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Sammanfattning 
Attensign är framtidens digitala reklamskylt för utomhusbruk, som till skillnad från dagens 

reklamskyltar, kan visa bildspel, animationer, filmer och uppdateringar via en internetuppkoppling.  

Viljan att kunna utföra arbete på enklast möjliga vis skapar behovet av en ny lösning för möjligheter 

av utomhusreklam. Det enklaste för ett företag skulle vara att kunna byta budskap på en reklamskylt 

från sitt kontor, med ett klick på en dator skall det kunna ändras. Det behövs helt enkelt enklare 

system än de som finns idag för att spara på både tid och arbete. 

Med Attensign är det enkelt att byta budskap på skylten vart du än befinner dig och budskapet kan 

göras mer intressant genom rörliga bilder och uppdatering i realtid. Innehållet kan ändras när som 

helst, skylten är ständigt uppdaterad via nätet och det går att använda sig av en interaktiv skylt för 

att fånga slutkundens intresse. Gruppen har tagit fram ett system som gör det enklare för företag att 

utnyttja varje betald sekund av sin reklamtid. Annonsörer kan köpa annonsplats för en viss tid på 

dygnet, till exempel då främst deras målgrupp nås utav budskapet. Med relevans och omedelbar 

interaktion genom digital teknik samt flexibilitet kan vi engagera kundgrupperna på en helt ny nivå. 

Genom modern teknik, ger vi verksamheter möjlighet att anpassa sitt budskap för att attrahera 

slutanvändare. Attensign kan användas var du vill, när du vill, hur du vill. 

 

Abstract 
Attensign is the future of digital advertising displays for outdoor use, which unlike today's advertising 

displays can show slide shows, animations, videos and updates trough internet. 
 

The desire to be able to do work in the easiest possible way creates the need for a new solution 

within opportunities for outdoor advertising. The easiest way for a company to change the ad would 

be to change it from their office. There is a need of a simpler system than those available today so 

that you can save both time and work. 

 

With Attensign it is easy to change the ad wherever you are and the message can be made more 

interesting by images with movement and update in real time. The content can be changed at any 

time, the sign is constantly updated through the web and you can use an interactive screen to 

capture the end-users interest. The group has developed a system that makes it easier for companies 

to take advantage of every second of their paid advertising. Advertisers can purchase advertising 

space for a specific time of the day, for example when primarily their target group reaches the 

message. With relevance and immediate interaction through digital technology and flexibility, we can 

engage customer groups on a whole new level. 

 

Through modern technology, we give businesses the opportunity to adapt their message to attract 

the end customers. Attensign can be used anywhere, at any time, in any way. 
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Förord 
Teamet bakom Attensign består av Filip Johansson och Johanna Wendel. Attensign är resultatet av 

ett examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad, bedrivet från hösten 

2012 till sommaren 2013. Examensarbetet är ett nyproduktutvecklingsprojekt där utbildningens olika 

delar knyts ihop till en process, där du går från idé till färdig produkt. 

Vi vill tacka de personer och företag som har hjälpt oss, stöttat oss och gjort detta projekt 

genomförbart och lett till dess framgång. Leif Nordin, vår handledare och examinator som genom 

hela projektet motiverat oss, gett oss tips och råd och framförallt trott på vår framgång från 

projektstart. ALMI företagspartner för att de gjorde projektet möjligt finansiellt. Lasse Lindqvist och 

Erik Rudling på Visiosign som lärde oss om Digital Signage och alltid varit positiva mot våra idéer och 

frågor.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla de människor som bidragit med sina kunskaper och åsikter under 

projektets gång, såsom reklambolag, skärmleverantörer, elektronikbolag och kommunen. 

Vi vill även tacka klasskamraterna i U10 för deras engagemang, stöd, tips och hjälpsamhet. 

Projektet har varit mycket lärorikt och det har varit roligt att använda oss av de kunskaper vi fått 

under utbildningen. Ett projekt tar mer tid än vad gruppen tänkt men vi har lärt oss nya saker hela 

tiden.  Att bedriva examensprojektet under ett års tid har gett oss erfarenheter som vi bär med oss in 

i framtiden.   

Filip Johansson   Johanna Wendel 

0730-28 86 18    0735-75 69 58 

filip.johansson56@gmail.com  johanna.wendel@gmail.com 
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1. Inledning 
I Sverige rör det sig mer än 7 miljoner personer utanför hemmet varje dag. Utomhusreklam är en 

effektiv reklamform som visas offentligt och är enligt svenska folket en av de populäraste typerna av 

media (Clear Channel, 2013). Dagens utomhusreklam består mestadels av tryckta planscher som inte 

alltid fångar konsumenternas uppmärksamhet på den nivå den hade kunnat göra med en mer 

uppseendeväckande reklam. Nedan följer en beskrivning av projektets bakgrund, problembeskrivning, 

syfte samt mål. 

1.1 Bakgrund 
 I dagens samhälle är du omringad av reklam i olika former dygnet runt. Utomhusreklamen har 

däremot fått ett gott rykte genom att du kan kombinera varumärkesarbete och effektiv försäljning 

från dess strategiska placering och den repetition som sker mot individen (Clear Channel, 2013). För 

att kunna mäta hur många som kommer att se din reklam, och hur ofta, går det att använda sig av 

outdoor impact. Outdoor impact är ett sätt att beräkna räckvidd och frekvens för utomhusmediet. 

För detta beräknas synbarheten på och de trafikströmmar som passerar de olika ytorna. Tillsammans 

ger detta en räckviddsvaluta som kallas VAC – Visibility Adjusted Contact. Detta ger annonsörerna ett 

sätt att utvärdera utomhusreklam (Sveriges Annonsörer, 2013). Om ett företag vill sätta upp sin 

reklam en vecka på 1700 centrumtavlor runt om i Sverige, vilket menas reklamplatser i nära 

anslutning till dagligvaruhandel, skulle över tre miljoner individer ha möjlighet att se kampanjen 

minst en gång. Det totala antalet kontaktmöjligheter, inom målgruppen, som kunnat nå ut till 

reklamytorna hade då varit cirka 22 miljoner. Priset för denna veckas kampanj är en kostnad på cirka  

1 050 000 svenska kronor (Clear Channel, 2013). Borde det inte finnas möjlighet att köpa reklamplats 

för en kortare period, eller för bara en viss tidpunkt på dygnet? Gruppen anser att tiden är viktig I 

dagens samhälle och att tidseffektivisera väger därför tungt. Det behövs enklare system än de som 

finns idag för att spara på både tid och arbete. 

Enligt gruppens erfarenheter och företagskontakter anser vi att dagens teknik ständigt utvecklas och 

för företag som vill synas gäller det att hänga med i utvecklingen. Reklamskyltar utomhus använder 

sig idag oftast av planscher och gruppen anser att de inte ger något större innovativt uttryck. För att 

ge företag chansen att visa varierad reklam för den målgrupp man vill, genom att utnyttja den 

tekniska utvecklingen, anser därför gruppen att även mindre reklam- och informationsskyltar bör 

digitaliseras. 

1.2 Behovsbeskrivning 
Projektgruppen anser att dagens reklamskyltar bör anpassas till dagens teknik, för att på ett sådant 

sätt lättare fånga konsumentens uppmärksamhet. Reklamskyltarna är inte så enkelt utformade som 

de skulle kunna vara, då en kampanj ska bytas måste personal ta sig till skylten för att sedan kunna 

byta plansch. Bytet görs som oftast en gång i veckan och bara ett företag i taget kan visa sin reklam.  

Det är bara ett företag som kan göra reklam under en och samma kampanj, vilket innebär att du bara 

kan sälja en annons åt gången. Det företag som köpt reklamplats kan endast visa upp ett budskap 

under reklamkampanjen.  
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Vid dagliga erbjudanden vill du till exempel inte visa måndagens lunch på fredagen. Då du inte kan 

byta poster varje dag blir detta ett problem. Om du enkelt kan byta annons skulle dagserbjudanden 

komma till ett helt nytt värde. På en plansch trycks en bild, den är orörlig och oföränderlig tills 

planschen helt byts ut. Det skapas onödigt arbete vid bytet och onödigt avfall då planscherna slängs.  

Viljan att kunna utföra arbeten på enklast möjliga vis skapar behovet av en ny lösning. Det enklaste 

för ett företag är att kunna byta budskap från sitt kontor, med ett klick på en dator skall det kunna 

ändras. Vart du än befinner dig i världen, kan behov uppstå, där du vill se vad som visas på skylten 

och kunna byta dess budskap. Det finns ett behov av modernisering av utomhusreklamen i Sverige. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att få fram en ny, modern, digital utomhusskylt med tillhörande system, som 

ska kunna användas för information och reklam. Den skall finnas tillgänglig för alla företag som vill 

synas och den skall göra det enkelt att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt på dygnet. Tanken är att det 

enklare skall gå att byta reklam när som helst och att budskapet kan göras mer intressant genom 

rörliga bilder och uppdatering i realtid. Gruppen vill ta fram ett system som gör det enklare för 

företag att utnyttja varje betald sekund av sin reklamtid. Syftet är att annonsörer ska kunna köpa viss 

tid på dygnet, till exempel då deras målgrupp främst kan nås av budskapet. 

Vi vill visa reklam och information genom ett kreativt tänkande. Det vill vi göra med flexibilitet och 

med interaktion genom digital teknik, där vi kan engagera kundgrupperna på en helt ny nivå.  

1.4 Mål 
Projektmål – maj 2013 

 Vid projektslut skall gruppen ha tagit fram en fungerande och testad prototyp eller produkt 

som uppfyller ställda krav. 

 Vid projektslut skall det finnas en lösning till framtidens digitala reklamskylt. 

 En affärsplan skall vara utvecklad och färdig för Attensign. 

 Från en extern dator skall budskapet på skärmen kunna bytas. 

 Möjlighet skall finnas att starta företag med hjälp av affärsplan och produkt. 

Effektmål 

 Skylten skall kunna ge en uppseendeväckande reklamplats för de företag som vill visa sig. 

 Konsumenten kan interaktivt delta i vad som visas på skärmen (önskemål). 

 Skärmen visar genom ett schema olika budskap/bilder/filmer vid specifika tidpunkter och 

därigenom bättre utnyttja reklamplatsens förmåga att nå olika målgrupper med olika reklam. 
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2. Projektbeskrivning 
Nedan ges en beskrivning för projektets förutsättningar. 

2.1 Projektorganisation 
Projektgruppen består av Filip Johansson och Johanna Wendel, båda är studenter vid Högskolan i 

Halmstad. Handledare till gruppen har varit Leif Nordin, som även är examinator för kursen.  

2.2 Intressenter 
Under följande kapitel behandlas projektets intressenter, vilket är individer eller grupper som på 

något vis påverkas av eller drar nytta av resultatet från projektet. Vid en intressentanalys identifieras, 

och rangordnas, alla intressenter (Kotler, 2010). För gruppens intressentanalys se bilaga 5 – 

Intressentanalys. 

2.2.1 Kärnintressenter 

Intressenter med beslutande och drivande roller i projektet. 

Kärnintressenter för detta projekt består utav projektgruppens medlemmar Johanna Wendel och 

Filip Johanson, samt handledare och examinator Leif Nordin.  

2.2.2 Primärintressenter 

Intressenter som påverkas i hög grad av projektet och som därför troligtvis vill påverka. 

Primärintressenter för det här projektet är: 

 Företag från vilka gruppen köper in komponenter till prototyp och för eventuellt framtida 

samarbete. 

 Företag som skulle kunna ha intresse av att köpa reklamplats på Attensign 

 Almi Företagspartner, genom ekonomiskt stöd 

 Högskolan i Halmstad 

2.2.3 Sekundärintressenter 

Intressent med relativt lågt intresse och passiv påverkan i projektet. 

Sekundärintressenter för det här projektet är: 

 Konkurrenter 

 Science park 
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2.3 Krav och önskemål 
Nedan redogör gruppen för de krav och önskemål som ställs på projektet. Krav och önskemål har 

framkommit efter projektgruppens förstudier. 

Beskrivning Krav Önskemål 

24/7 användning ×  

Egenutformat budskap  × 

Fjärrstyrning av budskap ×  

Interaktivitet  × 

IP65-certifiering (se bilaga 1 - IP65-certifiering)  × 

Klara temperaturerna, -20° till 50° C ×  

Ljusstyrka, minst 1500 cd/m² (candela per kvadratmeter) ×  

Dynamiska reklamtider  × 

Statistik över antalet interaktioner  × 

Ständig uppkoppling till internet ×  

Tåla väta och fukt ×  

Vandal- och inbrottssäker  × 

 

2.4 Finansiering 
Projektgruppen insåg snabbt att finansiering är av vikt vid detta projekt. De komponenter gruppen är 

i behov av är en skärm för utomhusbruk med hölje, en dator som sköter kommunikation och 

mjukvara för att styra budskapet på skärmen. Av de komponenter som gruppen vill ska ingå i 

prototypen är det den digitala skärmen som är den största kostnaden. För den slutliga kostnaden för 

prototypen, se stycke 6; Produkten Attensign.  

Projektgruppen kontaktade Almi Företagspartner AB för att under ett möte beskriva sin affärsidé. 

Gruppen erhöll efteråt ett finansiellt utvecklingsstöd på 25 000 kronor, för avtal se bilaga 2 – Avtal 

Almi. 

Projektgruppen kontaktade Högskolan i Halmstad för ett samarbete där gruppen föreslog att, om 

högskolan finansiellt kunde stödja projektet, skulle de erhålla reklamskylten efter projektet. Detta 

resulterade i att högskolan köpte in en 42” touch-skärm som användes till prototyp och för att visa 

upp huruvida en interaktion med Attensign skulle gå till. 

2.5 Tidplan 
Projektet genomförs mellan augusti 2012 och maj 2013. För att få en överskådlighet över projektet 

har gruppen kontinuerligt skrivit veckorapporter, vilka har sänts till handledare. Vidare har gruppen 

använt sig utav visuell planering. Gruppen satte upp ett schema med post-it-lappar för fyra veckor 

framåt och varje måndag delgavs respektive veckas uppgifter. Gruppen har varje måndag under hela 

projektet haft handledarmöte för att stämma av projektet.  

Efter att ha brutit ner projektet i hanterbara delar utvecklade gruppen ett Gantt-schema för översikt 

av projektet, se bilaga 3 – Gantt-schema. 
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2.6 Risker 
Gruppen har identifierat vilka risker som kan finnas i projektet. Den huvudsakliga risken är att de 

potentiella kunderna inte har intresse av att använda sig av Attensign, att efterfrågan är för liten. 

Frågeställningarna i analysen har varit; Vilka risker finns det? Hur kan riskerna hanteras? Vilka risker 

är störst? För en mer detaljerad beskrivning av riskerna och för svar på frågorna, se bilaga 4 – 

Riskanalys. 

2.7 Sekretess 
Gruppen har, tillsammans med resterande medlemmar i kursen, skrivit ett sekretessavtal gällande 

examensarbetena. Detta genomfördes för att kunna ha en öppen dialog och utbyta erfarenheter 

utan att riskera spridning av projektidén.   
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3. Metod 
Projektet har vid genomförandet använt olika metoder och verktyg för att få fram bra resultat på ett 

effektivt sätt. Produktutveckling går ut på att ta en idé hela vägen till färdig vara eller tjänst. 

Projektgruppen har använt sig av dynamisk produktutveckling som är en metodik där flera delprojekt 

är igång samtidigt och mindre beslut tas genomgående. Det är små steg mellan alla beslut vilket gör 

att det hela tiden kontrolleras innan projektet tas vidare. Dynamisk produktutveckling har passat för 

detta projekt då gruppens kunskaper om området har hela tiden växt och genom det har även 

produkten tagits fram steg för steg.  (Ottosson, 2012) 

3.1 Dynamic Product Development 
Dynamic product development (DPD) är en metod för att utveckla nya produkter. Inom DPD-

metoden används flera olika verktyg och tankesätt som för gruppen genomsyrat hela projektet. Ett 

av verktygen som använts är visuell planering, där vi fördelat aktiviteter utefter tid och med olika 

färger för att visa vilken sorts aktivitet det är. Fler metoder som använts under projektet är att 

gruppen skrivit veckorapporter, ständigt antecknat, använt en grov långtidsplanering och en 

detaljerad korttidsplanering. Gruppen har även skrivit på väggen för att ha information visuellt, 

skapat ett bra arbetsklimat med bland annat möblering och växter och arbetat gemensamt i teamet 

(Holmdahl, 2010). 

Inom DPD strävar man mot att sluta de så kallade kunskapsgap som finns i projektet. Den 

frågeställning man kan ha är ”vad är det som jag inte vet, men behöver veta för att kunna göra mitt 

jobb på bästa sätt?” . Utefter det förs projektet framåt med en mer lösningsinriktad attityd 

(Holmdahl, 2010).  

3.2 Idégenerering 
För att skapa idéer har gruppen använt sig av metoderna BAD, PAD och MAD.  

BAD – Brain Aided Design 

Denna metod används för att få fram tankar och idéer inom projektet. (Holmdahl, 2010) 

PAD – Pencil Aided Design 

För att kunna visualisera och enklare beskriva idéer kan PAD användas. (Holmdahl, 2010) 

MAD – Model Aided Design 

För att testa om idéer fungerar i praktiken skapas fysiska modeller som sedan prövas. (Holmdahl, 

2010) 

Projektgruppen har använt sig av dessa metoder för att få fram många olika idéer och lösningar på 

dessa.  
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3.3 Förstudie 
För att minska osäkerheterna i ett projekt är det viktigt att ha en grund att stå på. Innan planering 

och genomförande av projektet sker bör därför en förstudie göras (Tonnquist, 2012). Gruppen hade 

innan projektet inga större kunskaper inom området och gjorde därför en förstudie. För att få 

kunskap kontaktade gruppen flertalet företag, bland annat JC Decaux och Clear Channel, och sökte 

även information via internet såsom Googles sökmotor. Vi använde sökord såsom reklamskyltning, 

digital signage, reklam utomhus, interaktion, touch-skärm, skyltning, utomhusskärm och mycket mer. 

Alla ord som användes vid sökningarna söktes på både svenska och engelska. 

3.4 Kravspecifikation 
Gruppen ställde tidigt upp en kravspecifikation för att tydligt redogöra vad som eftersöks hos den 

slutgiltiga produkten. Kravlistan har ändrats och specificerats under projektets gång då gruppen 

kontinuerligt samlat mer information och kunskap (Kravspecifikation, 2013). 

3.5 Konkurrensanalys 
I en konkurrensanalys identifieras och bedöms de konkurrenter som finns på marknaden. Detta 

genomförs för att se vad konkurrenterna har för strategi, deras aktiviteter och vad de har för styrkor 

och svagheter. (Kotler, 2010) Konkurrensanalysen har gett gruppen en insikt i vilka verktyg de 

behöver för att kunna mäta sig med och positionera sig i förhållande till sina konkurrenter.  

3.6 Nyhetsgranskning 
För att se vad som redan finns på marknaden gjorde gruppen en nyhetsgranskning. För att få fram 

information har gruppen använt sig av företagskontakter (Entreprenörcentrum, 2013). Gruppen har 

även använt sig av verktyget Aitellu som är ett omvärldsverktyg för att bevaka Twitter, Facebook, 

bloggar och forum (Aitellu, 2013). Gruppen har även sökt igenom patentdatabaser, så som European 

Patent Office och Svenska patentverket, för att ta reda på vad som är patenterat och om det kan 

finnas möjlighet till framtida patent.  

3.7 SWOT 
En SWOT-analys är ett strategiskt verktyg som används för att analysera interna och externa delar i 

ett projekt. Den interna delen innefattar styrkor och svagheter i projektet medan den externa delen 

innefattar möjligheter och hot som kan påverka projektet (Kotler, 2010). 

3.8 Riskanalys 
Gruppen har genomfört en riskanalys för att bedöma sannolikheter för olika oönskade händelser och 

dess konsekvenser. Gruppen har beskrivit och värderat de risker som finns i de olika delarna i vår 

affärsmodell som kan hota vårt företags framgångar. Vi beskriver även hur vi hanterar dessa risker 

och minimerar deras negativa inverkan. Ett exempel på en fråga som gruppen ställde sig vid analysen 

var: Är kunden villig att betala för vår produkt/tjänst? (Venture Cup, 2013) 

3.9 Enkätundersökning 
Enkätundersökningar används för att få fram information och statistik som är relevant för projektet. 

Information som var intressant att få fram för gruppen var om Sveriges befolkning kollar på dagens 

utomhusreklam och om en digital skylt, en rörlig bild eller interaktivitet hade gjort reklamskylten mer 

intressant. Enkätundersökning är en enkel metod för att få fram information och kan genomföras 
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utan att behöva lägga ut några extra kostnader. Projektgruppen valde att använda sig av Enalyzer och 

skickade ut enkäten genom Facebooks hemsida (Enalyzer, 2013).  

3.10 Business Model Canvas 
Gruppen har valt att använda Business Model Canvas för att övergripande beskriva vår affärsmodell. 

Genom att använda modellen Business Model Canvas kan vi lätt testa våra hypoteser och ändra dem 

beroende på vad våra tester visar (Venture Cup, 2013).  

3.11 Viktningsdiagram 
Gruppen valde att brainstorma fram aktiviteter som skulle kunna bidra positivt till Attensign i 

framtiden. Vid ett viktningsdiagram placeras de olika aktiviteterna ut efter hur viktiga de är 

respektive hur enkla de är att genomföra (Marcus Hermansson, Business Performance, 2013-04-17).  

3.12 Benchmarking 
Vid benchmarking utvärderas din produkt i jämförelse med de stora aktörerna på marknaden, därav 

visas skillnaden mellan din och konkurrenternas produkter. Det ger en bild av vad den särskiljande 

faktorn av den egna produkten är och vilka egenskaper som gör att du sticker ut i jämförelse med 

konkurrenterna (Kotler, 2010). En benchmarking skall göras i slutet av projektet för att inte förhindra 

kreativitet vid idégenerering (Ottosson, 2012). 

3.13 Dokumenthantering 
I Dynamic Product Development är det viktigt med kontinuerlig dokumentation för att det enkelt 

skall gå att titta tillbaka om problem uppstår. Gruppen har under projektets gång därför kontinuerligt 

fört veckorapporter över projektet. Dessa har utgjorts av vad gruppen genomfört under veckan, vad 

gruppen kommer att genomföra under veckan efter, hur mycket tid som har lagts ner under veckan 

och sammanlagt i projektet samt hur mycket pengar som lagts ut under veckan och sammanlagt 

under projektet.  

Veckorapporter har sänts till handledare varje vecka för att få feedback och informera om hur 

projektet fortskridit. Veckorapporterna har varit en bra tillgång för att återkoppla till tidigare steg och 

beslut i projektet när problem har uppstått (Holmdahl, 2010). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
"It's not the strongest of species that survive, or the most intelligent, but the one most responsive to 

change"  

- Charles Darwin 

Nedan beskriver gruppen den teoretiska bakgrunden som använts till projektet. Två av de befintliga 

varianterna av marknadsföring som gruppen har valt att använda sig av är utomhusreklam och 

digital signage. Digital signage är en av de snabbast växande tjänsteprodukterna idag och det blir allt 

mer aktuellt att kommunicera via digitala skyltar (Signage, 2013). Utvecklingen går hela tiden framåt 

och gruppen anser därför att företag i framtiden inte kommer att vilja använda sig av affischer för att 

visa sin reklam. Vi anser att anpassning till nya former av media är viktigt och att företag vill visa 

framfötterna med den nya teknik som finns. Det här innebär då att gruppen ligger rätt i tiden för en 

digital övergång inom reklambranschen (Jury, Venture Cup, 2013).  

Redan för 5000 år sedan satte människorna i Egypten och Mesopotamien ut lertavlor på torget för 

att kommunicera med så många människor som möjligt. På detta sätt har det fortsatt med 

vikingarnas runor och Martin Luthers uppspikade av sina teser, ända fram till idag. Principen är 

densamma: Placera budskapet på platser där folk rör sig och låt det sedan sitta uppe dygnet runt så 

att alla hinner se det. Förr var folket hänvisade till folktäta platser som torg och kyrkbackar. Idag 

möts människorna av budskapet redan när de kliver ut genom dörren. Precis som förr går budskapet 

varken att slänga eller zappa bort. Utvecklingen går ständigt framåt. I dag finns det två stora aktörer 

inom den traditionella utomhusreklamen i Sverige, det amerikanska företaget Clear Channel och det 

franska företaget JC Decaux (Clear Channel, 2013).  

Vad är Digital Signage? 

Den svenska översättningen till Digital Signage är digital skyltning, och det är precis vad det är. 

Ett flexibelt system där det går att sköta displayer på distans oavsett var i världen du befinner dig. På 

ett enkelt sätt kan du sprida viktig information till utvalda displayplatser. 

Digital Signage för extern och intern kommunikation 

Via digitala skyltar kan du på ett professionellt sätt stärka företagets varumärke, annonsera 

produkter/tjänster och publicera aktuella erbjudanden (Clear Sign, 2013). Att kunna påverka en 

konsument på den plats där ett köpbeslut fattas är ett kraftfullt och effektivt sätt att styra 

inköpsbeteende och snabbt öka omsättningen av valda produkter. Med meddelanden som är 

underhållande och informativa skapar du förutsättningar för nya intäkter och ökar konsumenternas 

närvaro (Visual Art, 2013). Företag använder även digital signage för att sprida viktiga budskap, 

hänvisning i publika miljöer och för allmän underhållning. Digital signage passar lika bra som intern-tv 

inom företaget, där det går att använda till att visa email och intranät för att kommunicera med sina 

anställda (Clear Sign, 2013). 

Fördelar med att använda sig utav digital signage i sin kommunikation: 

Ändra budskapet - Genom digital signage kan du utan begränsning blanda statiska bilder med rörlig 

reklam i form av filmer eller andra dynamiska medier. Det finns möjlighet att belysa en statisk meny 

för att i nästa minut skapa en mer tilldragande miljö med till exempel en miljöpresentation. 

Skärmar i en statisk miljö drar blickarna till sig - Den digitala skärmen lyser upp, vilket skapar en 

högre uppmärksamhet hos förbipasserande än vanliga posters och annan passiv reklam. 

Övervaka och uppdatera annonsbudskapet i realtid - Grundtekniken baseras på en kompetent 
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programvara som övervakar när, var och hur budskapet visas. Skärmarna kan övervakas, stängas av 

och sättas på från en central plats lokalt eller globalt. I samma programvara skapas det diversifierade 

budskapet för varje grupp eller plats i sin lösning. 

Hög dynamik i mediet - Annonsören kan köpa speciella dagar, veckor, månader och/eller en exakt tid 

då denne vill att budskapet ska visas. Detta öppnar fler möjligheter för till exempel specifika 

reklamkampanjer där du direkt kan få ut faktureringsunderlag och statistik för både reklamköpare 

och innehavare av systemen. 

Information ger mervärde - Genom mervärdesbudskap som nyheter, väder och börsinformation ökas 

uppmärksamheten till mediet. I dagsläget finns till exempel börsnyheter och klocka med på mediet. 

Inte bara reklam - Digital signage är inte bara lämpligt för reklam utan har mycket framgångsrikt även 

använts för att sprida intern information till medarbetare och kunder. Företag har under lång tid 

byggt upp stora databaser med intern information men har funnit att de anställda inte söker aktivt 

efter informationen i dessa databaser. Med digital signage så finns möjligheten att distribuera ut den 

viktigaste informationen till sina medarbetare. 

Obegränsade möjligheter - Det är bara fantasin som sätter gränserna med digital signage. Vare sig du 

väljer plasma, LCD eller projektor för att skapa en miljö för informationsvisning så fungerar digital 

signage. Möjligheten att ändra budskapet med dygnets förändring och kundernas köpbeteende samt 

att kunna skicka ut budskap lokalt eller globalt utan att resa sig ur kontorsstolen gör att digital 

signage till ett enkelt arbetsredskap med obegränsade möjligheter (Signage, 2013). 

Genom att testa de tankar och slutsatser vi drar kring vår idé, skapar vi insikter om hur vi kan 

förbättra vår affärsidé och vårt företag. Det är viktigt att komma ihåg att testandet inte ska sluta när 

företaget startas. Ett nystartat företag söker efter sitt sätt att fungera optimalt och i det sökandet är 

ett kontinuerligt testande av hypoteser ett måste (Venture Cup, 2013). 
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5. Utvecklingsprocessen 
Nedan beskrivs vad projektgruppen genomfört för att uppnå projektets syfte och mål. Gruppen har valt att 

ta upp de mest relevanta delarna som på ett väsentligt sätt har påverkat projektets resultat. 

5.1 Inledande idégenerering 
Vid projektstart i september 2012 startade gruppen en idégenerering för att få fram en projektidé 

inom digital signage. Utifrån möten med Tylöprint, ett företag i Halmstad som arbetar med reklam till 

mäklare, fick vi fram idéer om att digitalisera och göra skyltfönster iögonfallande. Genom mycket 

brainstorming och sökande efter modern teknik kom idén som ledde till Attensign. Något som 

grundade idén är att det är tråkigt att vänta på bussen, där finns reklamskyltar att kolla på, men efter 

en kort stund har du sett allt på dem. Vi ville göra intresseväckande reklamskyltar som även kan ge 

underhållning för slutanvändaren och nytta för annonsören. 

5.2 Förstudiefasen 
För att gå vidare med idén ville vi kontrollera att inget annat företag redan gjorde vad vi ville göra. De 

största och ledande företagen för utomhusreklam i Sverige är JC Decaux och Clear Channel. För att få 

mer information om hur företag inom reklam arbetar och hur deras affärsidéer ser ut kontaktade vi 

dessa två men även många fler företag, se bilaga 8; Företagskontakter. Både JC Decaux och Clear 

Channel får större delen av intäkterna genom att sälja reklamplatser på de skyltar de ställt ut. För att 

få ställa ut skyltar i Sveriges kommuner ger de ut gatumöbler gratis, där de då kan sätta upp 

annonsytor. För att kunna mäta sig med alla konkurrenter krävs det att Attensign kan leverera något 

unikt till kunderna. Genom en nyhetsgranskning kunde vi få fram vad som kommit ut på marknaden 

och vilka olika tekniker som använts. Vi använde patentdatabaser för att se vilka patent som finns 

och om något skulle hindra oss i projektet. Vi använde sökord såsom outdoor display, digital 

billboard, digital signage, outdoor advertising, outdoor signage, outdoor screen, interacitve. Vid 

sökningarna användes många olika ord och sedan kombinerade vi orden på olika sätt. De söksvar vi 

fick fram gav oss inga resultat som kunde förhindra oss i vårt projekt. Inför Attensigns framtid kan det 

vara bra med en professionell nyhetsgranskning, från till exempelvis Valea, för att få fram all 

information som kan vara till nytta eller påverka Attensign. 

För att få en tydligare bild av vilka personer eller företag som skulle kunna vara intresserade av 

Attensign genomförde gruppen en intressentanalys. För hela intressentanalysen se bilaga 5 – 

Intressentanalys. 

Idag finns många olika varianter av skärmar och andra tekniker som är långt utvecklade. Vad vi under 

förstudiefasen hittade för olika alternativ till skärmar och interaktionsvarianter listas nedan: 

 Touch skärmar – finns i mängder av olika storlekar, men priserna stiger snabbt om skärmen 

blir större än 50”. Det finns touch-skärmar som idag används vid utomhusbruk men de är för 

det mesta i en storlek runt 22” och används vid till exempel biljettköp. 

 Elektriska glas – utan strömtillförsel är glaset frostat, det går inte att se igenom, men då 

ström tillförs blir det genomskinligt.  

 Kinect – en kamera från Microsoft som kan användas för att styra innehållet på skärmen 

genom rörelse. Används idag vid Tv-spel från Xbox. 

 Knappar – som styrningskanal, exempelvis övergångsställen. 

 Joystick – används för att kunna styra bilden på skärmen 
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 Tangentbord – kunna skriva genom knapptryckningar, används oftast bara sifferdelen av 

tangentbordet, till exempel bankomater. 

 QR-koder – scannas av med en APP i mobilen och då skickas du till den information som QR-

koden var kopplad till.  

 Digital signage – En metod för att kunna sprida budskap på flera skärmar från en extern 

dator.  

 Projektor – Bild skickas ut genom ljusstrålar. Det finns en typ av plastfilm som kan placeras på 

glasytor där sedan bilder från en projektor kan visas.  

 Hologram – Genom flertalet projektorer kan 3D-imitationer visas, avancerad teknik. 

 E-paper – en böjbar digital skärm som idag finns i små storlekar. 

Nedan listas olika alternativ till utomhusreklam: 

 Posters – Väggar där det kan sättas upp mindre planscher. 

 Billboards – Stora digitala skyltar som sätts upp högt upp, med stora pixlar. 

 Banderoller – vid evenemang eller liknande 

 Skyltfönster – Genom skyltfönster visas en del digital reklam, men vanligtvis bilder eller 

produkter.  

 Busshållplatser och fristående reklamskyltar – Använder sig av stora planscher 

 Flyers – Delas ut, ofta i centrala delar av städer och medger skräp då mycket slängs direkt. 

 Tryck på fordon och byggnader 

Nedan listas olika alternativ till digital reklam inomhus: 

 Tv-reklam 

 Butiksreklam genom digital signage – exempelvis kan de visa erbjudanden på äpplen vid 

frukten och tvättmedel vid städartiklarna.  

 Informationstavlor/kiosker – finns ofta i köpcentrum eller liknande. 

5.2.1 Positionering 

Idén med Attensign och dess positionering gentemot vad som redan finns idag är en kombination av 

olika tekniker och dess sätt att användas. Attensign ska vara en digital skylt som kan visa sitt budskap 

i starkt solljus men även i alla olika väderförhållanden, alltså utomhus. I jämförelse med de billboards 

som finns utomhus idag ska Attensign visa ett högupplöst budskap och en bra bild även på nära håll. 

Vi ville göra Attensign till en användarvänlig produkt med många möjligheter där företag ska kunna 

byta budskap när de vill från kontoret, alltså behövs inga planscher tryckas upp och ingen personal 

behöver ta sig till skärmen för att byta budskapet. Budskapet byts då från en extern enhet, så som en 

till exempel en dator. För att göra Attensign ännu mer unikt kan produkten kombineras med 

interaktion, exempelvis touch-skräm eller knappar. 

På dagens marknad finns det ett alternativ till utomhusreklam där flera företag kan göra reklam 

samtidigt. Det är på fristående reklamskyltar som rullar fram olika poster som ska visas. Gruppen 

anser att detta inte är ett tillräckligt smidigt sätt och vill då positionera sig genom att låta företag 

köpa reklamplats på en digital skylt samtidigt fast vid olika tidsspann. Om vi exempelvis delar in 

dygnet i sex tidsspann på fyra timmar vardera, skulle ett företag i restaurangbranschen kunna köpa 

reklamplats mellan 10.00-14.00 för att göra reklam för sitt luncherbjudande.  

En annan möjlighet till positionering som gruppen vill erbjuda är att företag ska kunna dela 
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reklamplats. Företagen ska kunna välja en tid på dygnet då de vill visa sitt budskap, men kunna betala 

mindre för att dela den tiden med ett annat företag. På så sätt får båda företagen chans till en 

billigare reklamplats. Företagen kan t.ex. ha var sin tio sekunder lång reklamfilm som då rullar 

frekvent. Om det ena företaget vill kan de välja att betala en större summa för en längre reklamtid. 

För en genomgående beskrivning av hur gruppen tänkt positionera sig, se bilaga 25 – Unique Selling 

Proposition. 

För att kunna mätas med de konkurrenter som finns på marknaden idag gjorde vi en 

konkurrensanalys. Därigenom kunde vi analysera om positioneringen för Attensign var tillräcklig.  För 

gruppens konkurrensanalys, se bilaga 7 – Konkurrensanalys. 

För att vi enkelt skulle kunna ha en överblick över vilka krav och önskemål vår produkt skulle uppfylla 

ställde vi upp en kravlista, se stycke 2.3 Krav och önskemål. Denna kravlista genomsyrade hela 

projekttiden och vi fick flertalet gånger lägga till mer specificerade krav efter att våra kunskaper 

ökade. Under vårt sökande av komponenter jämförde vi kontinuerligt med de uppställda kraven för 

att få fram Attensign så som vi önskade. 

5.2.2 Byggtillstånd 

Projektgruppen kontaktade Halmstad kommun för att ta del av information huruvida vi ska gå till 

väga för att sätta upp vår reklamskylt på offentliga platser. Gruppen har valt att titta på Halmstad 

innerstad till en början för att få en bättre inblick om hur vi kan gå vidare med vårt koncept. För att 

sätta upp en reklamskylt i Halmstad innerstad krävs byggtillstånd. För vårt koncept ska vi vända oss 

till förvaltningen för teknik och fritid. Genom förvaltningen söker vi ett mark- och upplåtelsetillstånd 

hos byggnadskontoret. Gruppen skickar in olika ansökningar beroende på om vi söker ett permanent 

tillstånd för en skylt som ska sitta uppe länge, eller ett tidsbegränsat tillstånd för en skylt som ska stå 

framme under till exempel ett event. Den som söker tillstånd märker vanligtvis ut var 

skylten/skyltarna ska stå på en nybyggnadskarta. Men då gruppen till en början endast kommer att 

ställa ut enstaka skyltar räcker en enkel situationsplan. Då ansökan godkänts av teknik och fritid och 

byggnadskontoret ska polisen godkänna en upplåtelse av offentlig plats. Efter att denna ansökan gått 

igenom behövs ett sista tillstånd från förvaltningen för teknik och fritid där ett avtal gällande 

underhålls skrivs, vilket innebär att gruppen går i god för att skylten genom service kommer att hålla i 

tio år och att platsen återställs till sitt befintliga skick. Enligt förvaltningen för teknik och fritid är 

avgiften för att ha en skylt placerad i Halmstad innerstad cirka 4700 kronor per år. På 

byggnadskontorets hemsida finns de dokument gruppen behöver som beskriver hur vi ska söka och 

vad som krävs för att söka tillstånd.  

Då projektgruppens reklamskylt behöver strömförsörjning behöver vi även kontakta HEM, Halmstad 

Energi och Miljö, för att skriva ett avtal. Detta kommer att bli en engångskostnad för gruppen på 8 

000 till 12 000 kronor, beroende på var skylten placeras och hur mycket arbete som ska läggas ner 

för att få strömförsörjning. (Thomas Säfström, trafikingenjör, 2013-04-02) 

5.2.3 Enkät 

Gruppen har genomfört en enkätundersökning där vi ville få reda på hur allmänheten reagerar på 

dagens reklamskyltar och hur de skulle förhålla sig till de ändringar gruppen tänkt genomföra. På 

dagens reklamskyltar finns ingen standard för interaktiva skyltar, det var därför av intresse att se hur 

allmänheten skulle förhålla sig till denna typ av skylt. För de frågor som ställdes och resultaten från 

dessa, se bilaga 14 – Enkätundersökning. En digital reklamskylt med touch-funktion är en kostsam 
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produkt och gruppen har begränsad finansiering. Vi valde därför att se till ett billigare alternativ där 

slutanvändaren kan använda sig av knappar för att interagera med reklamskylten.  

Det finns en risk vid genomförande av en enkätundersökning i ett mindre urval av svarspersoner. Då 

det urval gruppen kommit i kontakt med uppgår till 117 personer kan vi inte garantera att vi erhållit 

samma svar om vi kommit i kontakt med fler personer. Det urval som tillfrågades kontaktades via 

mail och Facebook, där majoriteten var i åldern 16-25 år. Vi valde att använda oss av denna typ av 

kanaler för att enkelt och kostnadsfritt nå ut med undersökningen. I framtiden bör en 

enkätundersökning genomföras i större grad där vi når ett större urval och på så sätt erhåller säkrare 

svar. 

Det gruppen fått ut av den här enkätundersökningen är att dagens reklamskyltar inte fångar 

slutanvändarens uppmärksamhet. Om reklamskylten haft en rörlig bild hade den blivit mer 

uppmärksammad. Övergripande majoritet hade även intresserat sig mer för skylten om de själv fick 

välja vilket budskap som skulle visas.  

Huruvida slutanvändaren skulle trycka på en knapp som finns på reklamskylten är det en delad 

majoritet om ja och nej. Detta spelar även vidare i om slutanvändare hade fått ett erbjudande av att 

trycka på knappen. Hälften av de svarande hade intresserat sig mer än tidigare, medan resterande 

hälft ansåg att det inte gjort någon skillnad. 

Om vår reklamskylt, med en hjälp av en knapptryckning, hade kunnat visa till exempel lokala 

evenemang eller kartor hade majoritet gått till skylten om den varit i närheten av var de befinner sig. 

En stor del hade även kunnat tänka sig att interagera med skylten om de väntar på någonting, till 

exempelvis en buss.  

Om reklamskylten hade visat uppdateringar via sociala medier tyckte en stor del att det hade gjort 

reklamskylten mer intressant. Dock hade det berått på deras humör, vilket inte kan garantera att 

sociala medier gjort reklamskylten mer attraktiv.  

Grupp fick en positiv respons på vår sista fråga som gällde vår logotyp. De tillfrågade ansåg logotypen 

vara livfull, färgglad och ger ett intryck av reklambranschen. 

Informationen baseras på den procentsats gruppen erhållit efter genomförd enkätundersökning 

genom Enalyzer. Endast fullständigt ifyllda enkäter har använts, vilket uppgick till totalt 117 stycken. 

Efter genomförd enkätundersökning valde projektgruppen att inte gå vidare med alternativet där vi 

använder oss utav knappar. 

5.3 Genomförandefas 
Under projektet har gruppen utgått från en idé och drivit det framåt till en lösning. Genomförandet 

har bestått av många olika delmoment som alla lett projektet mot sitt mål. 

5.3.1 Företagskontakt 

När gruppen genomfört en förstudie startade genomförandet av projektet. Det har från start varit 

viktigt att ha kontakt med flera olika företag för att få mer kunskap och eventuellt kunna starta ett 

samarbete. Under hela projektet har gruppen haft kontinuerlig kontakt med företag. Detta har vi haft 

för att få så mycket information och hjälp som möjligt. Tack vare de band vi knutit har vi fått en god 

insikt i både hård- och mjukvara till digital signage samt hur en touch-skärm fungerar. Gruppen har 

lagt mycket vikt och tid i att söka komponenter, där programvaror ingår, från externa företag. Genom 

telefonsamtal, e-post och personliga besök med företag har gruppen erhållit kunskap för att kunna 

driva projektet framåt. För att se vilka företag gruppen varit i kontakt med, se bilaga 8 – 
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Företagskontakter. Det kinesiska företaget Berise var under en längre tid en möjlig leverantör vid köp 

av skärm till prototypen. Produkten vi var intresserade av hos dem var en 55” skärm för 

utomhusbruk. Kostnaden låg på 4428 USD och leveranstiden hade varit 20 dagar. Det fanns i detta 

fall många andra möjliga leverantörer av skärmar. En skärm från Norden hade däremot kostnader 

som låg på allt mellan 50 000 till 180 000 SEK. För några av de olika alternativ till skärmar som 

gruppen tittat närmre på, se bilaga 24 – Alternativ till komponenter. 

Det utvecklingsstöd gruppen erhållit var 25 000 SEK och budgeten låg inom dessa ramar. Attensign 

innehåller många dyra komponenter och smartast för gruppen skulle vara att låna eller hyra skärm 

och sedan lägga resterande pengar på mjukvara och andra nödvändiga komponenter.  

Vid diskussion angående vilken skärm vi vill använda oss utav fanns många olika val att genomgå. Då 

konceptet bygger på att layouter skall kunna fungera och visas på flera skärmar, bör skärmarna ha 

samma format och upplösning. Det underlättar för dem som vill skapa layouter då det är 

standardiserade format och layouterna inte behöver ändras mellan olika skärmar. Vi har valt att 

använda oss av formatet 16:9 som är det vanligaste idag. 

5.3.2 Val av lösning 

Under projektets gång har gruppen brainstormat kring och diskuterat olika val av utseende, 

komponenter och lösningar. Då gruppen vill ha en interaktiv reklamskylt tittade vi till en början på 

lösningar till detta. De alternativ som varit aktuella och idéer kring dessa listas nedan. 

 LED-belyst tavla – Ger god belysning, böjning är möjlig, lätt att färga, byta info, förmedla 

budskap, möjlighet att visa mönster, tavlor, konstverk, lysande inredning, enkel installation 

 Dator – oattraktiv som stationär, smidig, enkel användning, går att koppla till tv/projektor, 

internet, möjlighet att använda programvara 

 Touch-skärm – slutkunden delaktig, ohygieniskt, skapar intresse, enkelt teknik, finns i stora 

storlekar, går att koppla till telefon, surfplatta 

 Projicering på plastfilm – möjlighet till hologram, budskap på stora ytor, inget behov av 

teknik där budskapet visas 

 Digital Signage – aktuella uppdateringar, avdelningsanpassad, förmedla anpassat budskap, 

flera skärmar med samma/olika budskap, applicerbart i alla branscher, tids- och 

kundanpassat 

 Skärm – möjlighet att visa bildspel, film, text, information, billig, går att koppla till dator, dvd, 

kamera 

 Kinect/rörelsesensor – genomför 3D-scanning av personen i fråga, väcker intresse, gör 

slutkunden delaktig, möjlighet till spel finns 

 Knappstyrning 

 E-paper – formbart, möjlighet att fylla små ytor, möjlighet att bygga in i befintliga föremål, ny 

teknik 

 Transparenta skärmar – möjlighet att visa föremål bakom glaset, interaktivt, 

uppseendeväckande, ny teknik 

 Smart window – avdelningsmöjligheter, variera vad som visas, fönstret kan täcka sig självt 

Gruppen jämförde de olika alternativen för att enklare kunna välja ut vilken lösning vi skulle använda 

oss av. En LED-belyst tavla ansåg vi vara för enkel och lik de alternativ som finns idag. En dator gör 

det enkelt att koppla samman med en skärm och vi insåg snabbt att vi behövde en sådan för att 
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kunna styra vad som visas på skärmen. En touch-skärm är ett dyrt alternativ och med tanke på 

gruppens utvecklingsstöd var detta ett för dyrt alternativ till den första prototypen. Det är dock 

någonting som gruppen i framtiden vill använda sig utav till Attensign. Projicering på plastfilm ansåg 

vi vara ett aktuellt alternativ, men kom sedan fram till att det skulle bli för svårt med projicering utan 

något störningsmoment runt omkring. Vad gruppen direkt fastnade för var digital signage. Digital 

signage är ett alternativ till att byta budskap enkelt och göra detta från en extern enhet. För att 

kunna visa upp ett digitalt budskap behövdes en skärm. Gruppen tittade närmre på Samsungs 

nyintroducerade genomskinliga skärmar, men vi ansåg att detta var ett för dyrt alternativ. En Kinect 

måste känna av personen i fråga som ska interagera med den och vid en busshållplats full med folk 

blir detta ett problem. Vi valde därför att inte gå vidare med den typen av interaktion. Gruppen 

övervägde även att använda sig av knappstyrning för att kunna interagera med skärmen men valde 

att inte gå vidare med alternativet efter genomförd enkät. E-paper, som är formbart, är något som 

inte var aktuellt för gruppen för tillfället då tekniken håller på att utvecklas. Men i framtiden är en 

digital cirkulär reklampelare ett intressant alternativ. Med ett smart-window kan du välja att göra en 

svart eller frostad ruta genomskinlig genom att föra ström genom rutan. Med detta alternativ fanns 

ingen möjlighet att visa upp ett digitalt budskap.  

Val av lösning baserades på den finansiering gruppen erhållit och den kunskap gruppen hade vid 

tillfället. Gruppen hade velat använda sig utav en interaktiv skärm för utomhusbruk, men det 

utvecklingsstöd gruppen erhållit var inte tillräckligt för att finansiera detta. Det är däremot en aspekt 

som går att förändra, och vid fortsättning av projektet kan detta åstadkommas. Finansiering är inget 

större hot då det finns möjligheter till ökat utvecklingsstöd.  

För slutgiltiga val av lösning se stycke 6; Produkten Attensign.  

För att kunna nå ut till skärmar och kunna byta dess budskap från en extern enhet skall vi använda 

oss av digital signage. Det finns flera företag som kan leverera digital signage-paket, där de då 

programmerar mjukvaran och vi som kunder får genom en inloggning ta del av den. För att 

skärmarna skall kunna kommunicera med internet och externa datorer kopplas skärmen ihop med en 

digital signage enhet som i sin tur fungerar som en dator åt skärmen. Visiosign är ett utav de företag i 

Sverige som levererar digital signage produkter. Visiosign har kontor i Halmstad och genom möten 

med dem har gruppen fått information om digital signage och diskuterat hur Attensign kan använda 

sig av tekniken.  Gruppen sökte efter alternativa lösningar och det finns gratisversioner av digital 

signage som man kan finna att ladda ner på internet. Vi hittade två olika versioner, från 

www.digitalsignage.com och www.displayevolution.com, som vi testade och försökte få att fungera 

på det sätt vi önskade. De båda versionerna var inte användarvänliga och det verkade som om våra 

datorer inte heller hade tillräcklig prestanda för att klara av att köra programmet. Skulle vi använda 

oss av dessa digital signage program var vi alltså tvungna att köpa in datorer som hade tillräckligt hög 

prestanda för att klara av att spela programmet. Det skulle då krävas inköp av en dator till varje 

skärm som kopplas samman. Ett alternativ till dator som vi kollade upp var Raspberry Pi, som är en 

liten dator och grunden kostar mellan 30 till 50 USD beroende på vilka tillbehör som efterfrågas. För 

beskrivande bild på Raspberry Pi, se bilaga 24 – Alternativ till komponenter. Det går att uppgradera 

en Raspberry Pi om grundvarianten inte har tillräcklig prestanda eller om det krävs bättre grafikkort. 

Gruppen utvärderade alternativen och kom fram till att de ska köpa ett digital signage paket där 

företaget programmerar mjukvaran. Valet baseras på att Attensigns mjukvara skall fungera som 
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tänkt, den skall även vara användarvänlig och klara av de krav som ställs. Då gruppen går genom ett 

företag kan problem enklare lösas om de uppstår när Attensigns olika delar skall kopplas samman.  

Diskussioner och information som gruppen tagit del av har bidragit till att den kravlista gruppen satt 

upp blivit mer specificerad. Ett stort problem med skärmar som skall kunna visa ett budskap utomhus 

är när solen skiner. Solen skapar reflektioner i glasytor och om ljusstyrkan i skärmen är låg kan bilden 

visa svarta områden. Solen kan resultera i att kristaller i en LCD-skärm dör och därmed ge bieffekten 

av svarta störningar på skärmen. Vi fick genom information från företag som arbetar med 

utomhusskärmar att ljusstyrkan på skärmen måste överstiga 1500 cd/m² annars kommer inte bilden 

som visas att lysa igenom då solen skiner. Vi satte därefter kravet att vår skärm skulle ha en ljusstyrka 

på minst 1500 cd/m². Skärmar med högre ljusstyrka än 1500 syns självklart bättre ju starkare de är, 

men de drar även då mer ström. Det är en avvägning vi har med i beräkningarna. En vanlig TV-skärm 

har ljusstyrkan runt 300 till 500 cd/m² och är inte tillräcklig för utomhusbruk. 

Kontinuerligt varje vecka hade gruppen handledarmöten med Leif Nordin på Högskolan i Halmstad. 

Det gav gruppen en återspegling av vad blivit gjort och vad nästa steg i processen skulle vara. 

5.3.3 Komponentsökning 

Gruppen har kontinuerligt genomfört komponentsökning för delarna till Attensign. Då Attensign är 

en produkt som kombinerat flera olika tekniska lösningar är det viktigt att hitta komponenter som 

fungerar tillsammans. Genom att prata med företag och knyta kontakter har gruppen fått ett större 

nätverk att använda sig av och erhållit mer djupgående information. Vid gruppens sökning av 

komponenter fick vi fram alternativ till både skärmar och företag som erbjuder digital signage. Efter 

mycket sökande fick vi kontakt med företaget Mitron i Finland som just nu håller på att utveckla en 

72”-skärm för utomhusbruk. Skärmen har under våren 2013 färdigställts och den uppfyller de krav vi 

ställt på skärmen. 

Redan vid projektets start hade vi kontakt med företaget Visiosign, som är aktiva inom digital 

signage-branschen. Då de har kontor i Halmstad kunde vi enkelt träffa dem regelbundet genom 

möten och diskutera vår idé. Under projektet fann vi flera företag som arbetade med digital signage 

och tittade närmre på deras erbjudanden. Vi fick god kontakt med Visiosign och då deras kontor låg 

lägligt placerat valde vi att samarbeta med dem. På så sätt fick vi enkelt hjälp med den programvara 

vi ville köpa. Visiosign hjälpte oss att utveckla det digital signage-paket vi var ute efter och gav oss ett 

förmånligt pris.  

5.4 Varumärke 
Projektgruppen valde att ta fram ett namn och en logotyp för produkten. Detta gjorde vi för att 

enklare kunna sälja in vårt koncept. Ett varumärke är en symbol för ett företags produkter eller 

tjänster så att ursprunget kan identifieras. Ett varumärke fungerar som en profilering av vårt företag 

genom att det kopplar våra produkter och tjänster till kundkretsen (Innovation Online, 2013).  
Vi började med att brainstorma fram ett namn som skulle passa vår produkt och tjänst. Gruppen 

kombinerade flertalet ord vi kunde koppla till vårt koncept och valde till slut alternativet Attensign. 

Attensign en kombination av orden attention och sign. Orden betyder på svenska uppmärksamhet 

och skylt. Vi har både gjort eftersökningar på internet och i PRVs register för att se att vi har ett unikt 

namn. Gruppen kontaktade en grafisk designer för att designa vår logotyp. Vi fick då flertalet olika 

förslag i olika färgkombinationer. Resultatet vi valde att använda oss av kan ses på rapportens 

försättsblad. För logotypalternativ se bilaga 9 – Logotypförslag. 
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5.5 Venture Cup 
Under projektets gång valde gruppen att delta i Venture Cup. Venture Cup är Sveriges ledande 

tävling för dig som vill utveckla din affärsidé och utefter denna starta ett företag. Gruppen valde att 

delta då det är kostnadsfritt och varje bidrag erhåller feedback på de tre moment som ska lämnas in. 

Det finns även chans att vinna prispengar och konsulttjänster. De tre momenten i tävlingen består av 

affärsidé, pitch och affärsplan. Gruppen har i varje moment erhållit givande feedback som bidragit till 

att både affärsidén och affärsplanen ändrats till vår fördel.  Då affärsplanen är det tredje och sista 

momentet innehåller den de tidigare momenten. För gruppens affärsplan se stycke 5.10; Affärsplan. 

I moment pitch vann gruppen första pris i tävlingen för lärosäten. Priset var en skräddarsydd heldag 

med konsulttjänster värda 10 000 kronor från reklambyrån WBL och konsultföretaget Business 

Performance, se bilaga 21 – Pris för moment Pitch i Venture Cup (Venture Cup, 2013). Upplägget för 

aktiviteten var bra och hela dagen var lärorik och givande. Genom att bli coachade inom både 

marknadsföring och försäljning, från veteraner inom branschen, fick vi insikter i sådant vi tidigare inte 

tänkt på och tips på huruvida vi kan gå vidare med vår idé. Kunskapen från denna dag är till nytta för 

vår idé och kommer vara användbar för oss i framtiden.  

Under dagen genomförde gruppen en workshop där vi använde oss utav ett viktningsdiagram. I 

viktningsdiagrammet förde vi in de aktiviteter som kunde vara positiva vid uppstart av ett företag. 

För viktningsdiagram, se bilaga 11 – Viktningsdiagram. 

5.6 Business Model Canvas 
Under projektet använde gruppen sig av Business Model Canvas, den så kallade canvasmodellen. 

Med hjälp av denna modell kunde vi få en överskådlig bild av allt som genomsyrar projektet och dess 

framgång. Canvasmodellen använde vi som grund för att skapa en affärsplan till Attensign. Då 

modellen fylldes i bildades automatiskt en diskussion och brainstorming av idéer för hur Attensign 

ska ta sig ut på marknaden och vad dess styrka är. För den kompletta sammanställningen se bilaga 13 

– Business Model Canvas. 

5.7 SWOT-analys 
Gruppen genomförde en SWOT-analys för att sätta upp vilka styrkor och svagheter Attensign har. 

Vad gruppen insåg genom denna analys var att en svaghet och ett hot inte alltid behöver vara något 

negativt. Det går ofta att vända de negativa aspekterna till något positivt för produkten. Som 

exempel på det kan nämnas hotet med vandalism och förstörelse av gatumöbler som är ett stort hot 

för Attensign. För att vända det till något positivt för kunden kan man erbjuda försäkring eller 

liknande. För att se hela SWOT-analysen se bilaga 15 – SWOT-analys. 

5.8 Framtagning av prototyp 
Efter val av lösning diskuterade gruppen utseendet på skylten. Detta gällde huruvida vi skulle 

använda oss av en skärm, en skärm på framsidan och en plansch på baksidan eller en skärm på både 

fram och baksidan. Till den första prototypen för reklamskylten valde gruppen att använda sig utav 

en skärm. För att kunna få fram en fungerande produkt med ett system som samarbetar togs en 

prototyp fram. Prototypen visar att Attensign fungerar i praktiken och skapar möjligheter för 

ytterligare tester. Den visar även hur Attensign kommer att kunna se ut i framtiden. Som första 

prototyp använde gruppen en 42” touch-skärm som Högskolan i Halmstad köpte in från Sahara 

Solutions. 
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Bild 1 - iPlayer 

Projektgruppen köpte ett digital signage-paket av företaget 

Visiosign. För avtal mellan gruppen och Visiosign, se bilaga 19 

– Avtal med Visiosign. I köpet ingick en iPlayer, se bild 1, 

vilket är den dator som driver vad som ska visas på skärmen 

och den är uppkopplad till Visiosigns server. I köpet ingick 

även layouter för uppdelning av skärmen, ett konto för 

inloggning där vi ställer in tider för vilket budskap som ska 

visas och hur det visas samt en utbildning i hur vi ska använda 

oss av mjukvaran. För specifikation på iPlayern, se bilaga 16 – 

Specifikation iPlayer. För gruppens förslag på layouter till 

Attensign, se bilaga 17 – Projektgruppens layoutförslag till 

reklamskylten. För de layouter som gruppen tog fram tillsammans 

med Visiosign, se bilaga 18 – Slutgiltiga layouter från Visiosign. 

5.9 UTEXPO 
Projektgruppen kommer att delta på UTEXPO för att visa upp sitt projekt. UTEXPO är en tre dagar 

lång mässa på Högskolan i Halmstad där examensarbeten ställs ut. Det är under dessa dagar 

examensarbeten visas upp för allmänheten och stipendier delas ut. UTEXPO 2013 infaller mellan 

torsdagen den 30 maj och lördagen den 1 juni. UTEXPO är en av Högskolans äldsta traditioner och 

något som engagerar studenter, personal, anhöriga och uppdragsgivare. UTEXPO presenterade under 

2012 över 140 examensarbeten från 18 olika program, vilket är bland det högsta utställarantalet 

någonsin. (Högskolan i Halmstad, 2013) 

5.10 Affärsplan 
I affärsplanen har projektgruppen valt ut vad som är det viktigaste att lyfta fram med vår idé. Vi har 

valt att delta med vår affärsplan i Venture Cup, vilket är en tävling gällande bästa affärsplan, där 

samtliga godkända bidrag erhåller feedback oavsett utfall i tävlingen. Detta genomförs för att kunna 

fortsätta utvecklas och förbättras.  

Det är viktigt att försöka skriva sin affärsplan så att personer med olika bakgrund och kompetens 

förstår affärsidén. Det är även viktigt att tänka på att en estetiskt tilltalande och strukturerad 

affärsplan är lättare att ta till sig och läsa för mottagaren (Venture Cup, 2013). För projektgruppens 

kompletta affärsplan, se bilaga 10 – Affärsplan.  
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6. Produkten Attensign 
Projektgruppens slutgiltiga val av lösning är en kombination 

av en skärm för utomhusbruk och ett grafiskt digital signage-

paket där du kan byta budskap genom en inloggning på 

internet. Det gruppen gör med produkten Attensign är att vi 

binder samman olika tekniska lösningar till en ny produkt. 

 Den skärm gruppen valt att använda sig utav är en 72” LED 

utomhusskärm i porträttläge, med 16:9 format, från det finska 

företaget Mitron, se bild 2. Skärmen kan läsaren se i bild XXX. 

Skärmen är IP65 klassificerad, vilket innebär att den tål de 

flesta sorters väderförhållanden. Arbetstemperaturen ligger 

mellan -35°C till 55°C och den har tillhörande 

temperaturreglering. Skärmens upplösning är high definition 

med 1920x1080 punkter. Den har en ljusstyrka på 4000 

candela per kvadratmeter, vilket innebär att bilden är skarp i 

direkt solljus. För att gemene man ska förstå ljusstyrkan 

nämner vi att en vanlig tv-skärm har en ljusstyrka på 300-500 

candela per kvadratmeter (Elgigantens supporttjänst, 2013). 

Ljusstyrkan ställer in sig automatiskt till omgivande ljus. 

Skärmen är konstruerad för att stå emot vandalism, vilket är 

ett flyktigt begrepp men bidrar till att skärmen är robust. 

Konstruktionen är i aluminium och stål och har ett laminerat 

antireflekterande glas. Strömförsörjningen för skärmen uppgår 

till max 3700 watt. För bilder på skärmen, dess specifikation och 

pris, se bilaga 24 – Specifikation 72” 

utomhusskärm. 

Gruppen tog fram tre typer av layouter 

att visa på skärmen. De två layouterna i 

bild 3 och 4 är förslag på hur det skulle 

kunna se ut på skärmen. I alternativet i 

bild 3 kan du lägga in bilder eller videor 

på de rutor som nu visas svarta. I den 

undre gråa rutan finns möjlighet att 

lägga in till exempel RSS-flöde eller 

twitter-uppdateringar. I bild 4 kan 

läsaren se en annan layoutvariant. Det 

går själv att välja hur du vill utforma 

layouten på skärmen. Ett sådant här 

alternativ kan vara lämpligt om du vill 

visa till exempel en stor bild. 

Bild 2 - Skärm 

Bild 3 – Förslag till layout 2 Bild 4 – Förslag till layout 3 
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I bild 5 visar vi hur skylten skulle 

kunna visa upp ett budskap. Här har 

gruppen valt att använda sig utav tre 

zoner att kunna visa bilder eller 

annan information. En variant som 

denna kan visa flera sorters 

information på samtidigt. Som 

läsaren ser kan vi visa till exempel 

vädret, vilket ständigt hålls 

uppdaterat via nätet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1 Hur Attensign fungerar 
Hur fungerar då Attensign? Hur ska jag kunna ändra budskapet på skärmen? 

Attensign använder sig av en LED-skärm med ett IP65-certifierat chassi. Detta är ihopkopplat med en 

iPlayer som i sin tur är ständigt uppkopplad till internet. iPlayern tar emot information från en 

infoboard, vilket är den sida där styrning av skärmens budskap sker. Infoboarden kommer du åt 

genom en inloggning på internet och all dess data och information samlas på en server. Det digital 

signage-företag vi köper iPlayern av, sköter servern och programmeringen av infoboard. För att 

användaren skall kunna nå skärmen, sker det genom internet via infoboarden. Information 

uppdateras direkt i iPlayern om den är uppkopplad till internet. Skulle nätet av någon anledning 

kopplas ur kommer den senast uppdaterade informationen visas på skärmen tills den kopplas upp till 

internet igen. Utifrån detta kommer Attensign kunna visa budskapet i en utomhusmiljö. 

Bild 5 – Förslag till Layout 1 
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Bild 6 - Blockschema 

Gruppen har sammanställt ett blockschema för att redogöra Attensigns delar och hur användandet 

hänger ihop, se bild 6.  

Den iPlayer som gruppen valt att använda sig utav kopplas till den utvalda skärmen via en VGA-kabel. 

Både iPlayern och skärmen drivs av var sitt 230 volts uttag. iPlayern körs på operativsystemet 

Windows Embedded och har programmet InfoBoard inlagt, vilket är det program som driver vad som 

visas på skärmen. iPlayern är kopplad till Visiosigns server och tar emot information via ett trådlöst 

nätverk, vilket gör att vi kan ändra budskapet från vart som helst i världen så länge vi är uppkopplade 

till internet. Budskapet som visas på skärmen byter vi genom att logga in via internet på det konto vi 

fått tilldelat av Visiosign. Inloggning sker genom att skriva in användarnamn och lösenord. I menyn på 

vårt konto kan vi välja vilken typ av layout vi vill använda oss av. Vi kan ställa in hur länge ett budskap 

ska visas, vilken skärm den ska visas på, under vilken tid, dag, vecka, månad och år den ska visas. Med 

ett enkelt klick kan vi aktivera och avaktivera ett budskap. iPlayerns storlek och försumbara 

driftstemperatur gör att den går att integrera i skärmens chassi. För en ingående beskrivning över hur 

vi kan utforma budskapet och byta layouter, se bilaga 23 – Instruktioner InfoBoard. 

6.2 Prisförslag 
Projektgruppen har satt upp ett prisförslag för ett företag som vill köpa reklamplats: 

Ett företag vill göra reklam under en månad mellan 10.00-14.00 varje dag. För det kommer de att 

betala 8640 kronor, vilket innebär att de betalar 2 öre per sekund.  Vi jämför detta med att köpa en 

reklamtid på TV som kostar runt 38 kronor per sekund och du köper då reklamtid för endast en 

vecka. Attensign erbjuder inte lika många skärmar som vid en Tv-reklam, däremot erbjuder Attensign 

en möjlighet till en längre tidsperiod och en reklamplats till ett billigare pris. Detta gör att vi, på en 

skylt på ett år, kommer få en intäkt på 622 080 kronor vid full beteckning av reklamplatser. Detta är 

ett prisförslag där varje annonstid skulle kosta lika mycket. Det finns möjlighet till variation på 

annonspriserna, där det alternativt är dyrare med den populäraste annonstiden än den som är 

mindre populär. 

Server Digital signage företag 

Infoboard 

LED-skärm 

iPlayer/dator 

IP65-certifierat chassi 

Visar budskapet i en 

utomhusmiljö 

Användare Internet 
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Projektgruppen har satt upp en priskalkyl för vad det skulle kosta projektgruppen att ha en skärm i 

bruk under ett år. De rörliga och fasta kostnaderna uppgår tillsammans till 253 595 kronor. För 

ingående priskalkyl se bilaga 6 – Priskalkyl. Gruppen har även satt upp en kalkyl för när vi kan gå 

break even vid uppstart av ett företag. Vi räknar med att gå break even efter 14 månader om vi har 

full betäckning på reklamskylten. För en genomgående beskrivning och gruppens break even-kalkyl, 

se bilaga 22 – Break even-kalkyl. 
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7. Slutsatser och reflektioner 
Nedan har gruppen reflekterat över projektet och dragit slutsatser om projektets resultat.  

7.1 Hållbar utveckling och ett etiskt synsätt 
Gruppen har arbetat utefter en hållbar utveckling och ett etiskt tänkande gällande produkten 

Attensign. Det vi idag utvecklar och producerar ska inte resultera i förhinder för nästkommande 

generation.  En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Lärarförbundet, 2012). De 

reklamskyltar som står ute idag har en elkonsumtion under de tider på dygnet då det är mörkt ute. 

Gruppens reklamskylt kommer att ha en ständig elkonsumtion då skärmen ska lysa hela tiden för att 

kunna visa upp budskapet. Här kan gruppen ställa sig frågan om det är etiskt riktigt att ställa ut en 

sådan reklamskylt, då det innebär att Attensign kommer att öka elförbrukningen gentemot tidigare 

alternativ. Gruppen anser att utvecklingen av nya produkter inte kan stanna av på grund av detta.  

Utvecklingen går ständigt framåt och människan lär sig mer och mer varje dag. Attensign kommer att 

anpassa sin ljusstyrka utefter omgivande ljus, men vi kommer ständigt att jobba hårt för att utveckla 

en så liten elkonsumtion för vår reklamskylt som möjligt. Vi kan inte låta framtida produkter gå om 

intet för att vi inte har den kunskap, som behövs just nu, för att ta fram en reklamskylt som förbrukar 

minde el än tidigare alternativ.  

Det gruppen i gengäld gör med Attensign är att vi ersätter de posters som behöver tryckas upp och 

sedan måste slängas. Det anser vi är bättre ur ett miljövänligt perspektiv. Mitron, det finska företaget 

som erbjuder den skärm som gruppen valt att använda, följer ISO-standard 14001:2008 som är ett 

miljöledningssystem, se bilaga 20 – ISO-standard. Den syftar till att kontinuerligt minska 

verksamhetens totala miljöbelastning. Enligt SIS, Swedish Standards Institute, ger ett levande och väl 

integrerat miljöledningssystem: 

 Ökad processeffektivitet 

 Minskad användning av resurser och material per levererad nytta 

 Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för 

avfallshantering 

 Ökad andel förnybara resurser och system 

 Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete 

(Swedish Standards Institute, 2013) 

 

Skärmens chassi är tillverkat i aluminium och stål, vilket innebär att det går att återvinna efter 

utnyttjad tid. 

Vi vill med Attensign tillsammans med kommuner bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 

samhälle där vi kan integrera reklam- och informationsskyltar för att framföra budskap som uppfyller 

mänskliga behov. Vi anser på så sikt att vi, kanske inte uppfyller, men strävar mot en hållbar 

utveckling och att ett etiskt tänkande ska genomsyra både verksamhet och produkt. 

Den 6:e december 2011 gav Trafikverket ut en riktlinje för åtgärder inom vägområde. Denna 

handledning kompletterar riktlinjen Byggnader/anläggningar/åtgärder inom vägområdet enligt 43 § 

väglagen och innehåller mer detaljerade anvisningar, tips och råd för handläggningen (Trafikverket, 

2013). 
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I denna riktlinje anser Trafikverket att elektronisk bildväxlande reklam intill en väg är olämpligt. 

Bildväxlingar och rörliga bilder kan distrahera bilförare så mycket att de riskerar att orsaka en olycka, 

och bildväxlande skyltar bör därför undvikas intill vägar. 

Då gruppen inte planerat att placera ut sina reklamskyltar intill vägar anser vi att detta inte är ett 

problem. Trafikverket skriver nämligen att det är lämpligare att placera elektroniska bildväxlande 

reklamskyltar inne i ett handelsområde, kanske vid en stor parkeringsplats där många rör sig gående. 

Då hinner fler människor se skyltarna och även läsa fler reklambudskap. På så sätt borde det gynna 

annonsörerna, samtidigt som trafiksäkerheten inte påverkas. Vi anser att detta passar Attensign bra 

då tanken är att placera ut Attensign på folktäta platser, så som torg och gågator.  

Trafikverket anser att rätt utformad reklam kan tillåtas i utvalda miljöer, så som i mindre 

komplicerade trafikmiljöer. Trafikmiljöer som redan är komplexa och som ställer höga krav på 

förarna ska inte kompliceras ytterligare med onödig information. Exempel på sådana miljöer är 

korsningar, trafikplatser eller strax före tunnlar (Trafikverket, 2013). Gruppen kommer därför inte att 

placera ut Attensign på denna typ av platser. Gruppen tycker det är en självklarhet att följa 

Trafikverkets riktlinjer och kommer därför att eftersträva att Attensign inte bidrar till mindre säker 

trafik.  

7.2 Dynamisk produktutveckling 
Projektet har bedrivits med metoder utifrån dynamisk produktutveckling.  Den metod vi ständigt 

använt oss av och vid många tillfällen dragit nytta av är visuell planeringen. Vi strävade mot att båda 

parter i teamet hela tiden skulle vara uppdaterad med alla delar i projektet. Hela gruppen skulle 

därför ha tillgång till alla dokument och vi använde oss av en gemensam e-mail för att båda två 

ständigt skulle vara uppdaterade. Att ha allt visuellt på arbetsplatsen ökade möjligheterna för båda i 

teamet att ha koll på vad som behöver göras och vad som är avklarat. Det fungerade även väl om inte 

hela teamet kunde medverka då den som var på arbetsplatsen enkelt kunde se planeringen och 

pågående aktiviteter. 

Vi arbetade hela tiden med att sluta våra kunskapsgap då vi insåg att vi inte hade all den kunskap 

som skulle behövas för att få fram den produkt vi ville. Då vår kunskap inte var tillräcklig gjorde vi vad 

vi kunde för att ta reda på den informationen, till exempel genom kontakt med företag.  

För att få fram ett bra resultat har teamet valt att i den mån de kunnat arbeta tillsammans och föra 

en ständig diskussion över projektet. Detta för att båda ska vara delaktiga i alla beslut och föra 

arbetet framåt på ett effektivt vis.  

7.3 Resultatet av Attensign 
Med modern teknik har vi utformat en ny sorts informationspelare för utomhusbruk. Det resultat vi 

har fått fram är Attensign, vilket är en produkt med tillhörande system, som vi i framtiden vill kunna 

se på gator och torg. Tanken är att Attensign till en början skall lanseras i Sverige. För att en 

reklamskylt skall passa in i de svenska miljöerna bör inte de gigantiska billboards som finns utomhus 

idag användas i för stor utsträckning. En reklamskylt som kan placeras på vilket torg som helst, i 

samma storlek som reklamskyltar med planscher, är ett passande alternativ i Sverige. Vi tycker att 

Attensign är en lösning som skulle fungera i dagens Sverige och vi ser även möjligheter att sprida 

Attensign ut i Europa.  

Branschen vi har gett oss in på är tuff med flera konkurrenter.  Gruppen anser att företagen inom 

branschen kan bli framtida samarbetspartners. För att ta sig in på marknaden gäller det att komma 

med en idé och lösning som skiljer sig från vad som redan finns. Det är även viktigt att vara först med 
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produkten på marknaden för att vinna kunder. För att sälja behövs tydliga argument varför kunderna 

skall använda sig av just Attensign. För att annonsköpande kunder skall välja att använda sig av 

Attensign vill vi gå genom mediebyråer som sedan säljer ut alla Attensigns möjligheter till kunderna. 

Vi behöver montera ut skyltar och sedan ge informationen till mediebyråerna. Det är då viktigt för 

vår del att mediebyråerna tycker Attensign är värdeskapande för deras kunder.  

Attensign är idag redo att sjösättas och vad som nu krävs är tillåtelse från kommuner att placera ut 

skyltar. Vi behöver få byggtillstånd och sedan boka möten med mediebyråer för att presentera 

Attensign.  

Vi tycker att Attensign är lösningen på dagens behov och viljan att utföra arbete på ett enkelt och 

effektivt sätt. Det talas mycket om stress i dagens samhälle och stressen är ett problem. Kan arbete 

då utföras på ett snabbt och enkelt sätt skulle det kunna underlätta för stressen. 

Projektgruppen är nöjd med resultatet som tagits fram. Vi anser att Attensign uppfyller de krav som 

var ställda och att det är en produkt för framtidens utomhusmarknad. Hade vi passerat skylten 

Attensign utplacerad på ett torg hade det direkt fångat vår uppmärksamhet precis som vi hoppas att 

den kommer fånga alla andras. Skulle du se en 72” TV hemma hos någon reagerar du gärna och 

tänker; stor och häftig TV. Tänk då istället reaktionen med den storleken på skärm, med extra 

ljusstyrka och där står den utomhus. Den kommer fånga din uppmärksamhet! 

7.4 Möjligheter 
Gruppen kan välja att använda sig av interaktivitet vid sina reklamskyltar. Det går utan problem att 

använda sig utav en touch-skärm och då skapa ett Digital signage-paket som fungerar med 

interaktionen. Den mjukvara vi använder oss utav kan programmeras och layouten kan anpassas 

precis utefter hur man vill att touch-funktionen skall fungera. Gruppen har på så sätt alla möjligheter 

att visa stora eller små bilder, eller om vi vill visa en annons i helskärm. Vi kan välja att visa alltifrån 

väder, filmer, bildspel, tid, nyhetsuppdateringar eller annan information.  

Vid en interaktiv skylt vill projektgruppen att möjligheten skall finnas att föra statistik över hur många 

som faktiskt interagerar med skärmen. För att kunna ge kunderna den sortens information vill vi att 

Attensign i framtiden skall kunna lagra antalet interaktioner.  

Attensign kan användas till både reklam och informationsskylt. Istället för att endast visa reklam på 

skylten går det även att sälja en skylt till en verksamhet som kommer att använda Attensign som ren 

informationsskylt. 

7.5 Slutord 
Vi har fått positiv feedback från olika håll, både från de företag vi varit i kontakt med och genom den 

jury som bedömt oss i Venture Cup, där de genomgående säger att vi ligger rätt i tiden. Vi tror på 

affärsidén och med ytterligare utvecklingsstöd och med rätt samarbetspartner kan vi få ut Attensign 

på marknaden inom en snar framtid. 

Vi vill sammanfatta med att Attensign är framtidens digitala reklamskylt för utomhusbruk. 

Attensign kan användas Var du vill, när du vill, hur du vill! 
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Bilaga 1 – IP65-certifiering 

 

(Axis Communication, 2013) 
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Bilaga 2 – Avtal Almi 
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Bilaga 3 – Gantt-schema 

  
Gantt-schemat visar en 

långtidsplanering för projektet. 

Planeringen stämmer inte alltid med 

vad som i verkligheten utfördes på 

den tidpunkten.   

 

På nästa sida kan ni läsa en kort 

förklaring av halvtidsredovisningen 

och opponeringen. 
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Halvtidsredovisning 
Onsdagen den 18 december 2012 genomfördes en konceptredovisning. Där gruppen under en tid fick 

tänka igenom noga vad målet var med projektet och vad som skulle göras under projekttiden. 

Genom redovisningen fick gruppen feedback och frågor från de som var där och lyssnade. Då 

Projektet Attensign då var i början av sin utvecklingsfas var det bra med tips och råd från externa 

parter. Efter redovisningen tog gruppen emot ett stipendium på 10 000 kronor för bästa koncept.  

Opponering 
Gruppen genomförde en presentation och opposition under vecka 14, 2013. Övergripande syftet 

med opponeringen är att vara en del av den pedagogiska processen och gynna projekten, både 

avseende genomförande och resultat (Leif Nordin, studierektor, 2013-04-03). Målet med aktiviteten 

är att dels göra en muntlig presentation av sitt projekt/produkt och dels att göra en opponering på 

en annan grupps projekt/produkt.  

Grupperna genomför presentationerna för att få fram styrkor och svagheter. Det är lika viktigt att 

betona styrkorna med projektet och produkten likväl som svagheterna. Svagheter som upptäcks i tid 

kan sannolikt åtgärdas innan projektet avslutas. Under oppositionen diskuteras bland annat 

relevansen i bakgrund, problem, syfte och mål. Andra frågor som ställs är: Framgår resultatet? 

Behandlar arbetet det avsedda? Är syftet uppfyllt? Är arbetet sammanhängande (hänger projektet 

logiskt ihop)? Metodvalet? Teori? Används metod? Används teorin? Framgår metodmedvetenhet? 

Oppositionen gav projektgruppen insikter som har lett till förbättrande ändringar och aktiviteter i 

projektet. 
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Bilaga 4 – Riskanalys 
Nedan har gruppen identifierat de risker som finns i projektet 

 Att finansieringen inte är tillräcklig för att kunna konstruera en prototyp som uppfyller alla 

krav. 

 Att den dator gruppen väljer att använda sig utav inte kan kommunicera mellan skärm och 

mjukvara.  

 Att mjukvaran inte kan samarbeta med en interaktiv funktion. 

 Att mjukvaran inte är användarvänlig.  

 Att produkten inte uppfyller gruppens kravlista. 

 Att gruppen inte erhåller beställda komponenter i tid. 

 Att gruppen erhåller felaktiga komponenter vid leverans. 

Nedan har gruppen identifierat de risker som kan hota Attensigns framgång 

 Väletablerade konkurrenter, som t.ex. anpassar sig/kopierar konceptet 

 Existerande patent 

 Bättre/mer prisvärda produkter 

 Kostsamma komponenter 

 Liten efterfrågan 

 Produkten går inte att integrera i praktiken 

 Bygglov och tillstånd för att få sätta upp reklamskylten 

 Vandalism 
 

Väletablerade konkurrenter kan inte teamet påverka på annat sätt än att ingå ett samarbete med 

dem, eller erbjuda ett bättre värde för kunden. Teamet har genomfört en egen nyhetsgranskning för 

att minska risken att inkräkta på existerande patent och skydd.  

Attensign kommer att sträva efter att hålla en så hög kvalitet som möjligt till bästa möjliga pris. 

Produkten innehåller flera kostsamma komponenter vilket innebär att kostnaderna lätt kan överstiga 

budgeten innan teamet hittat rätt komponenter som uppfyller Attensigns krav.  

Ett hot som finns för Attensign är att efterfrågan inte blir så stor som vi förväntat. Det kan visa sig att 

befintliga företag som köper reklamplats är för bekväma med det system som är i bruk i nuläget. Om 

detta skulle ske har Attensign däremot möjligheten att hyras ut eller att hela skylten säljs och de då 

använder sig av vår lösning av mjukvara. 

Om vi inte får tillstånd av kommuner att sätta upp våra skyltar innebär det att vi tappar en stor del av 

vår målgrupp. Då det är en ny produkt och tjänst kan vi inte heller vara säkra på att vi kan ställa upp 

skyltar där vi vill ha dem. Det kan visa sig att vi inte har tillgång till den elförsörjning vår reklamskylt 

är i behov av. Det finns däremot möjligheten att sälja Attensign till nybyggen som vill ha en bra 

informationstavla eller liknande.  

Vi behöver även se över hur vi ska förhindra att skylten slås sönder eller att den blir stulen. Det går 

dock att vända det negativa till något positivt i viss grad. Risken för vandalism ger möjligheten för 

Attensign att erbjuda någon sorts försäkring vid försäljning av skylten.  
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Den största risken Attensign ställs emot är kundernas efterfrågan. Då dagens utomhusreklam som 

kan ses på planscher är en etablerad reklamform och annonseringen sker genom stora, välkända 

företag vilken gör det enkelt och är en säkerhet för kunderna. Attensign måste därför nå ut till 

mediebyråer som pratar positivt till sina kunder om Attensign och vad som erbjuds. Frågan som kan 

ställas är då; Är kunden villig att betala för vår produkt/tjänst? Då vi med våra prisförslag har jämfört 

vad kunderna betalar idag och vilka möjligheter Attensign har att erbjuda ser det ljust ut för 

Attensign. Det Attensign inte erbjuder är lika många annonsytor som till exempel alla planschytor 

som finns idag. 
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Bilaga 5 – Intressentanalys 
Genom att besvara nedanstående frågor identifieras intressenterna: 

 Vilka kan vara intresserade av projektet? 
o Mediebyråer 
o Eventföretag 
o Nybyggnationer  
o Företag som arbetar med utomhusreklam 
o Företag som arbetar med digital signage 
o Högskolan i Halmstad 
o Venture Cup 
o Kommuner 
o Science park 

 Varför skulle de vara intresserade? 
Vissa företag hade kunnat vara potentiella framtida partners där Attensign hade använt sig av deras 

produkt eller tjänst. Högskolan har i intresse att det skall bli ett väl arbetat examensarbete men även 

om Attensign skulle bli ett projekt som tas vidare. Högskolan skulle då få ett bra rykte genom vad 

studenter kan genomföra.  

Kommuner och nybyggen hade kunnat vara intresserade då Attensign kan vara något som kan 

placeras ut på deras markområden.  

Eventföretag kan bli första målgruppen som Attensign satsar på och de kan ha intresse att vara först. 

Attensign är en affärsidé som deltar i Venture cup 2013 och är därför av deras intresse. Utifall 

Attensign kommer bli ett nystartat företag kan Science park bli inblandade i dess utvecklingsfas och 

att deras lokaler används för projektet. 

 Vilka förväntningar kan de ha på projektet? 
Om något företag ingår i avtal med Attensign kommer de förvänta sig att de på något sätt kommer gå 

med vinst i den investeringen. Det är då Attensigns uppgift att se till att båda parter blir nöjda med 

samarbetet. 

Högskolan och alla inblandade inom examensarbetet kan förvänta sig att Attensign uppfyller de mål 

och krav som ställts på projektet. 

 Hur skulle de kunna bidra till ett positivt resultat? 
Med idéer och tankar om hur projektet kan tas vidare. De kan även stötta projektet finansiellt och ge 

feedback. 

 Vilken roll vill de spela i projektet? 
Intressenterna kommer i de flesta fall vilja ha en passiv roll i projektet och kontakten kommer vara 

upp till projektgruppen. Högskolan och dess parter kommer däremot vara aktiva under hela projektet 

för att följa projektprocessen och de har intresse av att resultatet blir bra. 

 Vad skulle få dem att engagera sig och stödja projektet? 
Om företag känner att det är en idé de hade haft intresse av att använda sig av. De hade då 

engagerat sig för att leda projektet till ett resultat de kan använda sig av. Om pengar är inblandade 
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mellan gruppen och intressenterna skulle engagemanget öka. Det är alltid av intresse för alla parter 

att få ut något värde av spenderade pengar. 

 Vilka har en sådan position att de reellt kan påverka? 
Högskolan kan påverka då gruppen arbetar inte bara för ett bra projekt utan även för att uppnå 

målen i kursplanen. Om gruppen inte skulle få något utvecklingsstöd av till exempel ALMI hade 

finansieringen av prototyp blivit svår. 

 Hur aktiva kommer de vara? 
De som kommer hålla sig aktiva under hela projektet är Högskolan i Halmstad och få uppdateringar 

minst en gång i veckan.  
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Bilaga 6 – Priskalkyl 
 

Priskalkyl     

 
Beskrivning 

Pris i SEK för ett år (exkl. 
moms) 

Rörliga kostnader     

 
Tillstånd offentlig plats 4700 

 

Drift/backup/administrations gränssnitt för 
iPlayern 2160 

 

Support och uppdatering av digital signage-
paketet 540 

 
Elförbrukning 2000-4000W 18 060 

 
Underhåll 6000 

 
  Totalt: 31 460 

   

 
Beskrivning 

Pris i SEK för en skylt (exkl. 
moms) 

Fasta kostnader     

 
Elinstallation 12 000 

 
iPlayer 7900 

 
Infoboard 6000 

 
Grafiskt startpaket (layout) 2000 

 
Skärm med chassi 157 035 

 
Transport 2000 

 
Montering 35 000 

 
Kablage 200 

 
  Totalt: 222 135 

   

 

Sammanlagda kostnaden för en skärm 
under ett år Totalt: 253 595 

   

   

 
Beskrivning Pris i SEK (exkl. moms) 

Engångskostnader     

 
Redaktörsutbildning för infoboard 1375 

 

I priskalkylen har vi ställt upp de kostnader som uppstår vid inköp av Attensigns alla delar och de 

rörliga kostnader som uppstår vid drift.  

För att få tillstånd att placera ut en skylt på offentlig plats uppstår en årlig kostnad på 4700 kronor, 

denna kostnad är vid placering i Halmstad kommun. Vi använder oss av ett digital signage-paket från 

Visiosign och de har månadskostnader för drift och backup på 180 kronor, och en månadskostnad på 

45 kronor för support och uppdatering. En tvättmaskin drar mellan 2000 till 4000 W och det kan 
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jämföras med hur mycket Attensign kommer att dra vid drift. För en tvättmaskin som används 4 

timmar i veckan blir det en årlig kostnad på 430 kronor i elförbrukning (AEservice, 2013). För 

Attensign som skall vara igång dygnet runt kommer detta uppgå till en kostnad på 18 060 kronor per 

år. Vi räknar med att det kommer bli en ungefärlig månadskostnad på 500 kronor för underhåll av 

skylten, då den bland annat kommer behöva rengöras. Underhållskostnaden landar därmed på 6000 

kronor per år för en skylt.  

För att köpa in material till Attensign och få skylten monterad uppstår vissa fasta kostnader. Alla 

dessa kostnader kan även ses som investeringar då vi kommer äga inventarierna efter avbetalningen. 

De installationskostnader som uppstår kommer endast behöva göras en gång då skylten sitter där 

den sitter när den väl är monterad. Alltså kan alla de fasta kostnaderna betalas av under en längre 

period om det skulle behövas. Elinstallation, montering och transport är de kostnader som uppstår 

då skylten skall placeras ut på rätt plats. Elinstallationskostnaden har vi fått uppgifter om från 

Halmstad kommun. Transportkostnad och monteringskostnad är antagna uppgifter av gruppen efter 

diskussion med handledare och andra projektgrupper. För att få ihop ett digital signage-paket ingår 

kostnader för iPlayern, infoboard och det grafiska startpaketet. Kostnaderna för detta paket, är det 

pris Visiosign tar betalt. Den skärm med chassi gruppen valt att använda sig av är en produkt från det 

finska företaget Mitron.  Från dem kan man i dagsläget köpa produkten för 157 035 kronor och vi 

använder därför denna siffra i vår kalkyl. Vid inköp av flera skärmar kan möjligheten finnas att sänka 

priset per enhet.  De 200 kronor vi att till kablage är för VGA eller HDMI kabel som krävs för att 

koppla ihop skärmen med iPlayern, även eventuell nätverkskabel skall täckas av denna kostnad.  

En kostnad som finns men som bara betalas en gång för gruppen är en redaktörsutbildning för 

infoboard. Det är en kostnad som redan är betald från gruppens sida. 
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Bilaga 7 – Konkurrensanalys 
Det är av yttersta vikt att genomföra en konkurrensanalys innan ett företag startas. Det är det enda 

sättet att positionera sitt företag på ett annorlunda sätt och erbjuda kunderna bättre erbjudanden 

(Entreprenörcentrum, 2013). 

Attensigns konkurrenter är: 

 Andra företag som erbjuder samma produkt eller tjänst just nu 
o Inget i nuläget 

 Andra företag som erbjuder liknande produkt eller tjänst just nu 
o JC Decaux 
o Clear Channel 

 Företag som skulle kunna erbjuda samma eller liknande produkt eller tjänst i framtiden 
o Företag som är verksamma inom reklam-/Digital Signage-branschen 
o Företag som tillverkar digitala skärmar för utomhusbruk 

 

Gruppen har valt att fokusera på de största konkurrenterna inom branschen. 

Företagsnamn Inriktning 

Tid i 

bransch Anställda Omsättning Kundkrets 

JC Decaux Utomhusreklam 49 år 49 344 107 (TKR) Offentligt 

Clear Channel Utomhusreklam 41 år 83 283 143 (TKR) Offentligt 

 

JCDecaux och Clear Channel erbjuder reklamköpare de bästa platserna i de största städerna. 

Kommuner erbjuds även väl underhållna gatumöbler i hög kvalitet och design där finansieringen sker 

genom reklam. De här två företagen är Attensigns två största konkurrenter. Med två så väletablerade 

företag på marknaden för utomhusreklam är det svårt för ett nytt företag att ta andelar. Gruppen 

måste därför fokusera på sin unique selling proposition och positionera sig på rätt sätt gentemot 

dessa två företag. Beskrivning av detta finner läsaren i rapporten. 

För en projektgrupp som består av två studenter är det svårt att kartlägga alla företag som är 

verksamma inom reklambranschen, speciellt fokus på de företag som är verksamma inom digital 

signage-branschen och de som utvecklar skärmar för utomhusbruk. Det finns en allt för stor del 

företag som sysslar med detta för att gruppen själva ska kunna kartlägga alla dessa. De företag som 

är verksamma inom de branscher som nämns ovan kan bli aktuella som konkurrenter om de ingår ett 

samarbete där de utbyter tjänster. 
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Bilaga 8 – Företagskontakter 

 
1) Högskolan i Halmstad 

2) Visual Art 

3) Team Tejbrant 

4) Clear Channel 

5) Gordion 

6) Halmstad kommun 

7) Innova AB 

8) JC Decaux 

9) Jernhusen 

10) Media vision 

11) Tylöprint mäklarservice 

12) Visiosign 

13) DISE 

14) Active LED 

15) Aitellu 

16) ALMI 

17) Berise 

18) Bogfelts 

19) Cygate 

20) Digitalsignage.com 

21) Displax 

22) Enalyzer 

23) Elgiganten 

24) N.nu 

25) i4sense 

26) ICD 

27) Made-in-China 

28) Media vision 

29) Mitron 

30) Office management 

31) Venture cup 

32) Science park 

33) Prisma 

34) Prodisplay 

35) Sahara 

36) Suntronic 

37) Ztec 

38) Led solution technology 

39) Effectus 

40) Business Performance 

41) Reklambyrå WBL 

De företag som visas i listan 

är några av alla kontaktade 

företag. De här 41 företagen 

är de som bidragit med 

information och hjälpt oss 

under projektets gång. 
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Bilaga 9 – Logotypförslag 
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Bilaga 10 – Affärsplan 
Nedan kan ni se affärsplanen för Attensign skriven under april 2013. 

1. Pitch – Riktad mot företag vid försäljning av reklamplats 
Är du trött på alla trista, torra, och allt för vanliga reklamskyltar? Hade det inte varit roligare och mer 

intressant med en skylt där du själv får välja vad du vill se? På dagens busshållplatser och fristående 

reklamskyltar köper företag reklamplats för en och samma affisch under en vecka. 

Tänk om ett företag kunde byta reklam utan att behöva ta sig till skylten eller om flera företag kunde 

göra reklam samtidigt på en och samma skylt, fast vid olika tider på dygnet. 

Vi har lösningen: Attensign! 

Attensign är framtidens digitala reklamskylt för utomhusbruk, som till skillnad från dagens 

reklamskyltar, kan visa bilder, bildspel, animationer, filmer och uppdateringar via 

internetuppkoppling. Genom Attensign kan ditt företag välja vilken sorts reklam de vill visa under en 

viss tid på dygnet. Du kan byta innehåll när som helst, vara ständigt uppdaterade via nätet och 

använda dig av en interaktiv skylt för att fånga kundens intresse. 

Nu undrar du säkert hur konsumenten kan vara delaktig i skylten? Skylten kommer att vara 

interaktiv, där konsumenten kan påverka bilden med en enkel rörelse så att den visar det han/hon 

själv väljer att titta på.  

2. Vision 
Att, genom modern teknik, ge verksamheter möjlighet att anpassa sitt budskap för att attrahera 

slutanvändare. 

Om 5-10 år är Attensign ett etablerat företag som har flera samarbetspartners där de tillsammans 

distribuerar reklamskyltar för utomhusbruk inom Sverige. Attensign kommer synas vid flertalet 

busshållplatser och på gator och torg. Ett samarbete med till exempel företag som JC Decaux eller 

Clear Channel, som är dagens ledande företag inom gatumöbler med reklam, kan ha inletts. 

Attensigns reklamskyltar kommer att placeras ut, tillsammans med gatumöbler, av det samarbetande 

företaget. Målet är att Attensign kommer vara ett väletablerat varumärke inom utomhusreklam.  

Vi kommer att ha en utvecklingsavdelning för mjukvara, eller ett nära samarbete, som ska hantera de 

interaktiva skyltarna. I nuläget är vi fokuserade på reklamskyltar i busskurer och fristående 

reklamskyltar. Men de företag som tillverkar gatumöbler gör även cylindriska reklampelare. Vi tror 

att inom en snar framtid kommer tekniken att erbjuda böjbara digitala skärmar i det format som 

passar Attensign. I framtiden vill vi alltså skapa en helt cylindrisk reklampelare för utomhusbruk. 

3. Sammanfattning Affärsmodell 
Nedan finner läsaren en övergripande beskrivning av Attensigns affärsmodell. För en mer 

genomgående beskrivning av affärsmodellen se nästa stycke. 
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4. Affärsmodell 
Gruppen har valt att använda sig utav Business Model Canvas för att sätta upp sin affärsmodell. 

Nedan beskriver gruppen de nio olika områden modellen är uppdelad i. 

4.1 Värdeerbjudande 

Attensign vill ersätta dagens reklamskyltar i busshållplatser och fristående reklamskyltar med digitala 

motsvarigheter. Samhället håller på att digitaliseras och reklambranschen borde vara med i 

utveckling även vid utomhusreklam. De företag som använder sig av den senaste tekniken för att visa 

sin reklam visar framfötterna i dagens samhälle. 

Med hjälp av digitala reklamskyltar kommer företagen ha möjlighet att byta budskap från sitt kontor 

utan att behöva ta sig till skylten. Den personal som städar gatumöbler slipper arbetet med att byta 

planscher, det räcker att bara torka av skylten emellanåt. Företagen kommer, istället för en vanlig 

bild, kunna visa bildspel och filmer. En livlig bild drar åt sig slutanvändarens uppmärksamhet bättre 

än en vanlig plansch. Skylten kommer att visa ett högupplöst budskap som kommer att vara läsbart 

även i direkt solljus. Budskapet de visar kommer ständigt att uppdateras då reklamskylten är 

uppkopplad till internet. Då skylten ständigt uppdateras kommer du som företag att kunna köpa 

reklamplats under en viss tid på dygnet i en vecka, istället för en hel vecka åt gången på en plansch. 

Det innebär att det kommer finnas möjlighet att köpa mer prisvärda reklamplatser. Detta ger även 

möjlighet för lokala företag med mindre kapital att göra reklam, t.ex. en lokal restaurang som visar 

upp sitt luncherbjudande. Vi vill även att företagen ska ha möjlighet att visa uppdateringar via nätet, 

så som RSS-flöden och koppling till social media. 
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Idag finns inget likvärdigt alternativ till Attensign på marknaden. Vill du göra reklam utomhus idag 

sker detta på planscher eller på stora digitala billboards. Dessa billboards har ett större avstånd 

mellan pixlarna än en vanlig skärm, vilket innebär att de inte visar en hög upplösning på nära håll. 

Attensign kommer att erbjuda reklamplatser där du väljer vilken tid på dygnet du vill synas, så ditt 

budskap når ut till din specifika målgrupp. 

Vår fördel i jämförelse med konkurrenternas är att vi kommer att kunna erbjuda en skylt där du inte 

behöver välja ett enda budskap att visa upp. Istället kan du under den tid du har betalat för, byta bild 

hur ofta du vill. Du kan även välja att visa filmer och uppdateringar via nätet.  

Existerande aktörer på marknaden kan inte registrera, bara uppskatta, hur många som har kontakt 

med en kampanj. Attensign kan lagra statistik på hur många som varit aktiva vid reklamskylten. 

Attensign kommer att erbjuda service och support för både hård- och mjukvara då vi anser att detta 

ger en god relation till kunden.  

Vi vet inte om det kommer bli aktuellt att skydda produkten då det finns flertalet aktörer på 

marknaden som redan arbetar med reklam i sig. Det vi gör med Attensign är att vi binder samman 

befintliga lösningar till en ny produkt. För tillfället har vi inte hittat något patent som skulle förhindra 

att vi tar oss ut på marknaden, däremot kan det bli aktuellt med bygglov vid uppsättning av 

Attensign. 

Attensign är för tillfället i prototypstadiet och kommer att behöva utvecklas i framtiden. Med 

ytterligare utvecklingsstöd och med rätt samarbetspartner kan vi ha en färdig produkt inom sex 

månader. 

Idag är det viktigt att företag fokuserar på miljön och vi kommer därför att sträva efter att använda 

oss av så låg elkonsumtion som möjligt. Det finns redan idag alternativ på skärmar som ställer in 

ljusstyrkan utefter hus ljust det är ute. Det här hade kunnat vara ett alternativ för Attensign. 

4.2 Kundsegment 

Vi kommer att rikta vår försäljning mot:  

Tidigare köpare av reklamplats, det vill säga de som i nuläget köper reklamplatser vid busskurer och 

på fristående reklamskyltar. Detta gäller främst stora etablerade företag, inom alla typer av 

branscher, där marknadsföring är av stor vikt.  

Lokala företag kommer att få chansen att dra nytta av Attensign genom våra obestämda reklamtider, 

vilket innebär att de kan köpa en mer prisvärd reklamplats under en tid som passar deras 

verksamhet. 

Vi vill att Attensign ska ha ett mobilt alternativ. Företag som jobbar med evenemang kan dra nytta av 

Attensign genom en flyttbar reklamskylt som kan placeras ut och användas under alla former av 

väderförhållanden. Attensign kan användas på olika evenemang då budskapet enkelt byts via en 

extern dator. Eventföretag kan då exempelvis visa evenemangsinformation och sponsrande företag. 

Kommuner kan använda sig av Attensign som antingen en informationstavla eller att reklamskyltarna 

placeras ut tillsammans med gatumöbler där vi säljer reklamplatserna. 
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Verksamheter i behov av en informationsskylt, t.ex. arenor och stormarknader, kan använda 

Attensign för att visa upp exempelvis evenemang och erbjudanden. 

Våra första kunder kommer troligtvis bli eventföretag då de har behovet att kunna visa både 

information och sponsrande företag. På så sätt kan vi enkelt hyra ut reklamskyltar till ett överkomligt 

pris för att marknadsföra oss själva. Vi vill även få ett samarbete med en kommun där vi lånar ut en 

reklamskylt till information, mot att vi i gentjänst kan sälja reklamplatser samt göra reklam för oss 

själva under resterande tid. Reklamen på skylten visas fram till dess att någon interagerar med 

skylten och kan på så sätt välja vilken sorts information denne vill se. 

4.3 Distributionskanaler 

Vi kommer att nå ut till verksamheter genom personlig försäljning och genom en hemsida där man 

enkelt kan se vad vi har att erbjuda. En försäljare kommer att kontakta företag genom telefon, mail 

och genom företagsbesök. Genom reklamskyltens interaktivitet kommer vi att kunna registrera hur 

många personer som har varit aktiva vid skylten och därefter ge samlad statistik till de annonserande 

företagen. 

Företag som köper reklam av oss kommer att erhålla ett konto med inloggningsuppgifter som de 

kommer att använda när de ska strukturera upp hur de vill visa sin reklam. Genom detta konto kan 

Attensign erbjuda en del av sina värdeerbjudanden. 

4.4 Kundrelationer 

Vi kommer att delta aktivt i mässor där vi kan visa upp vårt erbjudande för potentiella kunder. Vi 

kommer att kunna marknadsföra oss genom de event som använder sig utav Attensign och på så sätt 

skaffa oss ett namn på marknaden.  

Attensign kommer att erbjuda service och support för både hård- och mjukvara. Vi kommer att 

försöka upprätthålla personliga relationer med de företag vi säljer till. En regelbunden kontakt med 

feedback på vårt erbjudande ökar vår möjlighet till förbättring och närmre relationer till kunderna. 

Attensign kommer att ha demoversioner på en inloggning för reklamskyltens mjukvara. Där kan vi 

visa enkelheten och de möjligheter företag har vid användning av Attensign. 

Attensign differentierar sig genom dess fjärrstyrning av budskap och att den genom internet kan visa 

kontinuerliga uppdateringar. Attensign sticker ut från sina konkurrenter genom sin användning av 

modern teknik. Attensign har möjlighet att visa bildspel och filmer istället för vanliga bilder på en 

plansch. Existerande aktörer på marknaden kan inte registrera, bara uppskatta, hur många som har 

kontakt med en kampanj. Attensign kan lagra statistik på hur många som varit aktiva vid 

reklamskylten. 

Vi ska leverera kvalitet till våra kunder och hålla det vi lovar. Detta anser vi vara grunden till en 

hållbar kundrelation. 
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4.5 Intäkter 

Attensign kommer att ha sina intäkter från försäljning av annonsplatser på Attensigns skyltar. En del 

intäkter kommer att fås in genom direktförsäljning av reklamskyltar. Om kunder vill använda sig utav 

Attensigns digital signage-paket till upplägg av sitt budskap tillkommer en abonnemangsavgift som 

betalas månadsvis. Vi kommer att ha service- och supportavtal tillgängliga för en fast 

månadskostnad.  

Vi har inga konkreta prisuppgifter då Attensign är i prototypfasen. Vi har inte helt fastställt vilka 

komponenter vi vill använda oss utav. 

4.6 Nyckelpartners 

En viktig partner för oss kommer vara de kommuner som är villiga att placera ut Attensign i deras 

centrala delar av städerna. Dessa kommer vi kontakta inledningsvis för att kunna upprätta ett 

samarbete där båda parter får ut något av samarbetet. 

För att få fram en ändamålsenlig produkt krävs ett bra samarbete med tillverkare av 

utomhusskärmar. Om vi inte har tillgång till en skylt som kan stå emot väder och vind kan vi inte 

erbjuda våra kunder vad vi utlovar. Vi behöver även samarbetspartner för utveckling av både mjuk- 

och hårdvara från personer med rätt kunskap. Vi vill erbjuda ett enkelt och stilrent upplägg för 

kunden att jobba med, vilket vi kan erbjuda genom en väl utarbetad och användarvänlig mjukvara.  

Vi kommer att kontakta flera företag inom digital signage-branschen för att se vilka som kan ge oss 

det bästa erbjudandet gällande pris och anpassning för våra krav. Vi kommer genomgå samma 

procedur med tillverkarna av utomhusskärmar där vi kommer ha en IP65-certifiering som 

minimumkrav.  

4.7 Nyckelaktiviteter 

För att kunna sälja både reklamplatser och skyltar behöver vi bra säljare. För att vi ska kunna hantera 

den försäljning som Attensign kommer kräva behöver teamet utbildas inom försäljningsteknik. 

Då teamet inte har all den kunskap som krävs inom mjuk- och hårdvara kommer vi att låta andra 

företag sköta en del tjänster men även hyra in konsulter för uppdrag. Genom outsourcing kan vi få 

ihop alla delar i vad som krävs för att skapa Attensign. 

För att vara en del av den ständiga utvecklingen gäller det att kontinuerligt uppdatera sitt 

erbjudande. Det gäller därför att trycka hårt på utvecklingen av Attensign och dess tjänster. 

Kunder gör att företaget går runt, det gäller därför för oss att skapa en bra kundrelation, och att 

sedan upprätthålla denna relation så att den fortlöper. Om kunderna är nöjda sprids ryktet och 

Attensign gör sig på så sätt ett namn på marknaden. 

Ett av våra erbjudanden till kunderna är att vi lagrar statistik på hur många personer som interagerar 

med deras reklamkampanj. På detta sätt kan våra kunder se hur deras försäljningssiffror reagerar 

utefter reklamen. Det gäller därför för oss att kunna leverera en tillförlitlig statistik till våra kunder. 
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4.8 Nyckelresurser 

För att ta sig ut på marknaden måste Attensign bli ett varumärke man känner igen. Verksamheter ska 

förknippa Attensign med ett företag som de kan förlita sig på och som ligger rätt i tiden. 

För att kunna driva Attensign framåt krävs engagerad och kompetent personal som brinner för vad 

de gör. Genom engagemanget kommer kraften att vilja lära sig och ta egna initiativ. Vi vill att 

personalen skall känna att de tillför något och att de är delaktiga i företagets utveckling. 

I reklambranschen skapar ett väletablerat kontaktnät framgång. Då mycket handlar om att sprida 

företagets produkter och tjänster ut till en bred marknad krävs kontakter runt om i landet.  

En hemsida med väl beskrivande instruktionsvideor ger ett professionellt intryck och beskriver enkelt 

erbjudandet för kunderna. Hemsidan är ett bra verktyg för att ge ut information och skapa kontakter 

och det är även enkelt att uppdatera budskapet  

4.8.1 Teamet som en del av nyckelresurser 

Vi som har skapat Attensign heter Johanna Wendel och Filip Johansson. Båda studerar vårt sista år på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad och har valt att arbeta med Attensign som 

examensarbete. Under utbildningen har vi fått kunskap inom bland annat produktutveckling, 

marknadsföring, design, immaterial- och avtalsrätt och datateknik. Vi har under tidigare år på 

programmet arbetat i projekt tillsammans med företag där vi fått kunskap i att bedriva projekt från 

början till slut.  

Tidigare har vi varit studentambassadörer för Utvecklingsingenjörsprogrammet, där våra 

arbetsuppgifter bestod av att marknadsföra programmet och attrahera nya studenter till 

programmet genom mässor och andra event. 

Som team brinner vi för vår idé och har ambitionen att förverkliga den. Vi har blivit beviljade 

utvecklingsstöd från Almi för att kunna ta fram en prototyp. Vi har även erhållit ett stipendium från 

Lektor Sten Fåhrés minnesfond, efter en sekretessbelagd halvtidsredovisning. 

För tillfället saknar gruppen grundlig kunskap inom framtagning av mjukvara och hårdvara till 

produkten. Vi kommer därför att behöva anlita personer med rätt kompetens som kan hjälpa oss. 

4.9 Kostnader 

Kostnader i företaget är rangordnade nedan med den högsta kostnaden överst. 

 Utvecklingskostnad 

 Komponentinköp 

 Lön & sociala avgifter 

 Marknadsföring 

 Hyra 

 Montering 

 Service & Support 

 Amorteringar lån 

 Marknadsundersökning/nyhetsgranskning 
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De kostnader för marknadsföring som kommer att uppstå för Attensigns del är monterplats på 

mässor, monterinredning, resekostnader, give-aways, roll-ups till företagsbesök, webbdesign, 

instruktionsvideor, samarbeten med företag, sökmotoroptimering (för högre plats på t.ex. Google), 

reklammaterial till våra egna skyltar.  

Attensign kommer att ha ett kapitalbehov under det första året, vilket innebär att vi kommer att få ta 

ett lån för att finansiera detta. Då produkten och tjänsten är kostsamma kommer vi till en början att 

behöva låna pengar för att starta verksamheten. Alternativet är om det finns intresse att investera i 

vår verksamhet.  

5. Riskanalys 

Nedan har gruppen identifierat de risker som kan hota Attensigns framgång 

 Väletablerade konkurrenter, som t.ex. anpassar sig/kopierar konceptet 

 Existerande patent 

 Bättre/mer prisvärda produkter 

 Kostsamma komponenter 

 Liten efterfrågan 

 Produkten går inte att integrera i praktiken 

 Bygglov och tillstånd för att få sätta upp reklamskylten 

 Vandalism 
 

Väletablerade konkurrenter kan inte teamet påverka på annat sätt än att ingå ett samarbete med 

dem, eller erbjuda ett bättre värde för kunden. Teamet kommer genomföra en nyhetsgranskning för 

att minska risken att inkräkta på existerande patent och skydd.  

Attensign kommer att sträva efter att hålla en så hög kvalitet som möjligt till bästa möjliga pris. 

Produkten innehåller flera kostsamma komponenter vilket innebär att kostnaderna lätt kan överstiga 

budgeten innan teamet hittat rätt komponenter som uppfyller Attensigns krav.  

Ett hot som finns för Attensign är att efterfrågan inte blir så stor som vi förväntat. Det kan visa sig att 

befintliga företag som köper reklamplats är för bekväma med det system som är i bruk i nuläget.  

Om vi inte får tillstånd av kommuner att sätta upp våra skyltar innebär det att vi tappar en stor del av 

vår målgrupp. Då det är en ny produkt och tjänst kan vi inte heller vara säkra på att vi kan ställa upp 

skyltar där vi vill ha dem. Det kan visa sig att vi inte har tillgång till den elförsörjning vår reklamskylt 

är i behov av. 

Vi behöver även se över hur vi ska förhindra att skylten slås sönder eller att den blir stulen. 
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6. Genomförandeplan 
Nedan finner läsaren Attensigns genomförandeplan från och med januari 2013 till och med 

december 2013. Här har vi fört in viktiga aktiviteter och milstolpar för vårt företag. Vi har valt att ta 

med slutet av vår utbildning då vårt examensarbete är en del av uppstarten i företaget. 
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Bilaga 11 – Viktningsdiagram 
Säljstrategi – Vad är bra att göra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 Nätverkande 
 Skapa stolthet 
 Positiva peppande/ord/feedback 
 Vara öppen för förändringar 
 Belöningssystem 
 Mässor – visa upp sig 
 Låna ut skärmar 
 Företagsaktiviteter - engagerar 
 Paketerbjudande 
  

2) 

 Testa billigt 
 Öva försäljningskunskaper 
 Besöka allt och alla 
 Erbjuda gratis service 
 Kontinuerlig kundkontakt för feedback 
 Bygga upp relation 
 Ständig utveckling 

3) 

 Interaktion = erbjudande 
X) 

 Spel/tävling på skärm 
 Skapa egna event 
 Samarbeten som skapar möjligheter för båda parterna 

2 

X 

1 

3 

Viktigt 

Enkelt 
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Bilaga 12 – Alternativ till komponenter 
Nedan visas några av de alternativ till skärm gruppen har tittat närmre på.  

Nedan ser läsaren det alternativ till dator, Raspberry Pi, som gruppen övervägde att använda för att 

styra vad som visas på skärmen. 
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Bilaga 13 – Business Model Canvas 
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Bilaga 14 – Enkätundersökning 
 

   Totalt 

 1. Kön Procent Nummer 

 Kvinna 48% 56 

 Man 52% 61 

 Totalt 100% 117 

    

   Totalt 

 2. Ålder Procent Nummer 

 0-15 1% 1 

 16-25 66% 77 

 26-35 19% 22 

 36-45 1% 1 

 46-100 14% 16 

 Totalt 100% 117 

 

   Totalt 

 

3. På vilken nivå fångar dagens reklamskyltar din 

uppmärksamhet? 

 

(Planscher vid busshållplatser, fristående 

reklamskyltar etc.) 

Procent Nummer 

 Jag lägger ej märke till dem 4% 5 

 Jag sneglar på dem 74% 86 

 

Jag brukar kolla om det finns ett erbjudande som 

passar mig 
18% 21 

 Jag stannar upp och granskar dem 4% 5 

 Totalt 100% 117 
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   Totalt 

 

4. Hade du uppmärksammat reklamskylten mer 

om det var en rörlig bild? 
Procent Nummer 

 Ja 91% 106 

 Nej 9% 11 

 Totalt 100% 117 

 

   Totalt 

 

5. Hade du intresserat dig mer för en reklamskylt 

om du själv fick välja vilken sorts reklam som 

skulle visas på den? 

 

(Ex. Reklam från resebyrå; du väljer att se 

skidresor) 

Procent Nummer 

 Ja 74% 87 

 Nej 26% 30 

 Totalt 100% 117 

 

   Totalt 

 

6. Om det, på reklamskylten, fanns en knapp som 

kunde byta bild, hade du då tryckt?  
Procent Nummer 

 Ja 44% 51 

 Nej, av hygieniska skäl 9% 10 

 Nej, intresserar mig inte 38% 45 

 Annat 9% 11 

 Totalt 100% 117 

 



   

 
 

27 

 

   Totalt 

 

7. Om du hade fått ett erbjudande genom att 

trycka på reklamskyltens knapp, hade du då 

intresserat dig mer för budskapet på skylten? 

Procent Nummer 

 Ja 54% 63 

 Ingen skillnad från tidigare 46% 54 

 Totalt 100% 117 

    

   Totalt 

 

8. Om du vet att en reklamskylt alltid kan, med 

hjälp av en knapptryckning, visa lokala 

evenemang, luncherbjudanden, kartor eller 

liknande, hade du gått till den för information? 

Procent Nummer 

 Ja, om jag är turist och vilsen 15% 18 

 Ja, om den är i närheten  42% 49 

 Ja, om jag väntar på något, ex bussen 35% 41 

 Nej 8% 9 

 Totalt 100% 117 

 

   Totalt 

 

9. Hade du tyckt det varit intressant med en 

reklamskylt som visar uppdateringar från sociala 

medier, såsom twitter? 

Procent Nummer 

 Ja, vad roligt!! 12% 14 

 Kanske, humöret hade bestämt 57% 67 

 Nej, vad är twitter? 31% 36 

 Totalt 100% 117 

    

  10. Totalt  

 Sista frågan; Vad tänker du när du ser denna bild? 117  
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Styrkor 

Originell produkt 

Obestämda reklamtider 

Flera företag kan göra reklam på 
samma skylt 

Uppseendeväckande för 
slutanvändaren 

Attraherar annonsörer med mindre 
kapital 

Engagemang i projektgrupp 

Vandalsäker 

Rätt i tiden 

Skräddarsydd reklam 

Kontinuerlig prissänkning på 
teknikprodukter 

Svagheter 

Begränsade kunskaper 

Begränsat kapital 

Litet kontaktnät 

Begränsad projekttid 

Låg auktoritet 

Kostsam produkt 

Stöldbegärlig 

Otymplig installation 

Kostsam montering 

Möjligheter 

Framtida samarbeten 

Ökad finansiering 

Certifiering 

Patent 

Dra nytta av andras kompetens 

Sälja idén 

Egenföretagare 

Ständig teknikutveckling 

Ersätta befintliga reklamskyltar 

Hot 

Väletablerade konkurrenter 

Existerande patent 

Bättre/billigare produkter 

Kostsamma komponenter 

Liten efterfrågan 

Produkten går inte att integrera i 
praktiken 

Bygglov och tillstånd för att få sätta 
upp reklamskylten 

Bilaga 15 – SWOT-analys 



   

 
 

29 

Bilaga 16 – Specifikation iPlayer 
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Bilaga 17 – Projektgruppens layoutförslag till reklamskylten 
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Bilaga 18 – Slutgiltiga layouter från Visiosign 
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Bilaga 19 – Avtal med Visiosign 
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Bilaga 20 – ISO-standard 
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Bilaga 21 – Pris för moment Pitch i Venture Cup 
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Bilaga 22 – Break even-kalkyl 
 

Försäljning vid en skylt på ett år 
Tidsperiod Sålda tidsslottar Intäkt i SEK Inkomst efter moms (25%) 

månad 1 1 8640 6480 

månad 2 2 17 280 12 960 

månad 3 3 25 920 19 440 

månad 4 4 34 560 25 920 

månad 5 5 43 200 32 400 

månad 6 6 51 840 38 880 

månad 7 6 51 840 38 880 

månad 8 6 51 840 38 880 

månad 9 6 51 840 38 880 

månad 10 6 51 840 38 880 

månad 11 6 51 840 38 880 

månad 12 6 51 840 38 880 

  
Totalt: 492 480 Totalt: 369 360 

    Avbetalning av en skylt 
Totala kostnaden: 253 595 SEK 

 Totala inkomsten: 369 360 SEK 
 Skillnaden: 115 765 SEK 
 Kostnaden är avbetalad i månad 10 
 Månad 10 har genererat: 291 600 SEK 
  

Vi har gjort ett försäljningsalternativ om vi skulle välja att köpa in endast en skylt och placera ut den 

för att sedan sälja annonsplatser på den. Vi väljer att ha sex stycken tidsslottar varje dygn där en 

tidsslott är fyra timmar. Under första månaden räknar vi med att få sålt annonsplats vid en av 

tidsslottarna. Sedan räknar vi med att varje månad öka med en såld tidsslott för att efter sex 

månader ha full beläggning och därefter hålla det så. För en månads annonsplats under en tidsslott 

tar vi 8640 kronor i betalning. Med dessa antaganden och det valda annonspriset skulle vi efter tio 

månader betalt av skyltens kostnader och därefter gå med vinst. 

Vi har även satt upp ett försäljningsalternativ där vi valt att vid månad sex köpa in en andra skylt och 

vid månad tio en tredje. Vi har som i det tidigare alternativet räknat med att en ny skylt varje månad 

ökar sin försäljning med en tidsslott. Efter ett år har vi i så fall fått ihop en summa på 583 200 kronor 

efter moms.  

För att beräkna när skyltarna i detta fall skulle generera en vinst åt oss har vi ställt upp en tabell där 

vi kan se hur mycket vi kan betala varje månad och hur mycket rörliga kostnader det finns för de tre 

skyltarna. Vid månad åtta skulle skylt ett vara avbetalad, vid månad tolv skylt två och vid månad 

fjorton skulle alla tre skyltarna vara avbetalade. Därefter skulle skyltarna kunna generera vinst till 

företaget.  
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Försäljning under ett år med inköp av fler skärmar 
Tidsperiod Sålda tidsslottar Antal skyltar Intäkt i SEK Inkomst efter moms (25%) 

månad 1 1 1 8640 6480 

månad 2 2 1 17 280 12 960 

månad 3 3 1 25 920 19 440 

månad 4 4 1 34 560 25 920 

månad 5 5 1 43 200 32 400 

månad 6 7 2 60 480 45 360 

månad 7 8 2 69 120 51 840 

månad 8 9 2 77 760 58 320 

månad 9 10 2 86 400 64 800 

månad 10 12 3 103 680 77 760 

månad 11 14 3 120 960 90 720 

månad 12 15 3 129 600 97 200 

   
Totalt: 777 600 Totalt: 583 200 

 

Vid avbetalning av tre skyltar 
 Totala fasta kostnaden: 666 405 SEK 

  Fasta kostnaden för en skärm: 222 135 SEK 
 

     Tidsperiod Utgifter Avbetalad skylt Rörliga kostnader 
 månad 1 6480   5425 
 månad 2 12 960   725 
 månad 3 19 440   725 
 månad 4 25 920   725 
 månad 5 32 400   725 
 månad 6 45 360   6 150 
 månad 7 51 840   1 450 
 månad 8 50 275 1 1 450 
   1 170     
 månad 9 64 800   1 450 
 månad 10 77 760   6 875 
 månad 11 90 720   2 175 
 månad 12 70 360 2 2 175 
   26 840     
 månad 13 103 680   2175 
 månad 14 95 965 3 2175 
 Månad 14 ger då en vinst på 14 195 (exkl. bolagsskatt) 
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Bilaga 23 – Instruktioner till Infoboard 
Efter inloggning på det konto projektgruppen erhållit från Visiosign, finns olika val i menyn till 

vänster.  

1. Redigera kanaler – Här bestämmer vi vad som ska visas i vilken ruta i de olika layouterna. De olika 

rutorna beskrivs genom placering (till exempel Mitten höger) och vilken layout den tillhör (två, tre 

eller fyra olika zoner).

 

a)När du väljer att redigare en kanal, i detta fall Övre ruta (3zon), kan du i menyn till höger välja vilket 

budskap som ska vara aktivt eller inte. Grönt betyder aktivt och röd betyder inaktiv. Du ser även 

vilket datum och tid som är inställt för budskapet. Du kan enkelt redigera, ta bort eller lägga till ett 

budskap. 

b) Lägga till nytt budskap – När du lägger till ett nytt budskap får du fylla i precis när och hur du vill 

att budskapet ska visas. I menyn till höger ser läsaren att du fyller i namn, visningstid, tid och datum 

samt huruvida budskapet ska repeteras. 
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I nästa bild ser vi hur det ser ut när du redigerar en ny bild som ska läggas in. De bilder och filmer 

som tidigare lagts in sparas i vårt egna bibliotek så vi kan återanvända dessa.

 

2. Förhandsgranska – Du kan förhandsgranska hur den layout, som är aktiv för tillfället, kommer att 

se ut på skärmen.  

3. Förhandsgranska mallar – Under förhandsgranska mallar kan du se hur de olika layouterna 

kommer att se ut på skärmen, om du väljer att byta vilken layout som ska vara aktiv. 

4. Planlägg InfoBoards – Här byter du vilken av layouterna som ska vara aktiv för tillfället. 
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Bilaga 24 – Specifikation 72” utomhusskärm 

 Page 1 (1) 

 Date: 09.10.2012 

Ref: Monitor Display Outdoor 4K TFT 72HB_ 130206.docx 

 

Mitron Oy, P.O.Box 113 (Yrittäjänkaari 19), FI-30101 Forssa, Finland, Tel. +358 108 431 400, Fax +358 3 4355 321 

www.mitron.com 

Monitor Display, Outdoor TFT 72” High Brightness 
 

  
Indicative photo of a 46” mo nitor display installed to a pillar mechanics.  

  

Key Features 

- Ultra high brightness 4000 cd/m
2
, excellent visibility in direct sunlight 

- LED backlight 

- Advanced thermal management 

- Designed for 24/7/365 use 

- Excellent visibility from all viewing angles 

- Portrait mode 

- Automatic brightness control according ambient light 

- Weather and vandal proof construction 

- Low life cycle costs due to reliable TFT technology and LED backlight  

- Easy installation and maintenance 

Technical data 

Type 95TFT720H_X1 95TFT720H_X2 

Controller Industrial PC Video Interface Board 

Interfaces Ethernet (RJ-45) VGA, DVI 

TFT Size & Format 72”, 16/9 

Dimensions (approximate) 1880 x 1175 x 300 mm 

Active Area 1596 x 897 mm 

Resolution 1920 x 1080 

Viewing Angle (typ.) 178° 

Brightness, contrast (typ.) > 4000 cd/m² with automatic dimming, 1200:1
 

Housing Aluminium/steel case with front access, RAL colour  

Front glass Laminated antireflective front glass 

Protection class IP65 with closed air circulation (no replaceable filters) 

Temperature range Operation -35°C … 55°C (up to 35°C in direct sun shine) 

Power supply > 4000 cd/m² Three phase, ~3000 cd/m² Single phase 230 VAC, 50 Hz  

Power Consumption (at +25˚C) typ. 1570W (1500 cd/m
2
), max. 4000W (4000 cd/m

2
), 

Power Consumption (max) 4000W 

Standards CE, EN55022, EN50121-4, IEC60950 

Use Outdoor / Indoor 
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Nedan visar projektgruppen bilder på den 72” utomhusskärm, från Mitron, som de tänkt använda sig 

av.  
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Bilaga 25 – Unique Selling Proposition 
Så vad skiljer gruppens lösning från vad som finns på marknaden idag? Vad är det som gör Attensign 

unikt? 

Idag finns inget likvärdigt alternativ till Attensign på marknaden. Vill du göra reklam utomhus idag 

sker detta på planscher eller på stora digitala billboards. Dessa billboards har ett större avstånd 

mellan pixlarna än en vanlig skärm, vilket innebär att de inte visar en hög upplösning på nära håll. Du 

måste befinna dig på flera meters avstånd för att se budskapet tydligt. För tillfället använder man sig 

av billboards eller reklam på planscher för att sprida sitt budskap utomhus. 

Digital signage, vilket gruppen beskriver i stycke 4. Teori, är ett sätt att kunna sprida sitt budskap på 

en eller flera skärmar. Det används mer och mer frekvent inomhus då nästan alla butiker nu för tiden 

har minst en skärm där de visar upp ett budskap. 

Det gruppen gör med Attensign är att vi binder samman olika tekniska lösningar till en ny produkt. 

Om du väljer att använda dig utav Attensign så får du en högupplöst skärm för utomhusbruk i 

kombination med digital signage. Med Attensign ska du kunna stå bredvid skärmen och se budskapet 

tydligt, vilket du inte gör på dagens billboards. Digital signage som idag används inomhus förflyttar vi 

ut och utnyttjar alla dess möjligheter med att kunna byta budskapet från en extern enhet.  

Det som skiljer Attensign från dagens produkter är att Attensign erbjuder möjligheten till ett 

dynamiskt budskap. Attensign kommer att erbjuda reklamplatser där du väljer vilken tid på dygnet 

du vill synas, så ditt budskap når ut till din specifika målgrupp. Mindre företag får då chansen att göra 

reklam genom att välja ut den tid då annonsytan gynnar dem. Vår fördel i jämförelse med 

konkurrenternas är att vi kommer att erbjuda en skylt där du inte behöver välja ett enda budskap att 

visa upp. Istället kan du under den tid du har betalat för, byta bild hur ofta du vill.  

Företagen kommer, istället för en vanlig bild, kunna visa bildspel och filmer. En livlig bild drar åt sig 

slutanvändarens uppmärksamhet bättre än en vanlig plansch. Skylten kommer att visa ett högupplöst 

budskap som kommer att vara läsbart även i direkt solljus. Budskapet företagen visar kommer 

ständigt att uppdateras då reklamskylten är uppkopplad till internet. Då skylten uppdateras kommer 

du som företag att kunna köpa reklamplats under en viss tid på dygnet i en vecka, istället för en hel 

vecka åt gången på en plansch. Det innebär att det kommer finnas möjlighet att köpa mer prisvärda 

reklamplatser. Detta ger även möjlighet för lokala företag med mindre kapital att göra reklam, t.ex. 

en lokal restaurang som visar upp sitt luncherbjudande. Vi vill även att företagen ska ha möjlighet att 

visa uppdateringar via nätet, så som RSS-flöden och koppling till social media. 

Attensign är helt enkelt behovets lösning med hjälp av tidseffektiv bekvämlighet.  
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