och köparen av den.
Detta innebär enligt Ford och Saren (2001) att köparen är en oerfaren köpare av den nya
teknologin och kommer därför att behöva leverantörens råd kring hur produkten bäst bör
användas. Köparen kommer också att vara villig att betala höga priser för detta. Ford och Saren
(2001) menar dock att den här situationen endast är temporär eftersom köparen efter en tid,
troligtvis kommer att vara mer bekant med teknologin och en erfaren köpare av den. Det här leder
i sin tur att köparen kommer vara mindre villig att betala samma höga pris för produkten som
tidigare.
Vidare menar Ford och Saren (2001) att den här situationen också ibland leder till att köparen
efter en tid vet mer om teknologin kring produkten, än leverantören av den. I de här fallen är det
ofta köparen som tillför kunskap om teknologin i relationen köpare-säljare och leverantören
designar produkten efter köparens önskemål.
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Figur 3. Teknologiskt kunskapsgap

Källa: Ford och Saren (2001, s. 57), egen redigering.

Ford och Saren (2001) fortsätter beskriva utvecklingen i relationen köpare-säljare och menar att
det är vanligt att en leverantör i ett tidigt stadium är en helhetsleverantör och bistår då köparen
med samtliga komponenter i produkten och teknologin. Vidare nämns att det sannolikt förändras
över tid och delar in utvecklingen i tre stadier.
I det första stadiet, när köparen handlar produkten för första gången, är det troligt att denne köper
ett ”komplett” system med de olika komponenter som behövs. Det här beror, precis som tidigare,
på att köparen är oerfaren och saknar kunskap om de olika komponenterna och hur man
eventuellt skulle kunna integrera dessa från olika leverantörer. I det andra stadiet, när kunden
genom erfarenhet är mer bekant med produkten och teknologin, kommer denne troligtvis att
avsystematisera sina inköp och skapa ett eget system. Detta innebär att köparen nu är mer
benägen att utvärdera de olika komponenterna i teknologin och troligtvis kommer att välja dessa
separat och kanske även från olika leverantörer. En möjlig utveckling är att utvecklingen efter
detta går in i ett det tredje stadium och tar där två steg bakåt och köparen börjar handla ett
”komplett” system igen. Detta beror på att teknologin har blivit en allmän standard och därför
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tappat sin konkurrensmässiga fördel. Köparen söker också nu minimera kostnaderna i form av tid
och pengar kring teknologin.

2.4 Produktkategori
Keller (2008) skriver att ett första steg i att definiera en ny produkts komparativa fördelar är att
bestämma i vilken kategori av produkter den hör hemma, det vill säga med vilka produkter den
”tävlar” med. Vilken produktkategori en produkt tillhör, förmedlar till konsumenter vad de kan
uppnå genom att köpa och använda den. Köparen måste veta vad en produkt är och vilken
funktion den fyller för att kunna avgöra om produkten är ett bättre alternativ än eventuella
konkurrerande produkter (Kotler&Keller, 2008) För många produkter är produktkategorin klar
och innebär inga problem. Keller (2008) menar dock att det finns många situationer där det är
viktigt att informera konsumenter om vilken produktkategori en ny produkt tillhör. Enligt denne
är nya produkter och högteknologiska sådana kanske det viktigaste exemplet på detta. Vidare
skriver Keller att konsumenterna kan vara väl medvetna om vilken produktkategori en produkt
tillhör men inte anse att den är en värdig medlem av den kategorin. Keller (2008) betonar också
att lika viktigt som det är att beskriva vad en produkt är, lika essentiellt är det att beskriva vad en
produkt inte är.

2.5 Acceptans av nya produkter
Kotler och Keller (2008) skriver om något de kallar för ”the consumer adoption process”. De
skriver att acceptans av en produkt innebär att en individ tagit beslutet att bli en regelbunden
användare av en produkt. Processen handlar om hur konsumenten lär sig om nya produkter eller
innovationer, prövar dem och slutligen accepterar eller avvisar dem.
Vidare skriver Kotler och Keller att teorin bakom detta kan hjälpa ett företag att identifiera och
fokusera på de konsumenter som accepterar en produkt innan majoriteten gör det.
Acceptansen av en ny produkt rör sig genom fem stadier (Kotler&Keller, 2008):
(1) Medvetenhet: konsumenten blir medveten om innovationen men har ingen information
om den.
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(2) Intresse: konsumenten söker information om innovationen.
(3) Utvärdering: konsumenten överväger huruvida han eller hon ska pröva innovationen.
(4) Test: konsumenten testar innovationen för att utvärdera dess värde.
(5) Acceptans: konsumenten bestämmer sig för att bli en regelbunden användare av
innovationen.
En innovation refererar till en vara, tjänst eller idé som någon uppfattar som ny. Idén kan ha en
lång historia bakom sig men ses som ny av den som ser den. Innovationer tar normalt långt tid på
sig att spridas genom det sociala systemet (Kotler&Keller, 2008)
Kotler och Keller fortsätter med att beskriva de faktorer som influerar acceptansen av en
innovation. Den första är ”relative advantage” – till vilken grad innovationen är bättre än redan
existerande produkter. Den andra är ”compability” – till vilken grad som innovationen matchar
konsumentens värderingar och erfarenheter. ”Complexity” innebär hur svår innovationen är att
förstå och använda. Den fjärde är ”divisibility” handlar om till vilken grad konsumenten har
möjlighet att testa innovationen. Femte och sista är ”communicability” som rör till vilken grad
innovationens fördelar är observerbara och går att beskriva för andra.
Enligt Kotler och Keller är det viktigt att ett företag undersöker och tar dessa faktorer i beaktning
när en ny produkt ska designas och marknadsföras.
Slutligen menar desamma att acceptansen av innovationer även är kopplad till företagets
omgivning, företaget självt (storlek, vinster och pressen på att förändras) och dess chefer.

3. METOD
I metodavsnittet förklaras och motiveras de metoder och angreppssätt som använts i studien,
studiens ansats, datainsamling och genomförande. Även intervjufrågor som använts, studiens
korrekthet och trovärdighet diskuteras.
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3.1 Fallstudie som metod
Flyvbjerg (2006) diskuterar i sin artikel ”Five misunderstandings about case-study research” om
de missförstånd som han menar existerar gällande fallstudier som angreppssätt inom forskningen.
Han menar bland annat att det går att generalisera utifrån en fallstudie, något som ofta ses som
endast statistiska undersökningar förunnat. Också Lee&Baskerville (2003) menar att det går att
generalisera utifrån studier av enskilda fall. Vidare skriver dock Flyvbjerg att generalisering ofta
är en överskattad källa till vetenskapliga framsteg. Han menar att generalisering endast är ett av
många sätt för forskare att samla ihop och ta till sig kunskap och att även en studie som inte utger
sig för att vara generaliserande ändå kan bidra till kunskap inom ett givet ämne.
Den här studien ämnar inte vara generaliserande, även om en generalisering utifrån studiens
empiri vore möjlig, utan snarare såsom Flyvbjerg skriver, att bidra med kunskap och förståelse.

3.2 Angreppsätt- kvalitativ metod
Den här uppsatsen är primärt baserad på kvalitativa metoder. Holme och Solvang (1997) skriver
att man brukar skilja mellan två olika angreppssätt inom samhällsvetenskapen. Dessa två är
kvalitativa eller kvantitativa metoder och de skiljer sig åt med utgångspunkt från om den
information man söker är mjuk- eller hårddata. Valet mellan dessa bör göras med utgångspunkt i
metodernas för- respektive nackdelar och i den frågeställning man vill undersöka. Den ena
metoden utesluter emellertid inte den andra.
Kvalitativa metoder har primärt ett förstående syfte. Syftet är inte att pröva om informationen har
en generell giltighet utan det centrala är istället att genom olika sätt samla in information för att
dels få en djupare förståelse av problemområdet, dels att beskriva helheten av det sammanhang
som detta inryms i (Holme&Solvang, 1997). Kvalitativ metod kännetecknas också av en närhet
till forskningsobjektet. Detta innebär att för att kunna förstå den situation som organisationer,
individer eller grupper befinner sig måste man komma dem inpå livet och det är just det som är
syftet med kvalitativa tillvägagångssätt (Holme&Solvang, 1997).
Styrkan i den närhet till forskningsobjektet som en kvalitativ studie innebär kan också utgöra ett
problem, nämligen att den kan skapa bestämda förväntningar. Detta innebär till exempel att en
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intervjuperson svarar på ett sätt som denne tror forskaren förväntar sig. Följaktligen är det viktigt
att forskaren är medveten om att en sådan situation kan uppstå (Holme&Solvang 1997).

3.3 Datainsamling och genomförande

3.3.1 Litteratur
Litteratur har sökts och refererats till för att sätta samman ett teoretiskt ramverk för uppsatsen, för
att stödja de metoder som använts och att bidra till att besvara uppsatsens frågeställningar.
Litteraturen består av böcker och artiklar från tidskrifter och dagspress. Informationssökandet har
främst skett via Internet, på bibliotek och genom vägledning av handledaren.

3.3.2 Intervjuer
I de intervjuer som utförts i arbetet med den här uppsatsen har syftet varit att få fram intervjupersonernas egna reflektioner kring marknaden för digital skyltning. Vidare har syftet varit att
intervjuobjekten ska prata så fritt som möjligt utan för mycket vägledning. Därför har kvalitativa
intervjuer utförts (se bilaga). Holme och Solvang (1997) skriver att kvalitativ intervju är den
intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna.
Forskaren strävar i en kvalitativ intervju efter att låta undersökningspersonerna påverka samtalets
utveckling och forskaren ger endast de tematiska ramarna. Följaktligen använder man sig i inte av
standardiserade frågeformulär i denna typ av intervju. Forskaren har dock en viss uppfattning om
vilka faktorer som är viktiga och använder sig därför av en manual under intervjun. Ekholm och
Fransson (1992) skriver även att under en intervju kan man nöja sig med att göra en lista över
frågeområden och förlita sig på sin förmåga att under samtalets gång formulera de enskilda
frågorna. Intervjuerna i den här uppsatsen består, främst inledningsvis, av några standardiserade
frågor som var viktiga att få svar på och i syfte att vägleda intervjuobjektet så att denne var
medveten om ungefär vad som var av intresse för uppsatsen.
Ekholm och Fransson (1992) skiljer också på öppna och bundna frågor. Bundna frågor är sådana
frågor där intervjupersonen får ett antal färdiga svarsalternativ och är vanliga vid skriftliga
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intervjuer, eller så kallade enkäter. Öppna frågor däremot är sådana frågor där intervjupersonen
själv får formulera sina svar. Vilket av dessa två frågemetoder som är mest lämpliga beror på
intervjuns syfte. Har man, som i den här uppsatsen, som mål att utreda intervjupersonens
informationsnivå, hur mycket denne har att berätta om ett visst område eller om man vill skaffa
sig en första överblick över ganska obekant område är öppna frågor att föredra.
Vidare skriver Holme och Solvang (1997) om urval av undersökningsenheter vid kvalitativa
intervjuer. Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av undersökningen. Får man fel
personer i sitt urval kan det leda till att undersökningen blir värdelös. Detta innebär att urvalet
inte sker slumpmässigt utan systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är
strategiskt och teoretiskt definierade, som att använda sig av intervjupersoner som på goda
grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser man undersöker. Flyvbjerg (2006)
kallar detta ”information-oriented selection”.
Utifrån detta gjordes ett strategiskt urval av intervjuobjekt i form av leverantörer och köpare av
DS som ansågs besitta en stor mängd information om detta, så kallade respondenter
Holme&Solvang (1997).
Fokus lades på att intervjua leverantörer med en stor kundbas, stor erfarenhet av branschen och
som hade möjlighet att se hur utvecklingen sett ut över tid. När det gäller köpare lades fokus på
de som antingen varit användare av DS under de senaste tre till fyra åren eller som nyligen gjort
större utrullningar. Vidare var kravet att köparen hade ett stort antal butiker och var rikstäckande.
Följaktligen lades inte fokus på kvantitet utan kvalitet och ett strategiskt framför ett stort urval ur
populationen gjordes.
För att kunna besvara de frågeställningar som beaktar leverantörernas såväl som köparnas syn på
digital skyltning har fyra intervjuer av leverantörer samt fyra intervjuer av köpare av ett digitalt
skyltningssystem genomförts.
Vid val av leverantörerna valdes respondenter som följt utvecklingen i branschen sedan 2006 och
har genomfört installationer som avser centralstyrda digitala skyltningssystem av många
butiker/enheter. Detta har gjorts mot bakgrund av arbetets syfte samt avgränsning.
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De tre olika företagen som intervjuats på leverantörssidan, är alla ägare av en egen teknik.
Anledningen till detta är att dessa företag varit längst i branschen då denna initialt var väldigt
teknikfokuserad.
Vid val av köparna har fokus lagts på företag som har kunskap om att köpa DS och således har
det lagts vikt på att de har installerat DS sedan 2006. Vidare har det varit viktigt att kedjorna är
rikstäckande och har många butiker så att ett större geografiskt område kan täckas.
Två intervjuobjekt var de första, eller bland de absolut första, i Sverige att köpa DS. Företagen
har även fortsatt att investera och har nära följt utvecklingen över lång tid. Två intervjuobjekt har
under 2008 och 2009 valt att investera i DS som en del av deras butikskoncept och har således
relevant erfarenhet som köpare.
Vid de personliga intervjuerna som utförts har de närvarande varit en utav författarna och
intervjupersonen. Intervjuerna har pågått i mellan 20 och 35 minuter och har, med
intervjupersonens samtycke, registrerats med diktafon. Intervjupersonen har innan starten på
intervjun informerats om studiens syfte. Vidare har intervjun hållits antingen på
intervjupersonens kontor eller på neutral plats.

Två intervjuer har gjorts via telefon. Som vid de personliga intervjuerna har en utav författarna
varit delaktig och samtalet har i ett utav fallen, med intervjupersonens samtycke, spelats in med
diktafon.

Två intervjuer utfördes via mailkorrespondens. I det här fallet skickades åtta frågor till
intervjupersonen som denne svarade på och skickade tillbaka.

3.4 Tidigare forskning
Fokus har lagts på den liknande studie som genomfördes 2006 av Rudels&Stenudd. Nedan följer
en sammanfattning på studiens frågeställningar samt resultat.

Frågeställningar
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Rudels och Stenudd (2007) utförde en studie med syfte att undersöka hur man från köparens och
leverantörens sida kan förenkla inköps- och införsäljningsprocessen av DS. För att analysera
detta använde man tre övergripande frågeställningar:

-

Vilka faktorer ligger bakom det gap som tycks existera mellan leverantörer och
potentiella köpare?

-

Vilken är synen på DS vad gäller effekter och värde och skiljer sig denna syn åt mellan
säljande respektive köpande organisationer?

-

Vilka faktorer anses utifrån köpande organisationer kritiska att en leverantör kan
tillmötesgå för att en affär skall kunna genomföras?

Med gap avsåg författarna den skillnad som finns i osäkerhet, förståelse, kunskap, behov och
förväntningar på DS som gör att en överenskommelse mellan leverantör och köpare blir svår att
nå.

Resultat
Rudels och Stenudd (2007) drog fem huvudsakliga slutsatser om marknaden för DS 2006. Till
att börja med kom det fram till att mogenheten för marknaden för DS var låg och hänvisade då
till det gap som tycktes finnas mellan leverantörer och köpare gälland förståelsen för produkten.
Vidare menade de att den låga grad av mogenhet tog sig uttryck i att få köpare såg ett generellt
behov av och kände en osäkerhet gällande de positiva effekter som kunde uppnås med DS i
relation till investeringskostnaden.
Nästa slutsats som Rudels och Stenudd (2007) drog var att det fanns en samsyn på vilka effekter
som kunde uppnås med DS. De effekter som både leverantörer och köpare lyfte fram var
förbättrad informationsspridning, minskat antal trycksaker, ökad möjlighet till interaktion med
kunder och personal samt positivt varumärkesbyggande. Trots denna samsyn rådde det en
osäkerhet i att investera eftersom effekterna var svåra att kvantifiera.
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Att potentiella köpare lade stor vikt vid ROI i sin syn på värdet var också en slutsats som drogs.
Rudels och Stenudd (2007) menade att köparna tenderade, mer än leverantörerna, väga in de rent
ekonomiska aspekterna av ett köp. Köparna behövde se att investeringen, utöver uppnådd
kundnytta, innebar ett positivt ekonomiskt bidrag i forma av ökade intäkter eller besparingar
Den fjärde slutsatsen som drogs var att leverantörerna behövde vara flexibla i sitt erbjudande.
Rudels och Stenudd (2007) menade att de genom de intervjuer som hållits kunde se ett stort antal
kritiska faktorer som måste beaktas för att en affär kring DS skulle kunna genomföras. Utifrån
köparens perspektiv ansågs det vara viktigt att leverantören hade en grundläggande förståelse för
köparens affärsmodell och utifrån denna förståelse ansågs det viktigt att leverantören kunde se
potentiella effekter och ha förmågan att bevisa dessa, även utifrån ekonomiska faktorer för
köparen. Det ansågs också vara viktigt att leverantören var beredd att arbeta utanför sina
ordinarie partnernätverk.
Slutligen drog Rudels och Stenudd (2007) slutsatsen att IT-relaterade frågor stod högt på
agendan. Samtliga potentiella köpare i deras studie hade angett att det var av stor vikt att en
leverantör klarade av att länka ihop och integrera DS med köparens övriga befintliga IT-system.
Följaktligen ansågs det viktigt att IT-avdelningen lyftes in i diskussionen i ett tidigt stadium.
Samtidigt var leverantörerna av åsikten att IT spelade en allt för avgörande roll i
investeringsbesluten kring DS.

4. EMPIRI
I detta avsnitt redovisas det material som insamlats genom sekundärt material såväl som
genomförda intervjuer under studiens gång. Avsnittet inleds med att intervjuobjekten presenteras,
sedan presenteras det empiriska materialet efter ämne. Återgivningen av det empiriska materialet
har fokus på att bidra till att besvara på frågeställningarna. Gällande de avgörande faktorerna vid
köp av DS skiljs det på påverkande faktorer och avgörande faktorer. I den skriftliga empiriska
redogörelsen nedan ligger fokus på de av de påverkande faktorerna som kan ses som avgörande
faktorerna även om samtliga av de påverkande faktorerna nämns kort i text och i figur 4.
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4.1 Påverkande faktorer vid inköp av DS
De faktorer som nämnts som påverkande faktorer vid inköp av DS är huvudsakligen pris,
support&service, miljötänk, integrationsmöjligheter, soft skills, ROI och mätning,
branschkunskap, användarvänlighet, förmåga att utveckla teknik efter kundbehov och flexibilitet.

Figur 4. Översikt över påverkande faktorer vid köp av DS
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4.2 Från teknikfokus till ”marknadstänk” på mycket kort tid
Det är mycket spännande det som skett inom DS branschen de sista fyra åren. Den snabba
utvecklingen av den tidens teknikbolag har nu hittat in i mediebyråerna och reklambyråerna fina
lokaler och diskussioner i samband med att budgetar för ett varumärkes mediemix ska
bestämmas. Kunderna har på allvar ”släppt garden” och känner sig i dag säkra på tekniken. Då
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besluten förr låg hos IT är det i dag marknadsavdelningarna som styr upphandlingarna och
reklam- och mediebyråerna har blivit mer insatta. (Nord 2010)
”Skillnaden idag jämfört med för fyra år sedan är att förr så tittade kunderna efter teknikbolag
medan de idag kan prata med sin reklamfirma eller mediebyrå i samband med att de ska köpa
DS. I dag förutsätter man att tekniken ska fungera, det gjorde man inte förr. Nu är det självklart”
(Hällström 2010)
Per Nord utvecklar detta vidare:
”Tekniken börjar mer och mer bli en hygienfaktor, det är inget speciellt att kunna leverera det längre. Alla
kan leverera en skärm och sätta upp den på en vägg med något förinställt budskap som ska visas. De
duktiga inköparna förstår idag att det är bra att dela med sig av information så att vi kan göra ett så bra jobb
som möjligt. Det har verkligen förändrats mot förr, då kunde man möta IT chefen på första mötet även om
budgeten låg på marknadssidan.” (Nord 2010)

Leverantörerna beskriver alla vikten av att kunna förstå kunden när man ska sälja DS. I samband
med att DS utvecklats har utvecklingen inneburit att kundens behov styr utvecklingen. Det är
tydligt att i takt med att marknaden mognat så är det kundens behov som utvecklar branschen
vidare medan situationen förr var att leverantörerna ville visa vad man kunde göra med tekniken
och kunderna var osäkra om tekniken verkligen fungerade. Fredrik Larsson (2010) på ICA
beskriver detta såhär: ”För att uttrycka mig modest, det är vi som styr produktutvecklingen […]
Vi har alltid olika behov som vi kommunicerar till vår teknikleverantör som tar fram lösningar
baserat på vad vi behöver.” ICA började redan i 2002 söka information om DS på mässor i
utlandet. Det var först i 2006 kedjan valde att testa ett system och 2008 bestämdes det att det
skulle installeras DS i 100 stycken butiker (Dagens Media, 2008). Genom att arbeta med kanalen
över tid lärde man sig mycket om mediet och blev en mer kunnig köpare av produkten. ICA
beskriver även att DS har blivit billigare sedan man initialt valde att satsa på det (Larsson, 2010).
Detta stämmer väl in på Ford och Sarens (2001) teori om att höga priser endast är något
temporärt och att köparen efter en tid är med i utvecklingen av teknologin.
2007 ansåg köparna att IT-relaterade frågor var viktigast enligt Rudels och Stenudd (2007). Detta
upplevdes som ett hinder för många leverantörer och Rudels och Stenudd beskriver det som att:
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”Leverantörerna å sin sida är av åsikten att det ofta också förekommer organisatoriska brister hos köparna,
bland annat tydliggjort genom att IT i många organisationer tycks spela en allt för avgörande roll i
anslutning till investeringsbeslut kring digital skyltning. Med bakgrund av denna iakttagelse gav de
leverantörerna rådet att försöka involvera IT så fort som möjligt i processen”. (Rudels&Stenudd, 2007,

s. 54

4.3 En bransch i förändring med en spännande framtid
DS i Sverige har haft en intressant utveckling de senaste 10 åren. Företaget Instore Media AB
började så tidigt som i början av år 2000 att utveckla teknik för DS, men på den tiden var inte
köparna redo och produkten var inte möjlig att sälja till ett pris kunden var villig att betala. Den
svenska marknaden tittade på USA och Storbritannien som låg före. Det gjordes en del försök att
på bred front installera DS. Den brittiska dagligvaruhandelsjätten Tesco var tidiga med att satsa
på kanalen och det slutade med fiasko. ”När Tesco startade sin butiks-tv-kanal 2004 var
visionerna stora. Genom att sälja annonsutrymme förväntades man att nå 5 procent av reklamtv:s annonsörer. Samtidigt som man nådde sina kunder på plats i butiken. Annonsörernas
intresse har varit begränsad och Tesco har själv tvingats att annonsera i sin egen kanal. Nu
stänger Tesco TV. Förklaringen är att utrustningen, stora plasmaskärmar, var gammalmodig och
dyr i drift. Nu ska man hitta en modern och energisnål kommunikationslösning för sina 2 000
butiker i Storbritannien” (Resumé, 2009)
Bild 3. DS hos Tesco - Källa: www. DailyDooh.com
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I Sverige var ICA, Synsam och McDonalds pionjärer med att testa tekniken i butikshandeln i
syfte att på sikt kunna utveckla ett heltäckande koncept med digitala skyltar i deras butiker.
Synsam började söka information om DS redan 2002 men på den tiden var det dyra lösningar
som inte var så praktiska (Gauffin, 2010). Det var först 2005 som Synsam satsade på att testa DS
med pilotbutiker och testperioden löpte under nästan ett år och 2006 installerades DS på bred
front och i 2007 var detta klart. För de andra aktörerna som var tidigt ute var det dock först 2008
som de utrullningarna hade genomförts i många butiker och enheter. Adaptionsprocessens gång
hade tagit sin tid. För Synsam hade det alltså gått fem år från att man hade fått upp ögonen för
konceptet till dess att investeringarna och utrullningarna var gjorda. ICA tittade 2002 på liknande
koncept men bestämde sig då för att inte investera (Larsson, 2010). Fyra år senare beslöt de sig
för att dra igång ICA:s butiks-tv, och 2007 rullade de första skärmarna ut i butik (Larsson, 2010)
Investeringarna som har genomförs är dock omfattande. McDonalds investerar 30 miljoner SEK
och leverantören till ICA beräknar att kontraktet är värt närmare 50 miljoner SEK. (Bilaga,
Digital Signage, Dagens Industri, 2008) I dag har många kedjor investerat i DS som till exempel
Akademibokhandeln, Telenor, Telia, Sibylla, Scan, Burger King, Bokia och Team Sportia. (Nord,
2010).
De senaste två åren har branschen utvecklats snabbt och det tycks finnas en stor optimism hos
leverantörerna och ett stort intresse hos kunderna. Nord (2010) säger dock att "Det har blivit mer
vanligt med digital skyltning. Däremot så har utvecklingen inte gått i den fart som många
trodde". Såväl köpare som leverantörer tror på en fortsatt snabb utveckling framöver. DS har
dessutom lagt grunden för betydligt fler digitala integrerade lösningar så marknaden tros kunna
bli ännu mer intressant. ”Vi ser hur man arbetar mer och mer att integrera digitala skyltar med
andra system. För att kunna hålla konsumentens uppmärksamhet uppe måste man bjuda in
kunden till aktivitet, pekskärmslösningar är en grej sen så kan man jobba mer med integrerade
kampanjer där den digitala butikskommunikationen är en del av kundens mediemix” (Nord,
2010)
Torbjörn Hällström uttalar sig så här om framtiden:
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” Vi märker hur kunderna bygger ut deras system med fler typer digital kommunikation. Förr hade man
en eller två kanaler för fyra år sedan. Idag kan en kund ha 20 kanaler. Idag köper de också flera typer av
digitala produkter. Den största utmaningen för fyra år sedan var att kunna förklara vad detta var. I dag är
det inte så, nu vet alla vad detta är. I dag genomförs det ju mycket mer affärer, och besluten tas andra
vägar. Ibland kan man ju inte veta om en affär på flera hundra enheter. Det finns ju dessutom jättemånga
branscher som jobbar med detta i dag. Framtiden kommer innebära en stark tillväxt för branschen”

(Hällström 2010)
Även kunderna tror på en snabb utveckling. Dagens Handel skriver att det genomförts en
undersökning av de svenska handlarna inom dagligvaruhandeln och av den framgår att ”Butiks-tv
väntas växa kraftigt de närmaste åren. 43 procent av de svenska handlarna tror att rörlig reklam
i butik kommer att öka de närmaste tre åren” (Dagens Handel 2009)
Tomas Gauffin (2010) på Synsam säger om framtiden att ”Det närmsta rent tekniskt som man ser
framför sig är just det med interaktivitet och touch-screens med olika funktioner […]. Man kan
även gå över i att det kan vara ett säljhjälpmedel för säljarna i butik”.
Samtidigt säger han också att ” Det är en ju en tunn lina man går på” när han talar om framtida
utveckling för DS. Han menar på att det ”kan ju lätt bli för mycket” och syftar då på bland annat
stora skärmväggar. Synsam har en sådan i Gallerian i Stockholm, som kan vara ”fränt” men det
är på gränsen (Gauffin, 2010). Han tror vidare att den normala storleken på skärmar i Synsams
butiker kommer att ligga på omkring 32 till 40 tum.
Synsam, ICA, Bokia och Dialect ser ett fortsatt behov av att satsa på DS och tror att branschen
kan utvecklas mycket positivt framöver. ”Jag ser positivt på framtiden för branschen för DS. Vi
får det här att fungera, vi har inte nått alla målsättningar än, men handlarna där ute är
jättenöjda med DS ” (Larsson, 2010). Ulrica Åström (2010) på Dialect säger om användningen
av DS i framtiden att ”Den är mycket viktig”

4.4 Branschen betydligt mer mogen och professionell än förr
Det har hänt mycket med marknaden för DS de senaste åren och det råder ingen tvekan bland
såväl köpare som leverantörer att branschen är mognare idag. Köpare och leverantörer är också
överens om att digital skyltning är en svåröversiktlig bransch. Man menar att marknaden är
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fragmenterad med många aktörer, men att det har förändrats en del de senaste fyra åren. En del
företag har gått i konkurs, en del uppköp och sammanslagningar har inträffat, företagen har blivit
mer nischade och det finns en klarare gränsdragning mellan de ledande leverantörerna och de
övriga.
Per Nord på Netcorner beskriver det så här.
”Gällande utvecklingen och mognaden i branschen så har det har varit lite grann, som det kan bli i en ny
bransch, det blir en väldigt fragmenterad bransch. Det är många aktörer som kommer in. Sen har det varit en
hel del konkurser och hopslagningar. Vissa har bytt fokus och inriktning […] Det har redan kommit in
mycket mer större företag som har börjat kika på vår bransch från leverantörssidan, ofta företag som har en
väl upparbetad kundbas där DS är en kompletterande produkt” (Nord, 2010).

Mikael Ekstrand, marknadschef hos leverantören Instore Media AB upplever situationen
liknande.”Det var mycket bolag som gav sig in i branschen i 2006 och sa att allt var väldigt
enkelt och inte var långsiktiga. Mycket oseriösa bolag, sen hade man en utmaning när man
träffade kunder för de trodde allt var så enkelt. Detta har blivit mycket bättre. Det börjar fler
stora bolag i branschen […] Branschen är mer professionell i dag” (Ekstrand, 2010).
Fredrik Larsson på ICA talar om utvecklingen av branschen berättar hur den såg ut 2006. ”När vi
valde (leverantör, författarnas egna anm.) var det inte många som var så speciellt duktiga
överhuvudtaget eftersom vi var så tidigt ute (Larsson, 2010). Om leverantörssidan idag säger
Fredrik Larsson så här ”[…] många lär sig att det inte är så svårt att göra det här, det är ganska
enkel kommunikation. Därför så är det fler och fler som är duktiga på det här (Larsson, 2010).
På frågan om han upplever att leverantörer och de som kund är mer mogna idag än för tre år
sedan svarar Fredrik Larsson att ”Absolut. Vi har lärt oss jättemycket, men vi springer ju inte än,
vi lär oss efter hand och vi gör det bättre och bättre” (Larsson, 2010)
Mikael Ekstrand, marknadschef på företaget Instoremedia AB, har följt utvecklingen sedan 2006
och var initiativtagaren till Rudels och Stenudds uppsats 2006. Han pratar om hur han ser på
utvecklingen som varit och beskriver den så här: ”Branschen blir mer och mer erkänd. Det var
skillnad mot när vi genomförde Gapetstudien, då var det ingen som visste vad vår bransch var.
Det var väldigt abstrakt för många[…] När jag satt 2006 och gjorde cold calls sa kunderna:
Jaha du menar en sådan där TV. Idag vet alla vad digital skyltning är” (Ekstrand, 2010)
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Per Nord (2010) på Netcorner har samma erfarenheter och utvecklar det vidare. ”Det finns en
betydlig större mognad i dag än för tre år sen och jag tror det kommer hända mycket de
närmaste tre åren också”
Torbjörn Hällstrom (2010) hos leverantören Mikrolund AB beskriver utvecklingen närmare.
”Den största utmaningen för fyra år sedan var att kunna förklara vad detta var. I dag är det inte
så, nu vet alla vad detta är. I dag genomförs det ju mycket mer affärer […] Det finns ju dessutom
jättemånga branscher som jobbar med detta i dag. Framtiden kommer innebära en fortsatt stark
tillväxt för branschen”

4.5 Interaktion i fokus och DS banar väg för andra produkter
DS har utvecklats spännande på många områden och de förbättrade förutsättningarna för
integration är en av dessa. Av genomförda intervjuer och i branschpressen framkommer att
kunderna och leverantörerna ser stora utvecklingsmöjligheter via integration med annan typ av
kommunikation och media. Dessutom har DS banat väg för många andra typer av digital
kommunikation mot samma kundbas, dvs. kunderna köper fler olika produkter i dag. Många av
dessa produkter har ofta kunderna själv varit med att produktutveckla genom att de bidragit med
att låta kunden förstå hur de arbetar. För Bokia var möjligheten att kunna utveckla systemet med
flera i digitala skyltar som styrs av samma tekniska plattform viktigt när de valde leverantör,
vidare lades det vikt på att DS leverantören ska ha den kunskap som krävs för att utveckla DS
lösningen i och med att nya behov uppstår. (Terner, 2010) ”Framtiden för digital signage stavas
integration och interaktion” (Bilaga Digital Signage, Dagens Industri 2010)
De tekniska plattformarna är bättre i dag gentemot förr och idag pratar de flesta om integration på
olika sätt. De digitala ytorna innebär en möjlighet för t. ex att kommunicera riktade budskap till
andra medier såsom t. ex blåtandskampanjer och sms-kampanjer. Man arbetar också med många
fler olika kanaler med olika budskap i dag, det kan vara att man har DS i butik för att driva
merförsäljningen, DS på lagret för att hålla ordning på leveranserna och DS i syfte att ha en
flexibel och välfungerande internkommunikation på huvudkontoret. ”För fyra år så hade vi en
enda kund för DS i detaljhandeln, men många kunder inom bank och myndigheter för terminaler,
och då hade kunden ett system med en eller två skärmar. Sen integrerade man med några
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skärmar till. Tele2 som öppnade egna butiker i somras och ska öppna flera butiker nu, har 20
olika kanaler […] Idag är det flera produkter. Vi pratar kundtv, nyhetstavlor, digitala affischer,
digitala mäklartavlor(Hällström, 2010). Även mer integrerade innehållslösningar finns med
nyheter, väder och specifika lösningar för t.ex. fastighetsbranschen. ”Vi ser att vi har en större
roll där man ska integrera DS lösningen med andra system. Ett exempel är vår lösning med
Gooh, dvs. recept som säljs i detaljhandel där vi integrerat olika komponenter. Det kan vara
kösystem, automatsystem med Hemnet och nyheter etc” (Hällström 2010) I butiksmiljöerna ser vi
även mer andra integrerade lösningar som uppmanar konsumenten till någon form av ”action”
såsom interaktiva touchscreens. Per Nord på Netcorner utvecklar detta vidare:
”Vi ser hur man arbetar mer och mer med att integrera digitala skyltar med andra system. För att kunna hålla
konsumentens uppmärksamhet uppe måste man bjuda in kunden till aktivitet, pekskärmslösningar är en grej sen så
kan man jobba mer med integrerade kampanjer”[…] Vi ser även oftare hur man integrerar riktat ljud i butiksmiljöer.
Många kunder vill också ha automatiskt uppdaterande system som hämtar information från deras andra IT system
och även på detta område har branschen utvecklats.” (Nord, 2010)

Gauffin (2010) säger om framtiden att ”[…] det vi tittar på som kanske är nästa steg är det här
interaktiva, det är väl det man känner kommer, men det kräver en del planering” och syftar då på
bland annat touch-screens.

4.6 ROI fortfarande mycket viktigt
Rudels och Stenudd konstaterar att det 2007 fanns en gemensam syn gällande effekter av DS,
men en skillnad i hur leverantörer respektive köpare såg på värdet med digital skyltning.
”Leverantörerna fokuserar mycket på att lyfta fram effekter och förtjänster med digital skyltning utan att ha
några egentliga bevis på att dessa effekter kommer att kunna uppnås eller ens ställa dessa effekter i relation
till de kostnader som det köpande företaget kommer att ställas inför” […] Köparna har i stället sin
utgångspunkt i vad effekterna egentligen kostar, vilket innebär att köparna ser att investeringen i digital
skyltning utöver kundnytta måste innebära ett positivt ekonomiskt bidrag i form ökade intäkter eller
besparingar (ROI)” (Rudels&Stenudd, 2007 s.50-51)

Resultatet blev att köparna var mycket osäkra på att DS lönade sig och investeringar ofta lades på
is.
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Viktoria Åström på Dialect säger att ROI var mycket viktigt när de satsade på DS och ICA är av
samma uppfattning. Synsam sätter också fokus på att det ska vara gynnsamt för kedjan. I dag har
leverantörerna mer erfarenhet av att arbeta med DS i syfte att driva merförsäljning och
kampanjer. Denna erfarenhet har gjort att leverantörerna blivit bättre på att sälja systemet genom
att projektleda kundrelationen och mäta resultat. Den tekniska plattformen hos många
leverantörer är ofta betydligt bättre anpassad för att mäta resultat eller så har vissa integrerat DS
med andra system som t.ex. kassasystemen. Den ökade kunskapen hos leverantörerna och
kunderna kring DS, gör att det görs mer rätt från början. Köparna involverar och engagerar sig
betydligt mer i DS och blivit mycket duktigare på att dela med sig av information som ger
leverantörerna bättre förutsättningar för att lyckas. (Nord, 2010)
Utöver detta har det genomförts flera utrullningar som kan visa på god ROI över tid och där man
arbetat med mediet och utvecklat det så man kan nå bättre resultat än vad man kunde initialt.

4.7 Flexibilitet i produkten och hos leverantören
På frågan om vilken faktor som är viktigast för att en leverantör av DS ska vara
konkurrenskraftig idag svarar Per Nord att ”bland det viktigaste är att förstå kundens affär och
anpassa erbjudandet därefter” (Nord, 2010) och syftar då på att leverantörerna måste vara
flexibla i deras utbud och i hur de arbetar.
När det gäller användningen av DS är många överens om att den flexibilitet som mediet innebär
är en av DS största fördelar. Fredrik Larsson på ICA talar om att snabbt kunna byta vad som visas
på skärmarna i butikerna (Larsson, 2010). Vidare talar Tomas Gauffin på Synsam om fördelen att
till exempel snabbt kunna gå ut med information till företagets anställda, möjligheten att kunna
hålla en kortare utbildning när en ny produkt lanseras och så vidare (Gauffin, 2010)
Per Nord talar också om flexibiliteten i DS och tar upp fördelen med att till exempel vid ett OS
eller VM snabbt kunna hylla en medaljör genom att ”highlighta” den händelsen på skärmarna
(Nord, 2010).
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5. ANALYS
I detta avsnitt tolkas och analyseras empirin utifrån vårt teoretiska ramverk. Tyngdpunkten ligger
på att beskriva med utgångspunkt i teorin hur marknaden har utvecklats och mognat samt att
utreda vilka förmågor som anses vara nödvändiga att ha för att köpare och säljare skall kunna
komma till en affär. Avsnittet är uppdelat i tre delar som alla knyter an till teorin. Vi ser närmare
på acceptans av nya produkter, teknologiskt kunskapsgap, produktkategori och
produktlivscykeln.

5.1 Acceptans och produktkategori
Kotler och Keller menar att innovationer går igenom en viss process innan de når en acceptans
och DS är inget undantag. Det tog ca sex år för DS att nå den acceptans som Kotler och Keller
skriver om. Vidare upplevde DS, på samma sätt som Kotler och Keller beskriver, att många
högteknologiska produkter gör initialt en utmaning med att definiera vad produkten egentligen
var, så att kunden kunde se de komparativa fördelarna med den. Detta gällde dock huvudsakligen
det faktum att man jämförde DS med TV, som är något helt annat. 2006 förstod kunderna de
komparativa fördelarna med DS. Framförallt förstod de den flexibilitet en DS-lösning innebär
gällande byte och styrning av riktade budskap i jämförelse med analoga lösningar.
Det är tydligt att DS är accepterat på marknaden idag men det har varit en lång process då det
fanns teknik att köpa redan 2002 och de första köparna var redan då nyfikna på möjligheterna.
Processen gick vid olika tidpunkter genom samtliga av de faser som Kotler och Keller beskriver.
2000-2002 började köparna bli medvetna om tekniken men hade ingen eller väldigt lite
information om den. 2002 började Synsam, ICA och några till att söka information om DS i
Sverige. Efter detta följde över tre års utvärdering innan Synsam testade produkten (efter 2004
följde fler tester under 2005 och 2006). Produkten fick acceptans av Synsam 2006 då de
installerade DS i 150 butiker. ICA, McDonalds och Telenor vara andra tidiga aktörer som kom
med stora investeringsbeslut 2006-2007 och hade utvärderat och testat produkten vid ungefär
samma tider som Synsam. De stora utrullningarna med de kända varumärkena gav produkten
acceptans på marknaden som sedermera innebar att många följde efter och fler och fler
investeringsbeslut har fattats.
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Figur 6. Processen för acceptans av DS i Sverige

2000 - 2002

Tekniken framställs
De första svenska
kunderna blev medvetna
om DS. Höga priser.
Oattraktiva lösningar.
Leverantörerna
teknikfokuserade

2004- 2006

2002- 2004

Köparna utvärderar DS
Köparna funderar hur
man ska arbeta med det
internt, koncept osv.
Köparna undersöker
leverantörer och prisbild

Köparna testar DS
Blickar riktas mot USA
där mediet växer snabbt
Några ”early adopters”
såsom Synsam, Mc
Donalds och ICA testar i
Sverige

2007- 2010

Många kedjor börjar rulla
ut DS på bred front
DS blir vanligare i många
segment och mediet
växer snabbt. Integration
med andra system blir
vanligare

5.2 Gapet
Genom det som framkommit i studiens empiri är kunskapsgapet kring DS inte längre samma
problem som det var 2006. Leverantörerna ser en stor skillnad på kunskapsnivån hos nuvarande
köpare och potentiella köpare. 2006 var DS ett relativt nytt fenomen och Synsam, som då precis
rullat ut sina första skärmar i butikerna ses som lite av en pionjär på området. Idag har fler kunder
testat och utvärderat DS och det ses inte längre som något främmande och man har i jämförelse
med 2006 en klarare förståelse för hur och till vad man kan använda DS. Vidare kan man, i
enlighet med teorin om teknologiskt gap, se hur köparna har gått från att vara oerfarna och köpa
en färdig produkt till att ha blivit mer erfarna och är med och utvecklar den. Leverantörerna
skräddarsyr sina produkter efter köparnas önskemål och krav och interaktionen mellan de båda
har utvecklats. Kunderna har således blivit bättre på att veta vad de vill ha och leverantörerna har
tvingats bli bättre på att förstå kundens affär. Samtidigt har det mer och mer gått över till att
köparens marknadsavdelning och reklambyrå tar ett större ansvar i användandet av DS vilket gör
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att leverantören inte tillhandahåller innehållet i samma utsträckning längre. Det här kan också ses
som en utveckling av kunden från oerfaren till erfaren.
Genom studiens empiri kan man också se hur marknaden för DS följer Ford och Sarens (2001)
resonemang kring de tre vanliga stadier relationen leverantör-köpare går igenom. Från början kan
man se att köparna köpte DS i sin helhet från en och samma leverantör och leverantörerna var så
kallade helhetsleverantörer. Detta existerar fortfarande, men mot de erfarna kunderna verkar
leverantörerna gå mer mot en nischning av sitt utbud och köparna bygger upp sitt eget system för
inköp genom att titta på olika leverantörer av olika komponenter av DS.
Man kan också se hur priserna på DS har gått ned. DS är fortfarande en stor investering men en
nedgång av priserna är något som både leverantörer och köpare känner av. Detta tillsammans
med köparnas förändrade inköpsrutiner och at leverantörerna går mot en nischning av sitt utbud
tyder på att en stor del av marknaden är i steg två enligt Ford och Sarens (2001) teori.

5.3 Produktlivscykeln
DS är i början på sin utveckling. Som framgår av uppsatsens empiri är DS inte äldre än åtta år,
åtminstone inte den form som behandlas i den här uppsatsen. DS började introduceras på
marknaden runt 2002, då bland andra Synsam började få upp ögonen för det. Mellan 2002 och
2007 var det många kunder som tittade på produkten, undersökte den och till exempel ICA och
Synsam testade den, dock led DS av en del tekniska problem. Om man tittar på Theodore Levitt’s
produktlivscykel kan man utifrån dessa faktorer säga att DS under den här perioden låg i
produktlivscykelns introduktionsstadium.
Sedan 2007 har fler och fler företag fått upp ögonen för produkten och fler och fler leverantörer
har etablerats och priserna har sjunkit. Ett flertal företag som ses som de tidiga användarna har
använt produkten en period, utvecklat den och har accepterat den. De initiala tekniska problemen
är lösta och köparna tar för givet att tekniken ska fungera. Utifrån detta kan man se att DS idag
ser ut att befinna sig det andra stadiet av produktlivscykeln, tillväxtstadiet.
Nästan samtliga av de som intervjuats i den här uppsatsen är överens om att marknaden för DS,
det vill säga leverantörerna och köparna är mer mogna idag än för tre till fyra år sedan. Dock
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återstår en stor del av marknaden för DS att erövra. Ännu har inte alla potentiella kunder rullat ut
DS på bred front och alla har inte bekantat sig med produkten, men många tror att branschen
kommer att växa mycket de närmsta åren. Utifrån detta ser DS ut att vara nära det tredje stadiet i
produktlivscykeln, mognadsstadiet, men inte fullt där.

5.4 Hypoteserna
Utifrån ovanstående resultat kan nu de hypoteser som presenterades tidigt i uppsatsen verifieras
eller falsifieras.
Hypotes 1 verifieras. Marknaden är betydligt mer mogen idag än 2007.
Hypotes 2 verifieras. Den mognad som skett kan ses som ett resultat av att både
leverantörerna och kunderna har fått större förståelse för mediet. Den största skillnaden
kan man dock se hos kunderna.
Hypotes 3 falsifieras. Man kan se att aktörerna allt mer har börjat nischa sig men det är
inte fullt så tydligt som författarna förmodade.

6. SLUTSATSER
Här presenteras slutsatserna av studien.

6.1 Lyhördhet och flexibilitet i fokus när teknik ska väljas
Leverantörerna har en helt annan situation i dag än de hade för tre till fyra år sedan när de ska
sälja DS. I dag har köparna stort förtroende för att tekniken fungerar på ett bra sätt. Den osäkerhet
som fanns förut hos köparen gällande teknikens funktionalitet och möjligheter finns inte längre. I
dag är marknaden betydligt mer mogen och tekniken förväntas fungera. I dag är köparna med och
bidrar till fortsatt utveckling av DS genom att kontinuerligt ge leverantörerna information om nya
funktioner som de ser behov för. Dessa behov förväntas leverantörerna kunna lösa genom att
kunna utveckla det kunden behöver. Idag har köparnas fokus vid val av leverantör ändrats till att
mer fokusera på leverantörernas flexibilitet, lyhördhet och förståelse för kundens behov i
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samband med att tekniken ska levereras. Köparna vill känna att leverantören har kompetens att
fortsätta utveckla den digitala kanalen. Det är inte fråga om huruvida tekniken fungerar eller inte,
det har branschen redan kunna visa.

6.2 Integration ses fortfarande som viktigt
Möjligheterna för integration ses fortfarande som viktigt för såväl köpare som leverantörer. De
flesta av intervjuobjekten nämner integration som ett av de områden de ser som tillväxtområden i
dag och framtiden. Hur väl olika möjligheter för intelligent och effektiv integration utvecklas
torde även kunna påverka DS livslängd enligt produktlivscykeln då dessa innovationer innebär att
produkten modifieras på ett sätt som gör att DS klarar att vara i tillväxtfasen och mognadsfasen
över en längre period.

6.3 ”Marknadstänket” i fokus – marknad, marknad, marknad!
DS är inte en bransch av teknikfokuserade leverantörer som försöker ta på sig ett helhetsansvar
på samma sätt som den var för några år sedan. I takt med att köparna vant sig vid tekniken och
osäkerheten undanröjts och kunskapen hos köparen ökat har förmågan att förstå kundens affär
kommit mer i fokus för leverantörerna. Det handlar i dag mer om att se på DS som en del av en
köparens mediemix och kunna erbjuda en lösning som möjliggör effektivare marknadsföring via
exempelvis integrerade kampanjer. När makten tidigare låg hos IT är investeringsbeslutet i dag i
stor grad en fråga för marknadsavdelningarna. Besluten tar andra vägar i dag, där
marknadsavdelningarna sitter med makten. I takt med denna utveckling har köparmas reklamoch mediebyråer fått upp ögonen för DS på allvar också. I dag blir leverantörerna kontaktade av
reklam- och mediebyråer med en budget som på uppdrag av en kund ska köpa DS. Detta var helt
otänkbart för fyra år sedan. Denna utveckling har satt större krav på att leverantörerna förstår
kundens behov och butikskommunikation. Detta gäller alla leverantörer i de olika delarna av en
DS leverans. Detta innebär också att branschen blir mer ”nischad” eftersom det är svårt att kunna
allt.
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6.4 ”Gapet” har mer eller mindre försvunnit
2006 kom Rudels och Stenudd fram till att det fanns ett gap mellan leverantörer och köpare
gällande förståelsen för teknologin. Genom den här uppsatsens empiri har det dock framkommit
att här gapet nu i stort sett försvunnit och marknaden mognat. Leverantörerna och köparna har
närmat sig varandra i kunskapen om DS. Även de företag som inte varit i nära kontakt med DS
torde, genom den stora utbredningen av tekniken, ha en översiktlig kunskap om den. Om så inte
är fallet, finns det idag jämfört med 2006, en stor mängd information att finna om tekniken. De
köpare som var tidigt ute med DS har haft en stor påverkan på hur tekniken utvecklats genom att
bidra med deras kunskap om butikskommunikation och således ge leverantörerna information om
vilka produkter som efterfrågas. I dag är det i många fall, i synnerhet med de köparna som var
tidigt ute, köparna som leder produktutvecklingen i branschen genom att hela tiden kommunicera
nya behov som fungerar som ett underlag för leverantörerna när de ska utveckla nya produkter
och tjänster. Leverantörerna har utvecklat bättre förståelse för köparna och köparna förstår DS
betydligt bättre.

6.5 ROI är fortfarande mycket viktigt vid en investering
Precis som Rudels och Stenudd gjorde 2006, kan man idag konstatera att ROI är en viktig faktor
för de flesta köparna vid en investering i DS. Den kanske största skillnaden idag jämförelse med
2006 är att man blivit bättre på att projektleda, sätta mål och mäta ROI. Osäkerheten om det går
att nå god ROI med DS är minskad hos köparna. Det har framkommit i den här uppsatsens empiri
att leverantörerna idag är fullt medvetna om hur viktigt ROI är för kunderna och arbetar för att få
fram bättre mättekniker. Från den utökade etableringen av DS och den empiriska studien
framkommer även att köparna har accepterat DS som ett sätt att nå försäljningsökningar genom
den flexibilitet som mediet innebär för att driva kampanjer, ändra priser och riktade budskap etc.
Med denna bakgrund är leverantörernas förmåga att tillsammans med köparen kunna projektleda,
sätta mål och mäta resultat en viktig faktor. Att mäta ROI är dock ett område som utvecklats hela
tiden och kommer att fortsätta utvecklas framöver.
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6.6 Mognad
Samtliga av de personer som intervjuats i den här uppsatsen är överens om att marknaden med
såväl leverantörer som köpare är mer mogen än för tre till fyra år sedan. Det här kan konstateras
genom utsagor om att både köpare och leverantörer har blivit mer professionella, har större
kunskap om varandra och produkten och att DS som medium har blivit bättre och mer och mer
accepterat. Dock, om man ser till att de flesta kunder i jämförelse med till exempel ICA, Synsam
och McDonalds fortfarande är relativt oerfarna och endast har haft DS installerat det senaste året
eller två åren, kan man inte säga att marknaden är fullt mogen än. I uppsatsens analys placeras
DS sent i tillväxtstadiet, strax innan mognadsstadiet i Produktlivscykeln av ovan nämnda
anledningar.

7. IMPLIKATIONER
Här presenteras förslag till framtida forskning och implikationer för leverantörer och teoretiker.

7.1 Förslag till framtida forskning
Bortsett från vad som undersökts in den här studien finns det ett antal områden som skulle vara
intressanta för framtida forskning och dessa presenteras här:
Utreda ur hur väl DS accepteras ur ett konsumentperspektiv
Undersöka möjliga nya användningsområden för DS
Undersöka icke centralstyrda DS

44

7.2 Implikationer för leverantörer
Figur 7. Återkoppling mellan resultat och implikationer
Resultat från studien

•

Implikationer för leverantörerna
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•

•

Lyhördhet och flexibilitet i fokus när
teknik ska väljas
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kunder och produktifiera och paketera
erbjudandet efter efterfrågan

• ”Marknadstänket” i fokus när köparna ska

• Fokusera på kundens affär vid införsäljningen

ta beslut

inte på tekniken

• Köparnas kunskap viktig för
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”häng med”

• ROI viktigt vid en investering. Förmåga

•

att följa upp, mäta resultat och
rapportera viktigt vid val av leverantör

Utveckla teknik och projektledning,
uppföljning och mätning så det finns en
transparent insyn i resultaten och möjlighet för
effektiv rapportering

• Integration viktigt för köparna och i

•

Var uppdaterad på behoven för integration
och anpassa teknisk plattform och erbjudandet
därefter

fokus för branschens framtid

7.2.1 Hitta en nisch, var lyhörd och hitta partners med spetskompetens
I takt med att branschen blivit mer mogen och kunskapen hos köparna ökat, såväl som
professionaliteten i hela branschen, tenderar kunderna att köpa in olika delar av DS lösningen
från flera leverantörer. Detta är också ett resultat av att branschen i huvudsak består av små- och
mellanstora företag och ingen tydligen konsolidering inträffat ännu.
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För att vara konkurrenskraftig måste således leverantörerna nischa sig på det som de gör bäst och
ser störst potential i. I en bransch som ständigt förändras är lyhördheten avgörande för att förstå i
vilken riktning branschen utvecklar sig och för att lyckas i en mer kunskapskrävande bransch är
det viktigt att uppsöka partners som kompletterar den verksamhet man bedriver och bidrar till ett
utökat erbjudande mot kund. Det finns dessutom olika kunskapsnivåer i olika köparsegment
vilket innebär att man måste paketera sitt erbjudande olika om man inte endast riktar in sig mot
ett visst segment.

7.2.2 Var lyhörd för vad marknadens behov för teknisk produktutveckling
Köparna ser potential i den digitala kanalen och möjligheterna för integration innebär att det
ständigt uppstår nya behov och önskemål om funktioner eller produkter. Då flexibilitet och
kunskap står i fokus vid val av teknisk plattform så måste leverantörerna visa kunderna detta vid
införsäljningen och vara lyhörda med all teknisk utveckling för att inte hamna efter. Paketera den
tekniska grundplattformen efter behov och tillämpningsområde. Förutsatt att leverantören
tillhandahåller en egen teknik är den interna kommunikationen mellan marknad/försäljning och
teknik hos leverantören viktig.

7.2.3 Sätt er in i kundens affär vid införsäljningen
I dag är det marknadsföringsavdelningarna som har det största inflytandet vid inköp av DS. Detta
innebär att det gäller att fokusera på vad en DS lösning kan göra för kunden vid införsäljningen.
Hur ska DS lösa de utmaningar köparen står inför i deras arbete med att skapa en optimal
butikskommunikation? Vilka kommunikationsuppgifter ska DS lösa och hur ska man arbeta med
mediet på ett effektivt sätt? Hur ska man arbeta med innehåll? Hur ska man påverka kunden och
på vilket sätt kan man använda DS med övrig mediemix? Vad ska vi mäta, hur ska det göras och
hur ska det rapporteras?
Fokusera på vad mediet innebär för kunden, tekniken kommer sekundärt. Se till att tekniken
fungerar och kunden får den teknik som löser det uppdrag som finns.
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7.2.4 Arbeta nära kunderna i produktutvecklingen
Förstå vikten av att arbeta nära köparna i syfte att utveckla ert erbjudande. Köparen har i dag en
stor inverkan på framtidens produkter. Med utgångspunkt i de behov och framtida innovationer
som utvecklas måste DS erbjudandet anpassas. För att kunna vara med i utvecklingen är en
kontinuerlig dialog och insyn i den kunskap köparen har avgörande för att vara och förbli
konkurrenskraftig. Detta gäller samtliga moment av en DS leverans.

7.2.5 Skapa tydliga målsättningar och transparent insyn i resultaten
ROI ses som en viktig faktor vid köp av DS och leverantörens förmåga att i dialog med köparna
kunna fastställa mål, uppföljning och mätning av resultatet är viktigt både i syfte att få en affär
men framförallt för att kunna utveckla samarbetet med kunderna. Gör rätt från början och se till
att fastställa målsättningar och arbetssätt, se till att den tekniska plattformen har bra
förutsättningar för att mäta resultat och att köparen får den information denne önskar i rätt tid, på
rätt sätt och se till att skapa en feedback-kultur så ni som leverantör har kontroll över processen.

7.3 Implikationer för teoretiker
Genom att ha studerat utvecklingen för DS på den svenska marknaden står det tydligt att samtliga
av de teorier som använts i den här uppsatsen går att applicera på den. Den teori som kanske är
svårast att på ett fullgott sätt applicera på DS är Produktlivscykeln. Anledningen till detta är att
som så många andra nya och högteknologiska innovationer förändras och utvecklas DS ständigt.
Genom arbetet med den här uppsatsen har man kunnat se hur DS bara på några år tagit olika
skepnader, funktioner har lagts till och förbättrats och integrerats med andra teknologiska
produkter. Man skulle kunna se detta som att DS på så vis hela tiden håller sig kvar i ett tidigt
skede i kurvan. När en funktion har nått mognadsfasen och börjar gå mot nedgångsstadiet ersätts
den med en ny funktion och tar på så vis ett eller ett par kliv bakåt i kurvan. Under arbetets gång
har detta kommit upp till diskussion och en närmre analys av produktlivscykeln möjlighet att, i
dess nuvarande utformning, appliceras på högteknologiska produkter vore av intresse. Detta
mynnar ut i följande implikation för teoretiker:


Utreda huruvida Produktlivscykeln har samma relevans och applicerbarhet på moderna
högteknologiska produkter som ständigt utvecklas, som på mer statiska produkter.
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8. DISKUSSION
I studien förväntade vi oss att kunna se en mognad av marknaden för DS och se vad som föranlett
förändringen. Mot bakgrund av den empiriska studien, analysen och slutsatserna kan vi
konstatera att branschen har mognat. Vi ser dock att de finns olika kunskapsnivåer hos olika typer
av kunder. McDonalds, Synsam och ICA är exempel på kunder som genom sina utrullningar har
påverkat acceptansen och synen på DS positivt för marknaden i övrigt. Det finns flera köpare
med liten praktisk erfarenhet av produkten, därför anser vi att produkten inte är helt mogen ännu.
Nischning är vanligare bland leverantörerna i dag även om de flesta även kan eller erbjuder sig
att leverera samtliga eller de flesta delar av en DS leverans. Vi tolkar detta som det finns många
köpare, med mindre erfarenhet och kunskap, som vill ha helhetslösningar. Man kan även tolka
det som att företag med mindre budgetar och resurser inte tar sig förbi steg 1 i teorin om
teknologiskt gap. Även om vi ser än tydlig trend mot nischning på marknaden så hade vi i vår
förväntat oss en klarare nischning än det som framkommit av denna studie.

Det vi ser som den absolut största förändringen från 2007 är hur väl accepterad tekniken har
blivit och hur besluten i dag tar andra vägar än tidigare. Tydligast är hur köparnas
marknadsavdelningar har fått ett ökat inflytande över investeringsbesluten och hur medie- och
reklambyråerna har blivit mer involverade.
Flera av de faktorer som köparna ansåg viktiga för några år sedan är de samma idag. Exempelvis
ROI och att leverantören måste förstå kundens. Skillnaden som vi kan se idag är att
leverantörerna har intresserat sig för och blivit bättre på att förstå kundens affär och att följa upp
och mäta resultat. Detta beror delvis på att köparna och leverantörerna idag vet betydlig mer om
varandra och kan leda utvecklingen framåt tillsammans. Det som man kan framhäva skiljer sig
från förr är att i dag så ser man inte på tekniken som avgörande då man förväntar sig att den ska
fungera.
En annan aspekt vi intresserat oss för är hur den i dag fragmenterade marknaden med små- och
mellanstora företag ska utvecklas med tanke på en eventuell konsolidering. Av studien
framkommer att flera stora företag börjat intressera sig för branschen och att en del hopslagningar
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har inträffat. På sikt torde marknaden konsolideras i samband med att den växer och blir ännu
mer mogen.
Utvecklingen DS genomgått de senaste åtta åren har banat väg för flera andra digitala produkter
kommer säkerligen att göra det framöver. Vi tror det att små digitala skyltar till detaljhandeln är
ett hett område som kommer att växa snabbt i framtiden. Integration är och kommer att fortsätta
vara viktigt för köparna och för leverantörerna i deras strävan att ligga i framkant. Precis som
samtliga av våra intervjuobjekt tror vi att DS går en ljus framtid till mötes.
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BILAGA
Intervjufrågor

Hur skulle du definiera digital signage?

När kom ni för första gången i kontakt med digital signage? / När starade ni verksamheten kring
digital skyltning? Vilken roll har du på företaget?

Fördjupande frågor:
Vad ser du som den största fördelen med digital skyltning?
Vad ser du som den största nackdelen med digital skyltning?
Vad ser du som den största utmaningen för er som leverantör/köpare av digital skyltning?
Om du ser tillbaka till 2006, vad är den största skillnaden idag jämfört med då?
o Syn på kanalen?
o Behov?
o Utmaningar?
o Teknisk utveckling?
Vilka är de viktigaste faktorerna en leverantör måste tillmötesgå för att en affär ska
genomföras?
o Varför är dessa faktorer viktigast?
Vad innebär det att vara helhetsleverantör?
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Vad är viktigaste för en helhetsleverantör för att vara konkurrenskraftig?
Hur viktigt är det att drifta en egen mjukvara?
Hur tror du framtiden ser ut för digital skyltning?
Hur ser utvecklingen ut för digital skyltning?
Vad förväntar du dig av en leverantör?
Vad var det största hindret för fyra år sedan? Hur ser det ut idag?
Hur viktigt är ROI vid inköp av digital skyltning?
Vilka mervärden ser ni huvudsakligen med digital skyltning?
Har digital skyltning blivit vanligare sedan 2006? Stor skillnad? Kan du nämna några
exempel på stora utrullningar/stora köp av digital skyltning sedan 2006?
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