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Sammanfattning  
Med	  växande	  miljöproblem	  och	  större	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  krävs	  en	  förändring	  för	  att	  
vi	  skall	  kunna	  behålla	  den	  fina	  miljö	  och	  natur	  vi	  har	  idag.	  Världen	  måste	  tänka	  mer	  
miljösmart	  och	  förnyelsebar	  energi	  är	  en	  av	  nycklarna	  till	  att	  vi	  tillsammans	  kan	  lyckas.	  	  
	  
Att	  ta	  till	  vara	  på	  energin	  från	  solens	  strålar	  är	  en	  kostnadsfri	  naturresurs	  som	  inte	  gör	  
avtryck	  på	  naturen.	  Detta	  vill	  vi	  uppmärksamma	  genom	  att	  på	  ett	  innovativt	  och	  
nytänkande	  sätt	  visa	  hur	  vi	  kan	  använda	  förnyelsebar	  energi	  i	  nya	  forum.	  
	  
Detta	  görs	  genom	  GreenSpot.	  
	  
GreenSpot	  är	  en	  fyra	  meter	  hög	  grön,	  digital	  informationspelare.	  GreenSpot	  har	  en	  
inbyggd	  display	  där	  företag	  har	  möjligheten	  att	  annonsera	  och	  förknippas	  med	  ett	  aktivt	  
miljötänk	  och	  kommunen	  har	  möjlighet	  att	  informera	  om	  lokala	  miljöprojekt.	  Detta	  ger	  
kommunerna	  en	  bra	  möjlighet	  att	  visa	  sig	  som	  föredöme	  med	  deras	  miljöengagemang.	  
GreenSpot	  har	  även	  ett	  inbyggd	  gratis	  WIFI	  som	  alla	  kan	  ta	  del	  av.	  GreenSpot	  är	  
självförsörjande	  och	  drivs	  helt	  av	  solceller.	  	  
	  
Syftet	  med	  GreenSpot	  är	  att	  genom	  modern	  teknik	  på	  ett	  nytt	  och	  hållbart	  sätt	  ge	  
allmänheten	  en	  mittpunkt	  för	  miljötänk,	  kommunen	  en	  naturlig	  förmedlingsplats	  för	  de	  
miljöprojekt	  som	  drivs	  lokalt	  och	  företagen	  en	  möjlighet	  att	  förknippas	  med	  ett	  proaktivt	  
miljöengagemang.	  	  
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Abstract  
With	  growing	  environmental	  problems	  and	  more	  greenhouse	  gases	  requires	  a	  change	  for	  
us	  to	  be	  able	  to	  maintain	  the	  environment	  and	  nature	  we	  have	  today.	  The	  world	  must	  
think	  more	  environmentally	  friendly	  and	  renewable	  energy	  is	  one	  of	  the	  keys	  that	  
together	  we	  will	  succeed.	  
	  
To	  take	  advantage	  of	  the	  energy	  from	  the	  sun	  is	  a	  free	  resource	  that	  does	  not	  make	  an	  
imprint	  on	  nature.	  We	  want	  to	  draw	  attention	  by	  providing	  an	  innovative	  and	  
groundbreaking	  way	  to	  show	  how	  we	  can	  use	  renewable	  energy	  in	  the	  new	  forum.	  
	  
This	  by	  GreenSpot.	  
	  
GreenSpot	  is	  a	  4	  meter	  high	  digital	  billboard.	  GreenSpot	  has	  a	  built-‐in	  display	  where	  
companies	  have	  the	  opportunity	  to	  market	  their	  brands	  to	  be	  associated	  with	  
environmental	  friendly	  thinking	  and	  the	  municipality	  the	  opportunity	  to	  provide	  
information	  on	  local	  environmental	  projects.	  GreenSpot	  has	  a	  built-‐in	  WIFI	  that	  is	  free	  to	  
the	  public.	  Green	  Spot	  is	  self-‐sufficient	  and	  powered	  entirely	  by	  solar	  cells.	  
	  
The	  purpose	  of	  the	  Green	  Spot	  is	  that	  through	  modern	  technology	  in	  a	  new	  and	  
sustainable	  way,	  give	  the	  public	  a	  center	  for	  environmental	  awareness,	  community	  a	  
natural	  intermediary	  location	  for	  the	  environmental	  projects	  that	  are	  run	  locally	  and	  
companies	  -‐	  an	  opportunity	  to	  be	  associated	  with	  a	  proactive	  environmental	  commitment.	  
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1. Inledning 
I	  Sverige	  genomförs	  det	  kontinuerligt	  projekt	  för	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  miljön.	  

Människor	  blir	  mer	  och	  mer	  medvetna	  och	  hur	  vår	  planet	  förändras	  och	  viljan	  att	  bidra	  
ökar.	  Det	  är	  vanligt	  att	  företag	  ser	  över	  deras	  påverkan	  på	  miljön	  och	  bland	  annat	  har	  en	  
miljöklausul	  i	  deras	  affärsplan.	  Det	  vi	  kan	  se	  idag	  är	  att	  det	  finns	  en	  svag	  informationslänk	  
mellan	  de	  miljöprojekt	  som	  drivs	  idag	  och	  lokala	  invånarna.	  Vi	  har	  hittat	  ett	  sätt	  att	  skapa	  

en	  naturligkoppling	  mellan	  miljö	  och	  människa	  med	  hjälp	  av	  GreenSpot.	  
	  

Nedan	  följer	  bakgrunden	  till	  projektet,	  en	  problembeskrivning,	  syfte	  och	  mål.	  
	  

1.1 Bakgrund 
Vi	  ser	  att	  det	  idag	  finns	  ett	  flertal	  organisationer	  och	  verksamheter	  som	  arbetar	  för	  en	  
bättre	  miljö	  (naturvårdsverket,	  2014).	  Detta	  är	  en	  nödvändighet	  då	  miljöproblemen	  i	  
världen	  växer	  allt	  mer.	  Att	  förbättra	  miljön	  kan	  ske	  på	  olika	  sätt	  och	  för	  att	  möta	  de	  
växande	  miljöproblemen	  krävs	  det	  att	  vi	  blir	  bättre	  på	  att	  ta	  till	  vara	  på	  förnybar	  energi.	  
Detta	  genom	  till	  exempel	  solceller,	  vattenkraft,	  vindkraft,	  biodrivmedel	  etc.	  
Projektgruppen	  anser	  att	  det	  finns	  en	  koppling	  mellan	  medvetenhet	  och	  handling.	  Om	  
människor	  blir	  mer	  medvetna	  och	  oftare	  uppmärksammas	  på	  de	  
miljöutvecklingsmöjligheter	  som	  finns	  blir	  de	  även	  mer	  engagerade	  och	  benägna	  att	  bidra	  
(novafutura,	  2014).	  
	  
I	  dagens	  samhälle	  blir	  det	  allt	  viktigare	  med	  marknadsföring	  av	  sitt	  företag.	  Detta	  då	  det	  
är	  fler	  företag	  på	  marknaden	  som	  konkurrerar	  i	  samma	  bransch	  vilket	  medför	  att	  det	  är	  
av	  stor	  vikt	  att	  ha	  något	  nytt	  och	  unikt	  att	  erbjuda	  kunden	  (europa,	  2014).	  Vi	  ser	  idag	  ett	  
flertal	  reklamskyltar	  i	  olika	  storlek	  och	  form	  för	  att	  locka	  kundernas	  intresse.	  Dessa	  
reklamskyltar	  ger	  företag	  möjlighet	  att	  nå	  ut	  till	  fler	  potentiella	  kunder	  på	  samma	  gång	  
och	  samtidigt	  etablera	  sitt	  varumärke.	  
	  
Projektgruppen	  anser	  att	  det	  idag	  saknas	  en	  koppling	  mellan	  invånarna	  i	  en	  stad	  och	  de	  
lokala	  miljöprojekt	  som	  drivs.(Personligt	  samtal-‐	  Sven-‐Ingvar	  Petersson).	  Det	  skall	  vara	  
en	  självklar	  kännedom	  för	  allmänheten	  att	  informeras	  om	  de	  miljöprojekt	  som	  redan	  har	  
genomförts,	  miljöprojekt	  som	  är	  igång	  just	  nu	  och	  vad	  som	  är	  planerat	  i	  framtiden.	  De	  
skall	  även	  vara	  av	  allmän	  kännedom	  vilka	  lokala	  företag	  som	  arbetar	  för	  en	  bättre	  miljö.	  
Detta	  medför	  att	  invånarna	  i	  en	  stad	  kan	  känna	  sig	  stolta	  över	  att	  leva	  i	  en	  kommun	  som	  
kontinuerligt	  tar	  sitt	  miljöansvar,	  vilket	  också	  leder	  till	  att	  invånarna	  själva	  uppmuntras	  
att	  bidra.	  

 

1.2 Problemformulering 
I	  dagsläget	  finns	  ingen	  tydlig	  informationskanal	  som	  ger	  invånarna	  i	  en	  stad	  möjlighet	  att	  
följa	  de	  miljöprojekt	  som	  drivs	  lokalt	  (Personligt	  samtal-‐	  Sven-‐Ingvar	  Petersson).	  Det	  
saknas	  även	  en	  direkt	  informationskanal	  där	  företag	  har	  möjlighet	  att	  profilera	  sig	  för	  
grön	  miljö.	  
	  
Vi	  ser	  ett	  problem	  i	  att	  det	  idag	  inte	  finns	  någon	  direkt	  mittpunkt	  för	  miljötänk	  i	  Sveriges	  
städer	  och	  att	  de	  produkter	  som	  drivs	  av	  förnybar	  energi	  inte	  uppmärksammas	  
tillräckligt.	  Projektgruppen	  anser	  att	  om	  en	  ny	  och	  innovativ	  lösning	  med	  förnybar	  energi	  
tas	  fram	  skulle	  fler	  invånare	  engagera	  sig	  och	  fler	  företag	  vara	  med	  och	  bidra.	  
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1.3 Syfte 
Syftet	  med	  detta	  projekt	  är	  att	  utveckla	  en	  innovativ,	  miljövänlig	  och	  uppseendeväckande	  
informationspelare,	  GreenSpot.	  Informationspelaren	  skall	  skapa	  en	  naturlig	  koppling	  
mellan	  de	  miljöprojekt	  som	  drivs	  lokalt	  och	  invånaren.	  Vi	  vill	  generera	  en	  mittpunkt	  för	  
miljöärenden	  och	  centralt	  informera	  invånarna	  om	  de	  projekt	  som	  finns,	  hur	  man	  själv	  
kan	  bidra	  samt	  visa	  vilka	  företag	  som	  profilerar	  sig	  med	  bra	  miljöval.	  	  

 

1.4 Mål 
Projektmål	  
	  

• Vid	  projektslut	  skall	  gruppen	  ha	  tagit	  fram	  en	  fullt	  fungerande	  och	  testad	  produkt	  
som	  uppfyller	  syfte	  och	  uppställda	  mål.	  
	  

• Den	  färdiga	  produkten	  ska	  försörjas	  av	  förnybarenergi	  och	  påvisa	  miljöeffektiva	  
lösningar	  på	  befintliga	  produkter.	  

	  
	  

• GreenSpot	  ska	  med	  hjälp	  av	  en	  display	  informera	  om	  lokala	  miljöprojekt	  samt	  
kunna	  visa	  de	  företag	  som	  vill	  profilera	  sig	  med	  grön	  miljö.	  
	  

• GreenSpot	  ska	  ha	  ett	  inbyggd	  WIFI.	  
	  

	  
• En	  affärsplan	  skall	  vara	  utvecklad	  för	  GreenSpot.	  

	  
• Vid	  projektets	  slut	  skall	  det	  finnas	  möjlighet	  att	  starta	  ett	  företag	  med	  GreenSpot	  

som	  färdig	  produkt.	  	  
	  
Effektmål	  

• GreenSpot	  skall	  uppmuntra	  allmänheten	  till	  bättre	  miljöval.	  
	  

• GreenSpot	  skall	  uppmärksamma	  användning	  av	  förnybarenergi.	  	  
	  
	  

• En	  inbyggd	  display	  skall	  väcka	  intresse	  och	  dra	  till	  sig	  uppmärksamhet.	  
	  

	  
• Företag	  skall	  vilja	  investera	  i	  reklamplats	  för	  att	  profilera	  sig	  med	  grön	  miljö.	  

	  
• Genom	  WIFI´t	  skall	  allmänhet	  lockas	  till	  att	  ta	  del	  av	  GreenSpots	  information.	  

	  
	  

• Andra	  kommuner	  skall	  genom	  GreenSpot	  i	  Halmstad	  bli	  lockade	  att	  vilja	  placera	  en	  
i	  deras	  stad.	  	  

���	  	  
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2. Projektbeskrivning 
Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  projektet	  och	  dess	  förutsättningar.	  

	  

2.1. Projektorganisation 
Projektgruppen	  består	  av	  Li	  Wigby	  och	  Anna	  Malmgren.	  Leif	  Nordin	  har	  varit	  
projektgruppens	  handledare.	  Under	  projektets	  gång	  har	  tre	  samarbetspartners	  kopplats	  
in.	  De	  har	  bidragit	  med	  finansiella	  medel	  och	  sin	  expertis.	  Detta	  tillsammans	  med	  en	  
leverantör	  och	  extern	  finansiering	  från	  ALMI	  har	  varit	  projektorganisationens	  grund.	  Se	  
bilaga	  1.	  	  
	  

2.2 Intressenter 
Under	  följande	  avsnitt	  följer	  projektets	  intressenter,	  det	  vill	  säga	  personer	  eller	  grupper	  som	  
har	  någonting	  med,	  kan	  dra	  nytta	  av	  eller	  påverkas	  av	  projektets	  resultat.	  Vid	  en	  
intressentanalys	  identifieras	  och	  rangordnas	  alla	  intressenter	  (Kotler,	  2010).	  Det	  är	  av	  stor	  
vikt	  att	  hålla	  sig	  väl	  med	  de	  intressenter	  som	  har	  stor	  möjlighet	  och	  vilja	  att	  påverka.	  
Projektgruppen	  har	  en	  viktig	  roll	  att	  kommunicera	  med	  intressenterna	  för	  att	  nå	  framgång	  i	  
projektet	  (Tonnquist,	  2012). 

2.2.1 Kärnintressenter 
Projektet	  är	  utfört	  med	  en	  riktning	  mot	  dels	  kärnintressenter	  men	  också	  mot	  
primärintressenter.	  Kärnintressenter	  är	  de	  intressenter	  som	  har	  en	  beslutande	  samt	  
drivande	  roll	  i	  projektet.	  Kärnintressenterna	  är	  Li	  Wigby,	  Anna	  Malmgren,	  Surfia,	  
Halmstad	  kommun,	  Tenstar	  Solar	  samt	  Nya	  Plåt.	  

 

2.2.2. Primärintressenter 
För	  detta	  projekt	  är	  primärintressenterna	  de	  intressenter	  som	  påverkas	  i	  hög	  grad	  av	  
projektet	  och	  i	  detta	  fall	  är	  det	  de	  lokala	  invånarna	  som	  rör	  sig	  i	  centrum	  under	  dagtid.	  
Vilket	  betyder	  de	  invånare	  som	  har	  något	  ärende	  i	  centrala	  Halmstad,	  arbetar	  eller	  tar	  
buss	  från	  centrala	  Halmstad	  och	  vill	  ta	  del	  av	  ett	  WIFI	  och/eller	  har	  ett	  intresse	  av	  att	  veta	  
vilka	  miljöprojekt	  som	  drivs	  lokalt.	  	  
	  
Den	  andra	  delen	  av	  primärintressenterna	  är	  lokala	  företag	  som	  vill	  profilera	  sig	  och	  
marknadsföra	  sitt	  företag	  med	  grön	  miljö.	  Även	  projektets	  handledare	  Leif	  Nordin	  är	  en	  
primärintressent.	  	  

 

2.2.3. Sekundärintressenter 
Sekundärintressenter	  är	  de	  som	  har	  relativt	  låg	  inverkan	  på	  projektet	  och	  som	  har	  en	  
passiv	  påverkan	  i	  projektet.	  Exempel	  på	  sekundärintressenter	  är	  
välgörenhetsorganisationer	  eller	  föreningar	  som	  arbetar	  för	  en	  bättre	  miljö	  eller	  andra	  
företag	  som	  arbetar	  med	  att	  marknadsföra	  sig	  på	  reklamskyltar	  eller	  
utomhusmarknadsföring.	  	  
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2.3 Krav och önskemål 
	  
Här	  följer	  de	  krav	  och	  önskemål	  som	  ställs	  på	  projektet.	  	  
Beskrivning	   Krav	   Önskemål	  
Teknik	  med	  förnybar	  energi	   x	   	  
Egenbestämt	  budskap	   	   x	  
Display	  för	  information	  och	  marknadsföring	   x	   	  
Skapa	  uppmärksamhet	   	   x	  
Motstå	  yttre	  påfrestning	   x	   	  
Säker	  från	  skadegörelse	  och	  inbrott	   	   x	  
Kunna	  utnyttjas	  dagligen	   x	   	  
Fjärrstyrning	  av	  budskap	  eller	  information	   x	   	  
Unik	   	   x	  
Ständig	  uppkoppling	  till	  internet	   	   x	  
Stabil	  och	  ej	  flyttbar,	  hög	  säkerhet	   x	   	  
Statistik	  över	  antal	  interaktioner	   	   x	  
	  

2.4 Finansiering 
När	  projektgruppen	  hade	  definierat	  produkten	  och	  projektets	  utformning	  kunde	  
slutsatsen	  att	  extern	  finansiering	  skull	  behövas.	  Genom	  att	  skapa	  ett	  samarbete	  med	  tre	  
samarbetspartners	  kunde	  vi	  också	  skapa	  ett	  utbyte	  och	  en	  affärsidé	  med	  dessa.	  I	  utbyte	  
mot	  finansiering	  av	  produkterna	  och	  tekniken	  för	  att	  framställa	  GreenSpot	  Halmstad	  
kunde	  projektgruppen	  erbjuda	  samarbetspartnerna	  marknadsföring	  och	  reklamplats	  på	  
GreenSpot	  Halmstad.	  	  
	  
När	  tekniken	  var	  finansierad	  söktes	  innovationsstöd	  hos	  Almi	  företagspartners	  AB	  vilket	  
resulterade	  i	  10	  000	  kr	  som	  gick	  till	  att	  producera	  och	  färdigställa	  GreenSpot	  och	  placera	  
den	  på	  Österskans	  i	  centrala	  Halmstad.	  Se	  bilaga	  2.	  	  

 

2.5 Tidsplan 
Projektet	  startade	  augusti	  2013	  och	  avslutades	  i	  maj	  2014.	  För	  att	  få	  en	  tydlig	  och	  
överskådlig	  bild	  över	  projektet	  har	  projektgruppen	  veckovis	  skrivit	  en	  handlingsplan	  och	  
skickat	  till	  handledare.	  Se	  bilaga	  3.	  En	  tidsplan,	  i	  form	  av	  ett	  GANT-‐schema	  (office,	  2014)	  
har	  även	  terminsvis	  skrivits	  upp	  på	  en	  White	  board	  tavla	  i	  gruppen	  projektrum.	  Detta	  har	  
skapat	  en	  kreativ	  och	  konkret	  plan	  över	  projektet.	  	  
	  
I	  första	  stadiet	  av	  projektet	  upprättades	  en	  tidsplan,	  ett	  visuellt	  schema,	  för	  att	  på	  ett	  
smidigt	  sätt	  kunna	  se	  vilka	  moment	  som	  kommer	  utföras	  samt	  i	  vilken	  ordning	  och	  hur	  
lång	  tid	  dessa	  skulle	  ta.	  Se	  bilaga	  3.	  

 

2.6 Risker 
De	  huvudsakliga	  risker	  som	  projektgruppen	  har	  identifierat	  är	  att	  de	  samarbetspartners	  
som	  behövdes	  för	  att	  genomföra	  projektet	  inte	  skulle	  vara	  intresserade	  och	  att	  
efterfrågan	  på	  en	  solcellsdriven	  informationspelare	  skulle	  vara	  låg.	  En	  annan	  risk	  var	  att	  
intresset	  hos	  företag	  att	  profilera	  sig	  för	  grön	  miljö	  var	  lågt	  vilket	  skulle	  innebära	  att	  
framtagningen	  av	  produkten	  inte	  blev	  lönsam.	  	  Se	  bilaga	  4	  för	  en	  detaljerad	  riskanalys.	  	  
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2.7 Sekretess 
I	  klassen,	  Utvecklingsingenjörsprogrammet	  2011	  har	  vi	  gemensamt	  skrivit	  under	  ett	  
sekretessavtal	  för	  examensarbeten.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  undvika	  att	  eventuell	  viktig	  
information	  kommer	  ut	  till	  allmänheten	  samt	  att	  en	  öppen	  dialog	  klassen	  emellan	  skall	  
vara	  möjlig	  utan	  att	  projektidéer	  sprids.	  
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3.  Metod 
För	  att	  genomföra	  projektet	  har	  olika	  metoder	  och	  strategier	  använts.	  Produktutveckling	  
som	  är	  grunden	  för	  detta	  projekt	  har	  inneburit	  att	  ta	  en	  idé	  till	  färdig	  produkt	  eller	  tjänst	  på	  

marknaden.	  Projektgruppen	  har	  valt	  att	  driva	  projektet	  med	  hjälp	  av	  dynamisk	  
produktutveckling.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  dynamisk	  produktutveckling	  innebär	  att	  
mindre	  moment	  är	  igång	  konstant	  samtidigt	  som	  små	  beslut	  tas,	  vilket	  har	  medfört	  en	  

ständig	  utveckling	  av	  produkten	  samtidigt	  som	  projektgruppens	  kunskaper	  inom	  området	  
har	  ökat.	  	  (Ottosson,	  2012)	  

 

3.1 Dynamisk produktutveckling 
Det	  är	  en	  komplicerad	  process	  att	  ta	  fram	  nya	  produkter	  och	  processer	  och	  att	  senare	  
vidareutveckla	  dem.	  För	  bra	  resultat	  krävs	  bland	  annat	  att	  användaren/användningen	  
står	  i	  centrum	  under	  utvecklingen	  samt	  att	  höga	  krav	  tillfredsställs	  gällande	  funktion	  och	  
sensuella	  värden	  hos	  produkten.	  Genom	  att	  tillämpa	  dynamiskt	  handlande	  möjliggörs	  att	  
på	  kortare	  tid	  nå	  användarvänliga	  lösningar	  än	  vad	  traditionella	  synsätt	  gör.	  Särskiljande	  
är	  många	  små	  beslut	  och	  frihet	  från	  att	  följa	  strikta	  genomförandesteg.	  (Ottosson,	  2014)	  

 

3.2. Idégenerering 
För	  att	  komma	  fram	  med	  nya	  idéer	  och	  skapa	  oss	  en	  grund	  för	  projektet	  användes	  
metoderna	  Brain	  Aided	  Design,	  Pencil	  Aided	  Design	  och	  Model	  Aided	  Design.	  Dessa	  
metoder	  valdes	  för	  att	  skapa	  en	  kreativitet	  och	  öppenhet	  i	  projektets	  tidiga	  skede.	  Det	  
skulle	  inte	  förekomma	  någon	  begränsning	  av	  tankar	  och	  idéer	  när	  innovationer	  skapas.	  	  
Att	  använda	  Brain	  aided,	  pencil	  och	  model	  design	  gav	  också	  idégenereringen	  en	  tydlig	  
koppling	  mellan	  tankar,	  visioner	  och	  produkt.	  	  
	  
Den	  första	  metoden	  som	  användes	  var	  BAD,	  med	  denna	  metod	  kunde	  idéer	  identifieras	  
och	  tankar	  och	  visioner	  urskiljas.	  För	  att	  sedan	  förankra	  och	  tydligare	  beskriva	  idéer	  och	  
visioner	  användes	  PAD.	  Sista	  momentet	  idégenereringen	  var	  MAD	  där	  idéerna	  testades	  
för	  att	  se	  om	  de	  fungerade	  i	  praktiken	  (Holmdahl,	  2010).	  

 

3.3 Förstudie 
Innan	  utvecklingsfasen	  av	  projektet	  påbörjas	  utfördes	  en	  förstudie,	  detta	  för	  att	  utforma	  
en	  bas	  och	  grund	  för	  projektet	  (Tonnquist,	  2012).	  Syftet	  med	  att	  utföra	  en	  förstudie	  var	  
att	  minska	  osäkerheterna,	  maximera	  nyttan	  samt	  effektiviteten	  i	  projektet	  (nodeone.se,	  
2014-‐05-‐06).	  Projektgruppen	  började	  sin	  förstudie	  med	  att	  kontakta	  relevanta	  företag	  
inom	  branscherna	  som	  projektet	  skulle	  röra	  sig	  inom,	  detta	  för	  att	  få	  ökad	  kunskap	  och	  
förståelse	  om	  de	  kunskapsgap	  som	  fanns.	  Projektet	  skulle	  beröra	  områden	  som	  förnybar	  
energi,	  hållbar	  miljö,	  solceller,	  WIFI,	  reklamskyltning,	  utomhusskyltning	  och	  
marknadsföring.	  Exempel	  på	  företag	  som	  kontaktades	  var	  Solcellsföretag,	  Hem,	  Telenor,	  
JC	  Decaux	  och	  utöver	  dessa	  använde	  projektgruppen	  internet	  som	  sökmotor	  för	  mer	  
information.	  Dessa	  företag	  valdes	  för	  att	  de	  är	  framträdande	  företag	  inom	  branschen	  för	  
marknadsföring,	  WIFI,	  energi	  och	  utomhusreklam.	  Utöver	  detta	  fanns	  också	  kriteriet	  att	  
kontakta	  så	  många	  företag	  som	  möjligt	  från	  Halmstadsregionen,	  detta	  för	  att	  få	  en	  
uppfattning	  från	  lokala	  företags	  erfarenhet	  och	  kunskap.	  Projektgruppen	  ville	  utifrån	  
dessa	  företag	  skapa	  sig	  en	  grund	  för	  projektet	  och	  även	  fylla	  de	  kunskapsgap	  som	  fanns.	  
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3.4 Kravspecifikation 
I	  tidigt	  skede	  av	  projektet	  upprättade	  projektgruppen	  en	  kravspecifikation,	  detta	  för	  att	  
på	  ett	  effektivt	  och	  tydligt	  sätt	  redogöra	  vad	  som	  krävs	  hos	  den	  färdiga	  produkten.	  Små	  
förändringar	  hos	  kravspecifikationen	  har	  skett	  under	  tiden	  i	  takt	  med	  att	  mer	  information	  
och	  kunskap	  att	  samlat	  in	  (Kravspecifikation,	  2013).	  

 

3.5 Konkurrensanalys 
Konkurrensanalys	  innebär	  att	  identifiera,	  utvärdera	  och	  bedöma	  de	  företag	  på	  
marknaden	  som	  konkurrerar	  med	  projektgruppens	  verksamhet.	  Projektgruppen	  
undersöker	  vilka	  företag	  som	  erbjuder	  samma	  eller	  liknande	  produkter	  eller	  tjänster	  och	  
vad	  projektgruppens	  projekt	  kan	  göra	  unikt	  för	  att	  erbjuda	  kunden	  mervärde	  eller	  något	  
nytt	  (entreprenörskolan,	  2014).	  Denna	  analys	  gav	  projektet	  en	  insikt	  i	  vilka	  metoder	  och	  
verktyg	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  konkurrera	  med	  liknande	  verksamheter	  (Kotler,	  2010).	  	  

 

3.6 Nyhetsgranskning 
Att	  genomföra	  en	  nyhetsgranskning	  är	  avgörande	  för	  projektets	  framtid	  då	  en	  
nyhetsgranskning	  innebär	  undersökning,	  om	  projektidén	  är	  unik	  och	  ny	  eller	  inte	  
(pumainnovation,	  2014).	  	  Det	  finns	  olika	  informationskällor	  där	  nyhetsgranskning	  kan	  
undersökas,	  några	  som	  projektgruppen	  använde	  var	  patentdatabaser,	  google-‐sökningar	  
och	  olika	  sociala	  medier	  så	  som	  facebook	  och	  twitter.	  Exempel	  på	  patentdatabaser	  är	  
DIVA	  och	  svenska	  patentverket.	  Dessa	  valdes	  för	  att	  de	  upplevdes	  trovärdiga,	  
uppdaterade	  och	  aktuella.	  Projektgruppen	  sökte	  även	  för	  innovationer	  och	  nya	  produkter	  
på	  sociala	  medier	  för	  att	  se	  om	  någon	  liknande	  produkt	  redan	  fanns.	  Detta	  för	  att	  
överskåda	  så	  många	  marknadsföringskanaler	  som	  möjligt	  som	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  
projektgruppen	  är	  med	  säker	  på	  att	  ingen	  liknande	  produkt	  finns.	  Nyhetsgranskningen	  
gav	  resultatet	  att	  i	  dagsläget	  finns	  ingen	  produkt	  som	  liknade	  GreenSpot.	  	  

 

3.7 SWOT 
För	  att	  hitta	  produktens	  styrkor,	  svagheter,	  möjligheter	  och	  hot	  använde	  projektgruppen	  
en	  metod	  som	  heter	  SWOT-‐analys.	  Analysen	  går	  ut	  på	  att	  identifiera	  produktens	  interna	  
styrkor	  och	  svagheter	  och	  produktens	  yttre	  möjligheter	  och	  hot.	  Ett	  SWOT-‐underlag	  
skapar	  en	  trygghet	  och	  medvetenhet	  hos	  produkten	  då	  resultatet	  som	  kommer	  fram	  ger	  
ett	  förhållningssätt	  till	  marknaden	  (Kotler,	  2010).	  

 

3.8 Riskanalys 
En	  riskanalys	  har	  upprättats	  för	  att	  skapa	  en	  kartläggning	  över	  eventuella	  händelser	  eller	  
situationer	  som	  uppkommer	  under	  projektet.	  Detta	  för	  att	  i	  god	  tid	  kunna	  undvika	  och	  
eller	  minska	  omfattning	  på	  de	  oönskade	  situationer	  som	  möjligtvis	  uppkommer.	  När	  
riskanalysen	  upprättats	  identifierades	  de	  hot	  och	  motgångar	  som	  projektet	  kan	  ställas	  
mot	  samt	  graden	  av	  påverkan	  de	  riskerna	  har.	  	  Projektgruppen	  skapade	  också	  en	  
handlingsplan	  för	  att	  hantera	  om	  de	  hot	  skulle	  påverka	  GreenSpot’s	  framtid.	  
(Uppföljningsguiden,	  2014).	   	   	   	   	   	  
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3.9 Enkätundersökning 
Enkätundersökning	  innebär	  att	  ett	  flertal	  personer	  ställs	  olika	  frågor	  och	  resultatet	  
används	  som	  underlag	  för	  ett	  projekt.	  Enkätundersökning	  upprättas	  för	  att	  samla	  in	  
information	  om	  projektets	  relevans	  och	  vad	  personer	  i	  allmänhet	  har	  för	  intresse	  av	  
produkten.	  Den	  information	  som	  kommer	  fram	  ligger	  till	  grund	  för	  utvecklingen	  av	  
projektet	  och	  styrker	  även	  valet	  av	  produkt.	  Projektgruppen	  valde	  att	  intervjua	  
allmänheten,	  till	  skillnad	  från	  att	  till	  exempel	  skicka	  ut	  en	  enkätundersökning,	  för	  att	  få	  en	  
direktkontakt	  med	  kunden	  samt	  få	  en	  känsla	  av	  vilket	  intresse	  som	  fanns.	  Att	  fråga	  ett	  
flertal	  personer	  gav	  projektgruppen	  ett	  mer	  säkert	  underlag	  och	  en	  bredare	  förståelse	  för	  
intresset	  då	  åldersspannet	  sträckte	  sig	  från	  15	  år	  till	  65	  år.	  Målet	  med	  projektgruppens	  
enkätundersökning	  var	  att	  få	  fram	  statistik	  på	  hur	  stort	  intresset	  var	  av	  att	  ta	  del	  av	  
GreenSpot	  Halmstad.	  (wikipedia,	  2014)	  

 

3.10 Business Model Canvas 
Denna	  ontologi	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  beskriva	  projektets	  affärsmodell.	  Det	  är	  en	  visuell	  
karta	  där	  olika	  moment	  beskrivs,	  detta	  för	  att	  företag	  och	  organisationer	  skall	  kunna	  
anpassa	  sin	  verksamhet	  genom	  att	  illustrera	  olika	  delar	  i	  projektet	  
(businessmodelgeneration,	  2014).	  

3.11 Benchmarking 
Benchmarking	  eller	  riktmärkning	  som	  det	  också	  kallas	  innebär	  att	  ett	  företag	  utvärderar	  
sina	  kvantitativa	  delar	  och	  hur	  dessa	  delar	  står	  i	  förhållande	  till	  andra	  företag	  som	  
befinner	  sig	  i	  samma	  verksamhetsområde	  eller	  bransch.	  Benchmarking	  ger	  en	  bild	  av	  de	  
faktorer	  och	  egenskaper	  som	  är	  unika	  för	  just	  sin	  produkt	  och	  som	  sticker	  ut	  i	  jämförelse	  
med	  andra	  liknande	  företag.	  Det	  medför	  att	  företaget	  som	  har	  identifierat	  sina	  unika	  
faktorer	  har	  möjlighet	  att	  profilera	  sig	  och	  sticka	  ut	  på	  den	  befintliga	  marknaden.	  
Benchmarking	  är	  ett	  verktyg	  som	  används	  kontinuerligt	  under	  projektet	  för	  att	  inte	  
hindra	  idégenerering	  (Kotler,	  2010).	  

 

3.12 Dokumentation 
Att	  dokumentera	  varje	  steg	  i	  ett	  projekt	  är	  betydelsefullt	  i	  dynamisk	  produktutveckling,	  
detta	  för	  att	  ha	  en	  säkerhet	  om	  något	  moment	  skulle	  gå	  emot	  planerna.	  Om	  detta	  skulle	  
inträffa	  finns	  dokumenthantering	  för	  att	  kunna	  enkelt	  gå	  tillbaka,	  identifiera	  vad	  som	  gick	  
fel	  och	  därefter	  justera	  planen.	  Det	  är	  också	  en	  trygghet	  för	  deltagarna	  i	  projektet	  då	  det	  
säkerställer	  varje	  genomfört	  moment	  och	  datum	  på	  dessa.	  (Holmdahl,	  2010).	  
Projektgruppen	  har	  genomfört	  dokumenthantering	  med	  hjälp	  av	  en	  dagbok	  som	  veckovis	  
skickats	  in	  till	  projektgruppens	  handledare.	  	  Med	  denna	  dokumenthantering	  har	  
projektgruppen	  av	  sin	  handledare	  tagit	  del	  av	  feedback	  och	  kommentarer	  kring	  projektet	  
och	  dess	  genomförande.	  
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4. Teori 
I	  följande	  kapitel	  kommer	  den	  teoretiska	  bakgrunden	  som	  	  

använts	  till	  projektet	  att	  beskrivas.	  

Digital utomhusreklam 
Marknadsföring	  i	  form	  av	  utomhusreklam	  och	  digital	  signage	  är	  redan	  befintliga	  metoder	  
som	  används	  av	  många	  företag.	  (Signage,	  2013).	  Med	  digital	  signage	  eller	  digitala	  
affischer	  menas	  elektroniska	  skärmar	  som	  visar	  ett	  budskap	  och	  kan	  finnas	  i	  alla	  möjliga	  
forum	  (wikipedia,	  2014).	  
All	  digital	  utomhusreklam	  såsom	  digitala	  affischer	  är	  ett	  snabbt	  växande	  fenomen	  och	  
produkter	  i	  området	  blir	  allt	  vanligare.	  Detta	  då	  det	  bevisligen	  är	  en	  effektiv	  mediekanal	  
då	  digital	  utomhusreklam	  är	  mycket	  flexibelt	  och	  innehar	  en	  hög	  observeringsgrad.	  
(Signage,	  2013)	  
	  
Dock	  är	  all	  reklam	  och	  främst	  utomhusreklam	  kostsam	  för	  annonsören	  och	  därför	  är	  
mervärdet	  extremt	  viktigt.	  Med	  hjälp	  av	  digitala	  skyltar	  kan	  annonsören	  erbjudas	  att	  
deras	  budskap	  förmedlas	  på	  rätt	  plats	  vid	  rätt	  tillfälle	  (vertiseit,	  2014).	  Det	  är	  t.ex.	  möjligt	  
att	  anpassa	  budskap	  efter	  tid	  på	  dygnet	  eller	  efter	  veckodagar,	  allt	  för	  att	  få	  ett	  så	  högt	  
värde	  på	  budskapet	  som	  möjligt.	  Detta	  är	  en	  bransch	  som	  växer	  fort	  och	  det	  medför	  att	  
det	  blir	  allt	  lättare	  för	  annonsören	  att	  nå	  en	  specifik	  målgrupp	  (tillväxtbolaget,	  2014).	  
	  
Då	  utvecklingen	  av	  utomhusreklam	  och	  inte	  minst	  digital	  sådan	  går	  framåt	  i	  en	  snabb	  takt	  
medför	  det	  att	  i	  stort	  sett	  alla	  företag	  vill	  visa	  framfötterna	  med	  att	  använda	  den	  nyaste	  
tekniken	  när	  det	  bland	  annat	  gäller	  marknadsföring.	  Med	  detta	  som	  grund	  anser	  
projektgruppen	  att	  GreenSpot	  ligger	  helt	  rätt	  i	  tiden.	  

Solenergi 
Miljöproblemen	  och	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  ökar	  i	  en	  oroande	  takt.	  Vi	  vet	  och	  ser	  att	  
användning	  av	  förnyelsebar	  energi	  måste	  öka	  i	  framtiden	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  
klimatkompensera	  och	  bevara	  den	  natur	  vi	  har	  idag.	  (naturvårdsverket,	  2014)	  
Att	  ta	  vara	  på	  solenergi	  i	  form	  av	  solceller	  är	  en	  kostnadsfri	  naturresurs	  som	  är	  helt	  
oskadlig	  för	  miljön.	  Produktion	  av	  elektricitet	  med	  hjälp	  av	  solens	  strålar	  i	  form	  av	  
solcellsanvändning	  har	  i	  dagens	  samhälle	  blivit	  mer	  och	  mer	  vanligt	  (vattenfall,	  2014).	  
	  
Förnybar	  energi	  är	  ett	  område	  som	  växer	  snabbt,	  den	  årliga	  ökningen	  runt	  om	  i	  världen	  är	  
nu	  uppe	  i	  drygt	  20	  %	  per	  år.	  
Sverige	  kan	  vara	  stolt	  över	  att	  vara	  ett	  ledande	  land	  när	  det	  gäller	  förnybar	  energi.	  År	  
2006	  var	  40	  %	  av	  Sveriges	  totala	  energianvändning	  förnybar	  energi.	  Sverige	  har	  dock	  ett	  
mål	  att	  år	  2020	  skall	  49	  %	  av	  den	  totala	  energianvändningen	  komma	  från	  förnybara	  
energikällor.	  (Sidén,	  2008)	  
Varje	  år	  når	  ca	  800	  miljoner	  TWh	  solenergi	  jordens	  yta.	  (svensksolenergi,	  2014)	  Det	  är	  
dock	  endast	  en	  mycket	  liten	  del	  av	  denna	  energi	  som	  tas	  till	  vara	  på.	  För	  att	  det	  på	  sikt	  
skall	  finnas	  en	  möjlighet	  att	  bygga	  ett	  globalt	  hållbart	  energisystem	  med	  minimala	  utsläpp	  
av	  växthusgaser	  krävs	  det	  att	  vi	  tar	  till	  vara	  på	  en	  mycket	  större	  del	  av	  den	  direkta	  
instrålningen	  som	  når	  oss	  varje	  dag.	  
	  
I	  dagsläget	  omvandlas	  ca	  10	  %	  av	  all	  den	  solenergi	  som	  når	  oss	  till	  elektricitet	  genom	  
solceller.	  Detta	  är	  något	  som	  alltså	  behöver	  utökas	  och	  kommer	  kunna	  utvecklas	  med	  
hjälp	  av	  ny	  teknik	  och	  forskning	  då	  det	  satsas	  allra	  mest	  på	  just	  solceller	  (svensksolenergi,	  
2014).	  
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Solceller – hur de fungerar? 
Solceller	  alstrar	  elektricitet	  då	  solpanelen	  träffas	  av	  solljus.	  Den	  energi	  som	  solljuset	  
medför,	  omvandlas	  genom	  solcellen	  direkt	  till	  likström	  genom	  den	  fotoelektriska	  effekten.	  
Med	  fotoelektrisk	  effekt	  menas	  det	  naturvetenskapliga	  fenomen	  där	  elektroner	  utsätts	  för	  
elektromagnetisk	  strålning	  av	  en	  tillräckligt	  hög	  frekvens	  för	  att	  få	  elektronerna	  att	  
emittera.	  Solceller	  klassificeras	  efter	  verkningsgrad	  på	  solpanelen.	  Det	  innebär	  den	  
procentsats	  av	  solenergin	  som	  träffar	  solcellen	  och	  omvandlas	  till	  elektricitet,	  resten	  
reflekteras	  bort	  och	  blir	  värme.	  En	  verkningsgrad	  på	  14	  %	  är	  idag	  den	  allra	  vanligaste	  
men	  detta	  är	  även	  något	  som	  i	  framtiden	  kan	  utökas	  med	  ny	  teknik	  (divaportal,	  2014).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Den	  vanligaste	  solcellsmodellen	  tillverkas	  av	  kisel	  och	  har	  inbyggda	  metallkontakter	  på	  
ovansidan	  av	  solcellen.	  Solcellens	  undersida	  är	  gjord	  av	  ett	  metallskikt	  och	  när	  solens	  
strålar	  träffar	  solcellens	  ovansida	  skapas	  en	  elektrisk	  spänning	  mellan	  ovan-‐och	  
undersida.	  Detta	  skapar	  en	  ström	  av	  elektroner	  som	  transporteras	  med	  hjälp	  av	  en	  
ledning	  som	  kopplas	  mellan	  ovan-‐	  och	  undersidan.	  (Energimyndigheten,	  2008).	  
”Utifrån	  dagens	  kunskapsläge	  finns	  det	  inga	  miljö-‐	  och	  resurshinder	  som	  omöjliggör	  att	  
solceller	  på	  sikt	  svarar	  för	  en	  avgörande	  andel	  av	  världens	  energitillförsel”	  
(svensksolenergi,	  2014).	  
	  
Utifrån	  dagens	  miljösituation	  med	  allt	  mer	  växande	  miljöproblem(naturvårdsverket,	  
2014)	  anser	  vi	  i	  gruppen	  att	  förnyelsebar	  energi	  är	  en	  av	  nycklarna	  till	  att	  detta	  allvarliga	  
problem	  skall	  kunna	  lösas.	  Vikten	  av	  att	  använda	  naturliga	  resurser	  som	  inte	  skadar	  
miljön	  blir	  bara	  mer	  och	  mer	  aktuellt	  och	  detta	  ligger	  till	  grund	  för	  vårt	  examensarbete.	  
Att	  kombinera	  digital	  utomhusreklam	  och	  förnyelsebar	  energi	  är	  ett	  bevis	  på	  att	  
innovativa	  lösningar	  som	  är	  hållbara	  för	  vår	  miljö	  är	  möjliga	  och	  högst	  aktuella	  för	  
utveckling.	  
	  
	  
	  
	  
 
	  

Bild	  1	  –	  Solceller	  
Källa:	  wikipedia.se	  
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5. Utvecklingsprocessen 
Nedan	  följer	  den	  process	  som	  har	  utförts	  genom	  projektet	  för	  att	  uppnå	  de	  fastställda	  mål	  
och	  syfte.	  Utvecklingsprocessen	  berör	  olika	  moment	  och	  dess	  beskrivs	  nedan.	  Denna	  process	  

har	  gått	  från	  idé	  till	  färdig	  produkt.	  
	  

5.1 Idégenerering	  
I	  augusti	  år	  2013	  påbörjade	  projektgruppen	  sin	  idégenerering	  kring	  att	  ta	  fram	  en	  helt	  ny	  
produkt	  på	  marknaden.	  Efter	  ett	  flertal	  processer	  av	  brain	  storming	  kom	  projektgruppen	  
fram	  med	  en	  produkt	  som	  uppmärksammar	  till	  grön	  miljö	  lokalt.	  När	  projektgruppen	  
placerat	  projektet	  i	  rätt	  bransch	  valde	  vi	  att	  ta	  fram	  olika	  idéförslag	  på	  vårt	  önskemål.	  
Resultatet	  som	  vi	  kom	  fram	  till	  var	  en	  stor	  informationspelare	  som	  drivs	  av	  förnybar	  
energi,	  solceller.	  Informationspelaren	  skall	  ha	  en	  inbyggd	  display	  där	  information	  visas	  
och	  där	  företag	  skall	  kunna	  vara	  delaktiga	  och	  på	  så	  sätt	  profilera	  sig	  med	  grön	  miljö.	  Det	  
ska	  även	  finnas	  ett	  inbyggt	  gratis	  WIFI	  som	  allmänheten	  kan	  ta	  del	  av	  samtidigt	  som	  det	  
drar	  till	  sig	  mer	  uppmärksamhet.	  
	  

5.2 Förstudie 
För	  att	  kunna	  starta	  själva	  utvecklingen	  av	  produkten	  gjordes	  en	  förstudie,	  detta	  för	  att	  få	  
en	  djupare	  och	  bredare	  förståelse	  för	  vår	  produkt	  och	  liknande	  produkter	  på	  marknaden.	  
Det	  fanns	  kunskapsgap	  hos	  projektgruppen	  inom	  förnybar	  energi	  och	  olika	  
marknadsföringskanaler	  som	  skulle	  åtgärdas	  vilket	  innebar	  att	  sökningar	  inom	  miljö,	  
utomhusmarknadsföring,	  reklamskyltar,	  förnybarenergi	  gjordes.	  Det	  gjordes	  för	  att	  skaffa	  
kunskap	  inom	  området	  som	  produkten	  befinner	  sig	  i.	  Sökningarna	  gjordes	  dels	  via	  
internet	  samt	  kontakt	  och	  samtal	  med	  företag	  i	  respektive	  bransch.	  Dessa	  sökningar	  
medförde	  också	  att	  projektgruppen	  i	  ett	  tidigt	  skede	  fick	  en	  känsla	  av	  att	  ett	  intresse	  för	  
vår	  produkt	  fanns	  på	  marknaden.	  Med	  dessa	  sökningar	  fick	  projektgruppen	  förståelse	  för	  
hur	  solceller	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  kan	  användas	  samt	  hur	  företag	  går	  till	  väga	  när	  de	  skall	  
marknadsföra	  eller	  profilera	  sig	  på	  marknaden.	  Kontakten	  med	  företag	  gav	  oss	  också	  
vidare	  kontakter	  med	  bland	  annat	  HIFAB	  som	  är	  ett	  konsultföretag	  inom	  teknik	  och	  Jonny	  
Stolth	  som	  är	  före	  detta	  avdelningschef	  på	  Telia.	  
	  
Förstudiefasen	  medförde	  att	  projektgruppen	  kom	  i	  kontakt	  med	  företag	  som	  har	  kunskap	  
inom	  förnybar	  energi,	  WIFI	  och	  marknadsföring	  vilket	  resulterade	  i	  ett	  samarbete	  och	  
finansiering	  från	  deras	  sida	  i	  utbyte	  mot	  exponering	  på	  GreenSpot	  Halmstad.	  Detta	  
samarbete	  hjälpte	  projektet	  att	  få	  en	  bred	  kunskap	  och	  expertis	  inom	  miljö-‐	  och	  
marknadsföringsbranschen.	  Projektgruppen	  kontaktade	  även	  andra	  reklamföretag	  som	  
arbetade	  med	  utomhusskyltar	  och	  marknadsföring,	  två	  exempel	  är	  JC	  Decaux	  och	  
Centrumkanalen.	  Vi	  valde	  att	  kontakta	  dessa	  två	  företag	  då	  deras	  storlek	  och	  arbetssätt	  
skiljer	  sig	  åt.	  JC	  Decaux	  är	  ett	  av	  Sveriges	  ledande	  företag	  inom	  utomhusskyltning	  och	  
deras	  affärsidé	  går	  ut	  på	  att	  företag	  kan	  profilera	  sig	  på	  30	  stycken	  skyltar	  i	  Halmstad	  
samtidigt	  för	  30	  000	  SEK/vecka.	  Om	  man	  skulle	  vilka	  profilera	  sitt	  företag	  på	  endast	  en	  
skylt	  är	  priset	  10	  000	  SEK/vecka.	  JC	  Decaux	  beräknar	  att	  deras	  30	  skyltar	  under	  1	  vecka	  
är	  exponerade	  till	  796	  000	  möjliga	  kontakter.	  Centrumkanalen	  arbetar	  med	  digitala	  
skärmar	  i	  exempelvis	  varuhus	  och	  gallerior.	  På	  dessa	  skyltar	  har	  företag	  möjlighet	  att	  
förmedla	  sitt	  varumärke	  eller	  erbjudande	  samt	  ändra	  dessa	  under	  tiden	  företaget	  syns	  på	  
skärmarna.	  Det	  ingår	  också	  ett	  filmklipp	  där	  företaget	  valfritt	  kan	  välja	  tema.	  	  
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För	  att	  marknadsföra	  sitt	  företag	  på	  en	  skärm	  10	  sekunder	  10	  ggr/timme	  i	  centrala	  
Halmstad	  (Gallerian	  Stora	  Torg)	  kostar	  det:	  3	  månader	  för	  4900	  SEK/mån,	  6	  månader	  för	  
3900	  SEK/mån	  och	  12	  månader	  för	  2900	  SEK/mån.	  Centrumkanalen	  räknar	  med	  att	  35	  
000	  personer	  kommer	  i	  kontakt	  med	  skärmen	  i	  veckan.	  För	  att	  kunna	  konkurrera	  eller	  
vara	  ett	  alternativ	  hos	  kunden	  måste	  GreenSpot	  Halmstad	  leverera	  något	  unikt.	  Priserna	  
ovan	  har	  gett	  projektgruppen	  en	  indikation	  om	  vilket	  pris	  som	  är	  rimligt	  för	  en	  
reklamplats	  på	  GreenSpot	  då	  priserna	  berör	  dels	  digital	  marknadsföring	  samt	  
utomhusreklam.	  	  Inledningsvis	  kommer	  vi	  använda	  oss	  av	  låg	  prissättning	  för	  att	  etablera	  
produkten	  på	  marknaden.	  Därefter	  kan	  vi	  allt	  eftersom	  intresset	  växer	  för	  produkten	  ta	  ut	  
en	  högre	  kostnad	  för	  att	  marknadsföra	  sig	  på	  GreenSpot.	  Produkten	  är	  unik	  då	  det	  inte	  
finns	  några	  miljövänliga	  alternativ	  på	  marknaden.	  
	  
Vi	  sökte	  svenska	  och	  engelska	  ord	  för	  att	  se	  vilka	  befintliga	  samt	  kommande	  patent	  som	  
finns,	  också	  detta	  för	  att	  vara	  helt	  unik	  och	  inte	  ”uppfinna	  hjulet	  igen”.	  Några	  exempel	  på	  
sökord	  är	  solcellspelare,	  marknadsföring	  med	  digital	  skärm,	  environment,	  green	  product,	  
outdoor	  screen,	  environment	  screen,	  digital	  sign,	  utomhusreklam.	  Denna	  
nyhetsgranskning	  resulterade	  i	  att	  ingen	  liknande	  produkt	  finns	  på	  marknaden	  idag.	  I	  
framtiden	  rekommenderar	  vi	  att	  en	  professionell	  nyhetsgranskning	  utförs	  för	  att	  få	  fram	  
information	  gällande	  GreenSpot.	  	  
	  
Genom	  förstudiefasen	  kunde	  krav	  och	  önskemål	  gällande	  projektet	  upprättas,	  se	  krav	  och	  
önskemål	  i	  projektbeskrivningen.	  	  
	  

5.2.1 Positionering 
GreenSpot	  Halmstads	  marknadsföringsmässiga	  positionering	  är	  avgörande	  för	  dess	  
betydelse	  då	  tanken	  med	  produkten	  är	  att	  den	  främst	  skall	  väcka	  uppmärksamhet	  i	  lokala	  
Halmstad.	  	  Fokus	  skall	  ligga	  på	  att	  informera	  om	  närliggande	  miljöprojekt	  och	  
utvecklingsplaner	  som	  görs	  idag.	  Invånarna	  i	  Halmstad	  skall	  få	  en	  känsla	  av	  att	  vi	  lever	  i	  
en	  stad	  och	  kommun	  som	  arbetar	  för	  en	  bättre	  och	  mer	  hållbar	  miljö.	  Detta	  tillsammans	  
med	  lokala	  företag	  som	  har	  en	  uttalad	  affärsplan	  för	  hållbar	  miljö	  skall	  också	  ha	  möjlighet	  
att	  profilera	  sig	  på	  GreenSpot	  Halmstad.	  Vi	  tror	  att	  detta	  skapar	  en	  positiv	  känsla	  i	  
Halmstad,	  vilket	  gör	  att	  fler	  människor	  gör	  smarta	  miljöval.	  
	  	  
På	  dagens	  marknad	  finns	  det	  flera	  alternativ	  till	  både	  reklamskyltar,	  WIFI	  och	  displayer.	  
Det	  som	  gör	  GreenSpot	  Halmstad	  unik	  och	  positionerbar	  på	  marknaden	  är	  
sammansättningen	  informationspelare,	  solceller,	  WIFI,	  integrerad	  display	  och	  den	  
gemensamma	  nämnaren	  grön	  miljö.	  Denna	  kombination	  finns	  inte	  idag	  och	  därav	  kan	  vi	  
konkurrera	  på	  marknaden.	  Se	  bilaga	  5,	  konkurrensanalys.	  Med	  GreenSpot	  visas	  en	  ny	  och	  
innovativ	  lösning	  på	  ett	  nytt	  användningsområde	  för	  förnybar	  energi	  som	  alla	  kan	  ta	  del	  
av.	  
	  
Geografisk	  placeringen	  är	  också	  viktig	  då	  GreenSpot	  har	  ett	  integrerat	  WIFI	  som	  så	  många	  
som	  möjligt	  skall	  kunna	  ta	  del	  av.	  GreenSpot	  Halmstad	  skall	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  kunna	  
visa	  sin	  display	  med	  information	  och	  budskap	  i	  solljus	  med	  hjälp	  av	  solceller.	  För	  att	  
solceller	  skall	  absorbera	  optimalt	  med	  energi	  skall	  solcellerna	  vara	  vinklade	  i	  45°	  och	  
placerade	  i	  söderläge,	  detta	  medför	  att	  displayens	  position	  kommer	  att	  vara	  i	  nordligt	  
läge.	  
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5.2.2. Bygglovsansökan 
Då	  ett	  av	  GreenSpot	  Halmstads	  syfte	  är	  att	  skapa	  en	  mittpunkt	  för	  lokal	  miljö	  ansåg	  
projektgruppen	  att	  placeringen	  av	  GreenSpot	  skulle	  vara	  någonstans	  i	  centrala	  delarna	  av	  
Halmstad.	  Projektgruppen	  valde	  att	  placera	  produkten	  på	  Halmstad	  centrala	  
bussterminal	  Österskans	  där	  det	  dagligen	  vistas	  i	  snitt	  6500	  resenärer	  (Arriva,	  2014).	  För	  
att	  GreenSpot	  Halmstad	  skall	  kunna	  placeras	  på	  bussterminalen	  Österskans	  i	  centrala	  
Halmstad	  krävs	  det	  att	  ett	  byggnadstillstånd	  och	  att	  en	  bygglovsansökan	  godkänns.	  En	  av	  
projektets	  samarbetspartners	  Sven-‐Ingvar	  Peterson,	  på	  förvaltningsavdelningen	  teknik-‐	  
och	  fritid	  Halmstad	  Kommun,	  kunde	  hjälpa	  projektgruppen	  att	  söka	  ett	  bygglov	  för	  
GreenSpot.	  För	  att	  göra	  en	  bygglovsansökan	  krävs	  ett	  dokument	  med	  information	  om	  
produkten,	  ett	  fotomontage	  där	  man	  tydligt	  kan	  se	  hur	  produkten	  ser	  ut	  i	  korrekt	  
placering	  samt	  en	  nybyggnadskarta	  där	  produkten	  skall	  stå.	  Då	  bygglovsansökan	  
godkändes	  skall	  GreenSpot	  Halmstad	  placeras	  på	  Österskans	  i	  mitten	  på	  juni	  2014.	  
	  

5.2.3 Enkätundersökning 
För	  att	  undersöka	  om	  behovet	  av	  en	  GreenSpot	  finns	  och	  om	  det	  finns	  ett	  intresse	  av	  att	  ta	  
del	  av	  just	  denna	  genomfördes	  en	  enkätundersökning.	  	  
Tanken	  med	  enkätundersökningen	  var	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  allmänheten	  ser	  på	  
informationspelare	  generellt,	  om	  lokalbefolkningen	  vill	  ta	  del	  av	  lokala	  miljöprojekt	  och	  
hur	  intressant	  ett	  gratis	  WIFI	  är.	  Se	  frågorna	  och	  resultaten	  i	  enkätundersökningen,	  bilaga	  
6.	  
	  	  
Att	  ta	  fram	  ett	  helt	  nytt	  koncept	  och	  producera	  en	  färdig	  produkt	  är	  kostsamt	  och	  för	  att	  
inte	  tillverka	  en	  produkt	  som	  allmänheten	  inte	  har	  något	  intresse	  i	  valde	  projektgruppen	  
att	  i	  tidigt	  skede	  genomföra	  en	  enkätundersökning.	  
	  	  
I	  denna	  enkätundersökning	  deltog	  50,	  slumpvis	  valda	  personer	  i	  åldrarna	  15-‐65	  år.	  Dessa	  
50	  tillfrågade	  personer	  befann	  sig	  på	  Stora	  torg	  och	  på	  Österskans	  vid	  tillfället	  då	  
enkätundersökningen	  utfördes.	  Detta	  för	  att	  fråga	  de	  personer	  som	  möjligtvis	  kommer	  
komma	  i	  kontakt	  med	  GreenSpot	  Halmstad	  i	  framtiden.	  Projektgruppen	  tog	  kontakt	  med	  
dessa	  personer	  och	  frågade	  om	  vi	  fick	  ställa	  några	  korts	  frågor,	  vid	  godkännande	  togs	  
svaren	  emot	  och	  noterades.	  Projektgruppen	  var	  medveten	  om	  att	  det	  alltid	  finns	  en	  risk	  
med	  resultatet	  från	  enkätundersökningar	  då	  antalet	  deltagare	  kunde	  varit	  högre	  och	  
därmed	  mer	  säkerställt.	  	  
	  	  
Resultatet	  av	  enkätundersökningen	  visar	  tydligt	  att	  allmänheten	  saknar	  någon	  form	  av	  
informationskanal	  där	  miljön	  står	  i	  fokus.	  De	  personer	  vi	  frågade	  svarade	  att	  de	  gärna	  tog	  
del	  av	  mer	  information	  av	  de	  lokala	  miljöprojekt	  som	  drivs	  idag.	  Det	  var	  också	  tydligt	  att	  
det	  finns	  många	  personer	  som	  vill	  vara	  med	  och	  bidra	  men	  de	  vet	  inte	  hur	  det	  skall	  göra	  
och	  att	  de	  kontinuerligt	  behöver	  bli	  påminda.	  I	  enkätundersökningen	  kunde	  detta	  utläsas,	  
då	  hela	  86	  %	  ansåg	  att	  de	  skulle	  bli	  mer	  miljömedvetna	  om	  de	  blev	  påminda	  oftare.	  70	  %	  
skulle	  gärna	  ta	  del	  av	  fler	  miljöprojekt	  som	  drivs	  lokalt	  idag	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  påverka.	  
På	  frågan	  om	  svarspersonerna	  skulle	  ta	  del	  av	  ett	  gratis	  WIFI	  i	  centrala	  Halmstad	  var	  det	  
hela	  58	  %	  som	  var	  intresserade	  av	  detta.	  Det	  var	  dock	  främst	  inom	  den	  yngre	  
målgruppen.	  	  
	  
När	  resultatet	  från	  enkätundersökningen	  sammanställts	  kunde	  vi	  utläsa	  att	  GreenSpot	  
behövs	  på	  marknaden	  och	  att	  ett	  stort	  intresse	  fanns.	  
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5.3 Genomförandefasen 
Projektet	  har	  genomförts	  genom	  att	  projektgruppen	  har	  drivit	  projektet	  från	  idé	  till	  en	  
lösning	  och	  färdig	  produkt.	  Genomförandet	  har	  bestått	  av	  ett	  flertal	  moment	  som	  lett	  
projektet	  till	  sitt	  mål.	  	  

5.3.1 Företagskontakt 
Projektet	  startades	  med	  en	  förstudie	  där	  vi	  i	  ett	  tidigt	  skede	  insåg	  att	  ett	  förverkligande	  av	  
vår	  idé	  krävde	  hjälp	  av	  extern	  kompetens.	  Detta	  gjorde	  att	  vi	  genom	  att	  använda	  oss	  av	  
den	  företagskontakt	  vi	  har	  haft	  i	  förstudiefasen	  och	  tog	  sedan	  fram	  lämpliga	  företag	  att	  
kontakta	  för	  de	  olika	  ämnesområden	  produkten	  innefattade.	  Kontaktade	  företagen	  inom	  
respektive	  områden	  Ten	  Star	  Solar,	  Halmstad	  Kommun	  och	  Surfia.	  Dessa	  tre	  kom	  sedan	  
att	  bli	  våra	  samarbetspartners	  i	  projektet	  och	  har	  bidragit	  med	  produkter	  och	  kunskap	  i	  
utbyte	  mot	  att	  få	  marknadsföra	  sig	  och	  sina	  företag	  på	  vår	  slutgiltiga	  produkt.	  Under	  hela	  
projektets	  gång	  har	  vi	  haft	  en	  kontinuerlig	  kontakt	  med	  projektets	  samarbetspartners.	  
Detta	  genom	  månadsmöten	  då	  vi	  har	  träffats	  och	  diskuterat	  projektets	  framgång.	  Vi	  har	  
även	  haft	  ständig	  mail-‐kontakt	  med	  alla	  inblandade.	  För	  mer	  information	  om	  projektets	  
samarbetspartners	  se	  bilaga	  7	  -‐	  samarbetspartners.	  	  
	  
Gruppen	  sökte	  även	  innovationsstöd	  från	  ALMI	  företagspartner.	  Detta	  skedde	  genom	  
deras	  ansökningsblankett	  och	  ett	  personligt	  besök	  på	  ALMIs	  kontor	  i	  Halmstad.	  
Projektgruppen	  erhöll	  ett	  innovationsstöd	  på	  10	  000	  kr	  och	  detta	  har	  finansierat	  
kostnaden	  för	  byggnation	  av	  GreenSpot.	  Då	  gruppen	  erhållit	  detta	  innovationsstöd	  
kontaktade	  gruppen	  Nya	  Plåt,	  som	  är	  ett	  plåtslageri	  i	  Halmstad.	  Möte	  med	  Nya	  Plåt	  
resulterade	  i	  att	  de	  kunde	  tillverka	  konstruktionen	  av	  GreenSpot	  inom	  ramarna	  av	  
projektets	  budget	  på	  10	  000	  kr.	  Se	  bilaga	  8	  för	  priskalkyl	  GreenSpot.	  

5.3.2 Val av lösning 
För	  att	  komma	  framåt	  i	  utvecklingen	  av	  projektet	  har	  gruppen	  använt	  sig	  av	  
brainstorming	  och	  diskuterat	  kring	  förslag	  på	  utseende,	  vilka	  komponenter	  som	  behövs	  
och	  olika	  lösningar	  på	  detta.	  Då	  gruppen	  i	  ett	  tidigt	  skede	  visste	  på	  ett	  ungefär	  hur	  
konceptet	  skulle	  fungera	  och	  vara	  utformad	  har	  inte	  allt	  för	  stora	  utsvävningar	  gällande	  
olika	  lösningsförslag	  skett.	  Vi	  ville	  redan	  från	  start	  ha	  en	  hög	  pelare	  som	  skulle	  drivas	  av	  
förnybar	  energi	  och	  vi	  diskuterade	  olika	  alternativ	  men	  kom	  snabbt	  fram	  till	  att	  solceller	  
var	  det	  vi	  ville	  använda	  oss	  av.	  Detta	  på	  grund	  av	  solcellernas	  design	  och	  att	  det	  är	  en	  bra	  
och	  pålitlig	  förnyelsebar	  energikälla.	  	  

	  
	  

Bild	  2	  -‐	  Blockschema	  
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Skärm	  
Projektgruppen	  ville	  från	  start	  använda	  en	  digital	  skärm	  för	  att	  visa	  
budskap.	  En	  digital	  skärm	  ger	  möjlighet	  att	  visa	  bildspel,	  text	  och	  annan	  information.	  Det	  
går	  även	  att	  koppla	  en	  digital	  skärm	  till	  en	  dator	  som	  kan	  styras	  genom	  programmet	  
Teamviewer.	  Vi	  valde	  denna	  lösning	  eftersom	  vi	  vill	  visa	  reklamplatserna	  i	  form	  av	  ett	  
bildspel	  som	  gruppen	  kan	  styra	  genom	  programmet	  Teamviewer	  från	  vilken	  annan	  enhet	  
som	  helst.	  Vid	  val	  av	  skärm	  hade	  projektgruppen	  i	  stort	  sett	  endast	  ett	  krav,	  vi	  ville	  
använda	  en	  så	  pass	  stor	  skärm	  som	  var	  möjlig	  med	  tanke	  på	  hur	  mycket	  el	  solcellerna	  
genererar.	  Då	  även	  ett	  integrerat	  WIFI,	  vilket	  var	  medräknat	  i	  vår	  idé	  från	  start,	  ska	  drivas	  
av	  solcellerna.	  Efter	  uträkningar	  på	  vad	  en	  dator	  och	  ett	  WIFI	  kräver	  i	  elförbrukning	  kom	  
gruppen	  fram	  till	  att	  en	  energisnål	  17-‐tums	  LCD-‐skärm	  från	  HP	  var	  det	  bästa	  alternativet.	  	  
	  
Wifi	  
Val	  av	  WIFI-‐utrustning	  och	  dator	  skedde	  i	  samråd	  med	  vår	  samarbetspartner	  Artur	  
Potocki	  från	  Surfia.	  Projektgruppen	  ville	  ha	  ett	  kvalitativt	  WIFI	  med	  snabb	  uppkoppling	  
och	  ett	  områdesbegränsat	  signalområde.	  Med	  dessa	  krav	  i	  åtanke	  valde	  gruppen	  att	  
använda	  sig	  av	  4G	  internet	  från	  HUAWEI	  och	  en	  minidator	  från	  INTEL	  DC.	  Se	  Bilaga	  8	  för	  
en	  sammanställning	  av	  produkter	  och	  priser.	  	  
	  
Solceller	  
Val	  av	  solcellerna	  och	  storlek	  på	  dessa	  skedde	  i	  samråd	  med	  vår	  andra	  samarbetspartner,	  
Petri	  Heikkinen.	  Utifrån	  de	  driftkriterier	  vi	  i	  gruppen	  satt	  upp	  för	  GreenSpot	  och	  den	  
utrustning	  som	  skall	  drivas	  av	  solcellerna	  gjordes	  en	  beräkning	  på	  hur	  stor	  kapacitet	  
solcellerna	  var	  tvungna	  att	  ha.	  Detta	  resulterade	  i	  att	  vi	  valde	  att	  använda	  två	  stycken	  
solceller	  på	  260W	  som	  parallellkopplas	  och	  totalt	  får	  en	  effekt	  på	  520	  W.	  Se	  bilaga	  9	  för	  
beräkningar.	  
	  
	  
Pelare	  
Utformningen	  av	  pelaren	  förändrades	  något	  under	  projektet.	  Från	  början	  var	  det	  tänkt	  att	  
ha	  en	  höjd	  på	  tre	  meter	  och	  en	  konformad	  topp.	  Detta	  bytte	  gruppen	  ut	  till	  en	  snedskuren	  
form	  och	  en	  höjd	  på	  tre	  meter	  på	  pelarens	  ena	  sida	  och	  en	  höjd	  på	  fyra	  meter	  på	  den	  
andra	  sidan.	  Detta	  val	  gjordes	  på	  grund	  av	  att	  solcellerna	  skulle	  sitta	  i	  en	  45°	  vinkel	  mot	  
söderläge	  och	  på	  en	  så	  pass	  hög	  höjd	  för	  att	  kunna	  absorbera	  så	  mycket	  solenergi	  som	  
möjligt.	  Se	  bilaga	  10,	  design	  av	  GreenSpot.	  
	  
Se	  kap.	  6;	  Produkten	  GreenSpot	  för	  slutgiltigt	  val	  av	  lösning.	  	  

5.3.3 Komponentsökning 
Då	  GreenSpot	  är	  en	  produkt	  som	  kombinerar	  flera	  olika	  tekniska	  lösningar	  är	  det	  av	  stor	  
vikt	  att	  de	  komponenter	  som	  används	  kan	  integreras	  och	  fungera	  tillsammans,	  vilket	  de	  
också	  gör.	  Därav	  har	  gruppen	  tillsammans	  med	  projektets	  tre	  samarbetspartners	  
genomfört	  ett	  flertal	  komponentsökningar	  för	  delarna	  till	  GreenSpot.	  	  
	  
Då	  projektets	  samarbetspartners	  innehar	  stor	  kompetens	  inom	  de	  områden	  vilka	  de	  olika	  
delarna	  på	  GreenSpot	  kommer	  ifrån	  har	  komponentsökningen	  gått	  relativt	  lätt.	  Vid	  våra	  
gemensamma	  möten	  har	  vi	  i	  projektgruppen	  tillsammans	  med	  våra	  samarbetspartners	  
kunnat	  få	  ihop	  vilka	  komponenter	  vi	  skall	  använda	  och	  hur	  de	  skall	  kopplas	  samman.	  	  
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Gällande	  konstruktionen	  av	  pelaren	  kunde	  vi	  genom	  diskussion	  med	  Nya	  Plåt	  i	  Halmstad	  
och	  det	  innovationsstöd	  vi	  erhållit	  från	  Almi	  köpa	  tjänsten	  för	  byggnation	  av	  själva	  
pelaren	  av	  dem.	  	  
	  

5.4 Varumärke 
För	  att	  vi	  i	  projektgruppen	  lättare	  skulle	  kunna	  sälja	  in	  vårt	  koncept	  och	  idé	  valde	  vi	  att	  i	  
ett	  tidigt	  skede	  ta	  fram	  ett	  namn	  och	  en	  logotyp.	  Detta	  för	  att	  kunna	  skapa	  ett	  varumärke	  
för	  vår	  produkt.	  Ett	  varumärke	  symboliserar	  ett	  företags	  produkter	  eller	  tjänster	  och	  
hjälper	  till	  att	  skapa	  en	  igenkännande	  faktor.	  För	  att	  komma	  fram	  till	  ett	  passande	  namn	  
och	  en	  logotyp	  som	  lätt	  kan	  förknippas	  med	  vår	  produkt	  började	  vi	  genom,	  brainstorming	  
komma	  på	  förslag	  på	  namn	  och	  logotyp.	  	  
	  
Projektgruppen	  tog	  fram	  förslag	  på	  ord	  som	  vi	  kunde	  koppla	  till	  vårt	  koncept	  som	  handlar	  
om	  grön	  miljö.	  Då	  vi	  även	  har	  en	  nytänkande	  teknisk	  del	  i	  vår	  produkt	  med	  ett	  WIFI	  som	  
skapar	  en	  så	  kallad	  hotspot	  (gratis	  mobil	  internetuppkoppling)	  valde	  vi	  att	  kombinera	  
dessa	  aspekter	  till	  ordet	  GreenSpot.	  ”Green”	  som	  symboliserar	  grön	  miljö	  och	  ”Spot”	  som	  
symboliserar	  WIFI.	  	  
	  
Gällande	  designen	  av	  vår	  logotyp	  kom	  projektgruppen	  fram	  till	  ett	  flertal	  alternativ	  och	  
även	  här	  använda	  vi	  oss	  av	  brainstorming	  och	  PAD	  för	  att	  välja	  ut	  det	  alternativ	  vi	  tyckte	  
passade	  bäst.	  Den	  logotyp	  vi	  valde	  att	  använda	  kan	  ses	  på	  rapportens	  andra	  sida.	  	  
Se	  bilaga	  11	  för	  logotypförslag.	  
	  

5.5 Business Model Canvas 
Projektgruppen	  har	  under	  projektets	  gång	  använt	  den	  så	  kallade	  canvasmodellen,	  eller	  
Business	  Model	  Canvas	  som	  är	  det	  fullständiga	  namnet	  (businessmodelgeneration,	  2014).	  
Med	  hjälp	  av	  denna	  modell	  har	  vi	  kunnat	  få	  en	  tydligare	  bild	  av	  projektet	  i	  stort	  och	  alla	  
aspekter	  som	  påverkar.	  Denna	  modell	  ligger	  även	  till	  grund	  för	  affärsplanen	  för	  
GreenSpot.	  Detta	  då	  den	  hjälpt	  oss	  att	  se	  projektets	  styrkor	  vilket	  har	  lett	  oss	  till	  att	  hitta	  
användbara	  strategier	  för	  att	  se	  hur	  vi	  på	  bästa	  sätt	  skall	  ta	  oss	  ut	  på	  marknaden.	  Se	  bilaga	  
12	  för	  komplett	  Business	  Model	  Canvas.	  

5.6 SWOT- analys 
Projektgruppen	  har	  genomfört	  en	  så	  kallad	  SWOT-‐analys.	  Genom	  en	  SWOT-‐analys	  kan	  vi	  
utläsa	  GreenSpot’s	  styrkor	  och	  svagheter.	  Vi	  kan	  även	  se	  vilka	  möjligheter	  och	  eventuella	  
hot	  som	  finns	  (almi,	  2014).	  De	  styrkor	  som	  framkom	  var	  att	  GreenSpot	  är	  helt	  
självförsörjande	  av	  förnybar	  energi,	  den	  drar	  åt	  sig	  uppmärksamhet	  och	  förser	  företag	  
med	  profileringsmöjligheter	  och	  halmstadbor	  med	  information	  om	  miljöprojekt.	  De	  
svagheter	  vi	  identifierade	  var	  att	  det	  är	  en	  begränsad	  skärm	  till	  storleken,	  generell	  
kännedom	  om	  solceller	  är	  låg	  och	  solceller	  idag	  är	  dyra.	  GreenSpot’s	  möjligheter	  är	  bland	  
annat	  expansion	  i	  Sverige,	  desto	  mer	  tekniska	  lösningar	  som	  framkommer	  desto	  bättre	  
blir	  priset	  på	  dem	  och	  fler	  funktioner	  kan	  tillkomma.	  Hoten	  som	  vi	  ser	  är	  bland	  annat	  
vandalism	  och	  att	  yttre	  påfrestningar	  är	  höga.	  Produkten	  kan	  också	  kopieras.	  
	  
Genom	  denna	  analys	  upptäckte	  vi	  att	  det	  finns	  många	  möjligheter	  som	  i	  framtiden	  kan	  
omvandlas	  till	  utvecklingspotential	  av	  GreenSpot.	  Det	  var	  även	  viktigt	  för	  gruppen	  att	  läsa	  
ut	  de	  hot	  som	  GreenSpot	  kan	  utsättas	  för	  och	  på	  så	  vis	  kunna	  skapa	  en	  beredskap	  inför	  
detta	  eller	  till	  och	  med	  vända	  hot	  till	  affärsmöjligheter	  eller	  utvecklingsmöjligheter	  hos	  
produkten.	  	  
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Vi	  vet	  att	  i	  tekniken	  hela	  tiden	  blir	  bättre	  och	  här	  kan	  se	  bilaga	  13	  för	  hela	  SWOT-‐
analysen.	  
	  

5.7 Framtagning av prototyp 
Efter	  att	  projektgruppen	  valt	  slutgiltiga	  lösningar	  till	  GreenSpot	  började	  arbetet	  med	  att	  
slutföra	  produkten.	  Vi	  i	  projektgruppen	  bestämde	  oss	  i	  tidigt	  skede	  att	  ta	  fram	  en	  färdig	  
produkt	  och	  inte	  endast	  en	  prototyp.	  Efter	  handläggning	  med	  alla	  inblandade	  parter	  fick	  
vi	  klartecken	  att	  det	  var	  möjligt	  att	  få	  produkten	  att	  fungera	  och	  vara	  klar	  inom	  den	  
bestämda	  tidsramen.	  Efter	  att	  vi	  även	  fått	  klartecken	  från	  Nya	  Plåt	  att	  de	  kunde	  tillverka	  
konstruktionen	  till	  GreenSpot	  utifrån	  de	  ritningar	  och	  riktlinjer	  vi	  tagit	  fram	  började	  
arbetet	  med	  att	  slutföra	  produkten.	  Se	  bilaga	  14	  för	  2D	  ritning	  &	  CAD	  ritning	  av	  
GreenSpot.	  	  
	  
Under	  tiden	  Nya	  Plåt	  färdigställde	  konstruktionen	  hade	  projektgruppen	  ständig	  kontakt	  
och	  uppföljning	  av	  hur	  arbetet	  gick.	  GreenSpot	  är	  tillverkad	  i	  tre	  separata	  delar	  då	  den	  
lättare	  skall	  kunna	  monteras	  och	  även	  blir	  smidigare	  att	  hantera	  då	  den	  blir	  totalt	  fyra	  
meter	  hög.	  Alla	  tre	  delar	  är	  pulverlackerade	  i	  grön	  färg	  för	  att	  skyddas	  mot	  rost	  och	  andra	  
klimatpåfrestningar.	  Monteringen	  skedde	  genom	  att	  vi	  i	  projektgruppen	  tillsammans	  med	  
samarbetspartners	  och	  montörer	  från	  Nya	  Plåt	  transporterade	  delarna	  till	  
monteringsplatsen.	  Där	  sattes	  alla	  delar	  samman	  och	  skruvades	  fast	  på	  ett	  
betongfundament.	  Betongfundamentet	  levererades	  av	  företaget	  Tage	  &	  Söner	  och	  var	  
specialframtaget	  för	  GreenSpot.	  Måtten	  på	  betongfundamentet	  var	  bestämt	  till	  2	  x	  2	  x	  0,2	  
meter	  för	  grundplattan	  och	  den	  delen	  som	  pelaren	  träs	  över	  har	  en	  höjd	  på	  0,6	  m.	  Detta	  
för	  att	  pelaren	  ska	  stå	  stabilt	  och	  inte	  orsaka	  någon	  fara	  för	  allmänheten.	  Solcellerna	  
skruvades	  på	  toppdelen	  av	  GreenSpot.	  Till	  sist	  kopplades	  skärm,	  dator	  och	  WIFI-‐
utrustning	  in.	  Se	  bilaga	  10	  för	  bilder	  på	  färdig	  GreenSpot.	  	  
	  

5.8 UTEXPO 
UTEXPO	  är	  en	  mässa	  vid	  Högskolan	  i	  Halmstad	  där	  examensarbeten	  presenteras.	  Mässan	  
är	  en	  av	  de	  äldsta	  traditionerna	  högskolan	  har	  och	  det	  är	  vanligtvis	  över	  100	  utställare.	  I	  
år	  infaller	  UTEXPO	  den	  28e,	  respektive	  den	  30-‐31	  Maj.	  Under	  denna	  mässa	  ställer	  alla	  
sista	  års	  studenter	  ut	  sina	  examensarbeten	  för	  att	  visa	  upp	  dessa	  för	  allmänheten.	  Under	  
UTEXPO	  kommer	  även	  stipendier	  att	  delas	  ut.	  Projektgruppen	  kommer	  att	  delta	  och	  visa	  
upp	  projekt	  GreenSpot	  under	  mässdagarna.	  	  

5.9 Affärsplan 
I	  affärsplanen	  beskriver	  projektgruppen	  sin	  idé	  och	  vad	  det	  viktigaste	  med	  denna	  är.	  
Affärsplanen	  är	  framtagen	  på	  ett	  sätt	  som	  skall	  vara	  lättförståelig	  och	  strukturerad	  så	  att	  
personer	  med	  olika	  kunskapsnivå	  och	  bakgrund	  kan	  förstår	  affärsidén.	  Se bilaga 15 för 
projektgruppens kompletta affärsplan. 
	    



	   24	  

6. GreenSpot 
Projektets	  slutliga	  resultat	  och	  val	  av	  lösning	  är	  en	  fyra	  meter	  hög	  informationspelare	  med	  
inbyggd	  skärm	  och	  WIFI	  som	  drivs	  av	  förnybar	  energi	  med	  hjälp	  av	  solceller.	  Affärsidén	  
bygger	  på	  att	  sälja	  reklamplatser	  på	  skärmen	  till	  företag	  som	  vill	  profilera	  sig	  med	  grön	  

miljö.	  
	  

	  
	   	  

6.1 Produkten 
Markfundamentet	  som	  själva	  GreenSpot-‐kroppen	  är	  
placerad	  på	  är	  ett	  2	  m	  x	  2	  m	  stort	  betongblock.	  Det	  är	  
en	  svag	  lutning	  på	  betongen	  upp	  till	  mitten	  där	  en	  
cirkelformat	  betongform	  är	  fastgjuten.	  Den	  0,5	  m	  höga	  
cylinderbiten	  är	  framtagen	  för	  att	  öka	  säkerheten	  hos	  
GreenSpot	  då	  kroppen	  träs	  över	  och	  monteras	  fast	  i	  
betongfundamentet.	  Det	  skall	  vara	  omöjligt	  att	  flytta,	  
riva	  ner	  eller	  på	  något	  sätt	  förändra	  GreenSpot’s	  
ursprungsläge.	  Det	  skall	  inte	  finnas	  någon	  risk	  att	  
allmänheten	  skadas.	  	  
	  
Markfundamentet	  är	  tillverkat	  av	  betong.	  
Betongmassan	  består	  av	  cement,	  ballast	  (sand,	  grus	  
och	  sten),	  vatten	  samt	  kemiska	  tillsatser	  för	  att	  skapa	  
betongens	  starka	  egenskaper.	  I	  fundamentet	  är	  
armeringsstänger	  ingjutna	  för	  att	  ge	  betongen	  en	  ökad	  
hållfasthet.	  	  
	  
	  

GreenSpot’s	  kropp	  är	  tillverkat	  av	  plåt	  och	  är	  formad	  som	  en	  cylinder.	  Färgen	  på	  
GreenSpot	  är	  en	  mjuk,	  fräsch	  och	  modern	  grön	  som	  både	  väcker	  uppmärksamhet	  och	  
samtidigt	  smälter	  bra	  in	  med	  naturen	  runt	  om	  kring.	  	  

Bild	  6	  -‐	  Betongfundament	  

Bild	  3	  –	  Sidovy	   Bild	  4	  –	  Framifrån,	  skärm	   Bild	  5	  -‐	  Bakifrån,	  solceller	  
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Kroppen	  är	  tre	  meter	  hög	  och	  längst	  upp	  finns	  en	  topp	  som	  är	  vinklad	  i	  45°	  vinkel	  vilket	  
gör	  att	  högsta	  toppen	  på	  kroppen	  är	  fyra	  meter.	  På	  denna	  45°	  topp	  är	  två	  solceller	  
fastmonterade.	  Från	  solcellerna	  transporteras	  den	  förnybara	  energin	  ned	  till	  en	  teknikbox	  
som	  är	  placerad	  innanför	  skärmen.	  	  	  
	  
Skärmen	  är	  17-‐tums	  och	  här	  har	  sex	  företag	  möjlighet	  att	  profilera	  sig	  med	  hjälp	  av	  
logotyper,	  erbjudanden	  eller	  valfri	  text.	  I	  teknikboxen	  finns	  en	  dator	  som	  är	  kopplad	  till	  
skärmen,	  från	  denna	  dator	  styr	  vi	  skärmen	  och	  kan	  ändra	  innehållet.	  Vidare	  finns	  det	  
också	  ett	  batteri,	  en	  laddningsregulator	  och	  en	  inventerare	  som	  gör	  att	  den	  förnybara	  
energin	  från	  solcellerna	  förvandlas	  till	  el	  som	  försörjer	  tekniken.	  För	  att	  skapa	  ytterligare	  
uppmärksamhet	  har	  ett	  WIFI	  integrerats.	  Även	  detta	  drivs	  av	  den	  förnybara	  energin	  och	  
är	  placerad	  i	  teknikboxen.	  
	  
Skärmen	  roterar	  mellan	  sju	  heltäckande	  bilder,	  sex	  av	  dessa	  är	  till	  för	  företag	  och	  en	  är	  till	  
för	  information	  om	  GreenSpot	  Halmstad	  med	  aktuella	  miljöprojekt	  och	  om	  GreenSpot’s	  
vision.	  Ett	  exempel	  på	  hur	  ett	  företag	  kan	  profilera	  sig	  på	  skärmen	  är	  följande.	  För	  mer	  
information	  se	  bilaga	  5.	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Bild	  7	  –	  Förslag	  till	  layout	  på	  skärm	  

6.2 Hur GreenSpot fungerar 
Hur	  försörjer	  solcellerna	  de	  tekniska	  produkterna?	  Och	  hur	  skall	  skärmens	  information	  
bytas	  eller	  förändras?	  
	  
Solcellerna	  är	  monterade	  i	  45°	  vinkel	  och	  är	  placerade	  i	  söderläge	  för	  att	  kunna	  ta	  upp	  så	  
mycket	  energi	  som	  möjligt.	  Den	  förnybara	  energin	  som	  solcellerna	  genererar	  
transporteras	  därefter	  med	  hjälp	  av	  kablar	  ner	  till	  en	  tekinikbox	  som	  är	  monterad	  i	  
mitten	  av	  GreenSpot.	  Energin	  vidare	  till	  en	  laddningsregulator	  och	  vidare	  till	  ett	  batteri.	  
Därefter	  passerar	  energin	  en	  omvandlare	  som	  i	  sin	  tur	  försörjer	  WIFI,	  skärm	  och	  dator.	  
Detta	  blir	  en	  total	  förbrukning	  på	  130	  W.	  Se	  bilaga	  8	  för	  produktspecifikation.	  

	  

www.hh.se 
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För	  att	  kunna	  styra	  datorn	  och	  även	  ändra	  innehållet	  på	  skärmen	  använder	  
projektgruppen	  ett	  program	  som	  heter	  teamviewer.	  Här	  skapas	  ett	  användarnamn	  och	  
lösenord	  samt	  verifierar	  datorns	  id-‐nummer.	  Det	  är	  också	  via	  teamviewer	  som	  
projektgruppen	  styr	  WIFI’t	  från.	  Detta	  innebär	  att	  projektgruppen	  på	  ett	  enkelt	  och	  
smidigt	  sätt	  snabbt	  kan	  gå	  in	  och	  ändra	  innehållet.	  
	  

6.3 Prisförslag 
Projektgruppen	  har	  gjort	  ett	  prisförslag	  utifrån	  produktionskostnad,	  omkostnader	  och	  
priskalkyler	  från	  befintliga	  konkurrenter	  på	  marknaden	  idag.	  GreenSpot’s	  prisförslag	  
innebär	  att	  som	  företag	  har	  man	  möjlighet	  att	  varje	  dag	  mellan	  06-‐21	  (15	  h)	  i	  fyra	  
månader	  göra	  reklam	  om	  sitt	  företag	  på	  GreenSpot.	  Det	  finns	  också	  möjlighet	  att	  ändra	  
sitt	  budskap	  under	  tiden.	  Exponeringen	  av	  GreenSpot	  är	  framställde	  med	  underlag	  från	  
Arriva	  som	  ansvarar	  för	  resenärerna	  på	  Österskans,	  samt	  konkurrenterna	  
CentrumKanalen	  och	  JC	  Decaux	  underlag	  för	  exponering.	  	  
	  
Projektgruppen	  kunde	  fastställa	  att	  den	  totala	  exponeringen	  blir	  10	  000	  möjliga	  
kontakter	  per	  dag	  under	  tiden	  som	  GreenSpot	  är	  placerad	  på	  Österskans.	  Priset	  för	  
företag	  är	  4900	  kr/månader	  vilket	  blir	  en	  total	  summa	  på	  19	  200/4	  månader	  per	  företag.	  	  
	  
Då	  tillverkningskostnaden	  inklusive	  omkostnader	  för	  GreenSpot	  blir	  en	  total	  summa	  på	  
57	  600	  kr	  går	  GreenSpot	  break-‐even	  efter	  att	  tre	  företag	  har	  investerat	  i	  reklamplatser	  
första	  året.	  	  
	  
Första	  året	  är	  säsongen	  för	  GreenSpot	  kortare	  då	  produkten	  är	  helt	  färdigställd	  och	  
placerad	  på	  Österskans	  i	  mitten	  av	  juni	  2014.	  Därefter	  kan	  GreenSpot	  vara	  aktiv	  fram	  till	  
mitten	  på	  oktober	  2014	  då	  väderförhållandena	  i	  södra	  Sverige	  fortfarande	  är	  lämpliga	  för	  
att	  generera	  solenergi.	  Nästkommande	  år	  och	  framåt	  kommer	  säsongen	  sträcka	  sig	  
mellan	  april-‐oktober	  vilket	  medför	  att	  GreenSpot	  kommer	  att	  generera	  mer	  kapital	  
kommande	  år.	  Se	  bilaga	  16	  för	  intäktsmodell	  reklamplats	  och	  bilaga	  5	  för	  
konkurrensanalys.	  
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7. Slutsats och reflektioner 
Här	  följer	  en	  utvärdering	  av	  projektet	  och	  vilka	  lärdomar	  och	  

	  slutsatser	  projektgruppen	  tar	  med	  sin	  i	  framtiden.	  	  
	  

7.1 Hållbar utveckling och ett etiskt synsätt 
Två	  viktiga	  faktorer	  som	  har	  
omfattat	  projektet	  är	  hållbar	  
utveckling	  och	  en	  etisk	  
inställning.	  Hållbar	  utveckling	  
innebär	  att	  det	  som	  utvecklas	  
skall	  möta	  dagens	  behov	  utan	  
att	  påverka	  nästkommande	  
generation.	  Hållbar	  utveckling	  
står	  i	  fokus	  bland	  ekologisk	  
hållbarhet,	  social	  hållbarhet	  och	  
ekonomisk	  hållbarhet.	  Etiskt	  
synsätt	  betyder	  att	  vi	  skall	  
under	  projektet	  ta	  del	  av	  känslig	  
information,	  både	  personligt,	  
affärsmässigt	  och	  
företagsmässigt.	  
(awd,	  2014).	  

	  
	  
Det	  som	  har	  producerats	  och	  framställt	  skall	  inte	  på	  något	  sätt	  påverka	  eller	  förhindra	  
nästkommande	  generation	  eller	  framtid.	  Med	  hållbar	  utveckling	  har	  produkten	  som	  
tillverkats	  bidragit	  till	  utveckling	  utan	  att	  påverka	  framtiden	  negativt.	  
	  
De	  digitala	  reklamskyltar	  som	  finns	  på	  marknaden	  idag	  använder	  el	  för	  att	  vara	  påslagna	  
24	  timmar	  om	  dygnet.	  Projektgruppen	  har	  valt	  att	  endast	  låta	  skärmen	  vara	  igång	  under	  
de	  timmar	  som	  flest	  personer	  vistas	  i	  området	  runt	  GreenSpot.	  Detta	  för	  att	  bidra	  till	  en	  
hållbar	  utveckling.	  Däremot	  ser	  vi	  att	  det	  i	  framtiden	  finns	  solceller	  som	  kan	  generera	  mer	  
energi	  än	  vad	  de	  kan	  i	  dagsläget	  eller	  andra	  förnybara	  källor	  som	  kan	  komplettera	  med	  
energi.	  Vi	  har	  valt	  att	  inte	  tillföra	  vanligt	  elektricitet	  för	  att	  kunna	  få	  ut	  budskap	  dygnet	  
runt	  då	  vi	  anser	  att	  det	  har	  för	  stor	  miljöpåverkan.	  Projektgruppen	  kommer	  också	  
kontinuerligt	  arbeta	  för	  att	  hitta	  de	  mest	  energisnåla	  produkterna	  på	  marknaden	  för	  att	  
minimera	  energikonsumtionen.	  
	  
GreenSpot	  ersätter	  reklamskyltar	  inomhus	  och	  utomhus	  samt	  internetsidor	  där	  eventuell	  
information	  om	  miljöprojekt	  och	  andra	  företag	  kan	  visas.	  GreenSpot	  skapar	  möjlighet	  till	  
tidseffektivt	  arbete	  för	  företag	  då	  vi	  ansvarar	  över	  deras	  marknadsföring	  under	  perioden	  
de	  är	  med.	  GreenSpot	  kompenserar	  också	  att	  företag	  printar	  upp	  information	  eller	  
erbjudanden	  på	  papperslappar	  som	  i	  sin	  påverkar	  miljön	  negativt.	  	  
	  
GreenSpot	  är	  tillverkad	  i	  plåt	  som	  innebär	  att	  den	  är	  återvinningsbar	  och	  materialet	  kan	  
användas	  igen.	  Tekniken	  som	  använts	  är	  den	  senaste	  på	  marknaden	  vilket	  betyder	  att	  de	  
ingående	  komponenterna	  drar	  så	  lite	  energi	  som	  möjligt.	  Tekniken	  är	  inte	  heller	  låst	  till	  
GreenSpot	  utan	  kan	  användas	  i	  andra	  ändamål	  vid	  eventuell	  förändring	  av	  projektet.	  	  	  
	  	  

Bild	  8	  –	  Hållbar	  utveckling	  
Källa:	  KTH.se	  
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När	  det	  gäller	  framtagningen	  av	  GreenSpot	  har	  ordentliga	  och	  användarvänliga	  material	  
och	  produkter	  använts.	  Korrekta	  ergonomiska	  kroppsställningar	  har	  varit	  ett	  ultimatum	  
från	  projektgruppens	  sida,	  detta	  för	  att	  undvika	  någon	  from	  av	  hälsorisk	  eller	  
arbetsskada.	  Projektgruppen	  anser	  att	  bra	  arbetsmiljö	  är	  av	  största	  vikt.	  	  
	  
Lika	  villkor	  är	  även	  en	  viktig	  aspekt	  som	  omfattar	  projektet.	  Detta	  innefattar	  att	  arbeta	  för	  
jämställdhet	  och	  genus,	  etnisk	  och	  religiös	  mångfald	  etc.	  Företaget	  GreenSpot	  kommer	  
alltid	  stäva	  efter	  att	  uppnå	  bästa	  möjliga	  villkor	  för	  alla	  som	  berörs	  av	  GreenSpot	  (liu,	  
2014). 
	  

7.2 Dynamisk produktutveckling 
Dynamisk	  produktutveckling	  har	  legat	  till	  grund	  och	  genomsyrat	  projektet	  från	  början	  till	  
slut.	  En	  del	  vilket	  dynamisk	  produktutveckling	  strävar	  mot	  är	  visuell	  planering	  och	  det	  är	  
också	  den	  delen	  projektgruppen	  ständigt	  utgått	  från.	  Det	  var	  viktigt	  att	  båda	  parter	  i	  
projektgruppen	  hela	  tiden	  uppdaterade	  varandra	  om	  förändringar	  och	  nyheter.	  Vi	  har	  
hela	  tiden	  utgått	  från	  en	  visuell	  planering	  och	  ett	  schema,	  vilket	  varit	  uppritat	  på	  en	  white	  
board-‐tavla	  i	  projektgruppens	  projektrum.	  Som	  ett	  komplement	  till	  detta	  har	  vi	  haft	  en	  
gemensam	  mail.	  Med	  denna	  visuella	  planering	  har	  vi	  fått	  ökad	  möjlighet	  att	  kontrollera	  
och	  påverka	  projektet.	  
	  	  
I	  ett	  tidigt	  skede	  i	  projektet	  insåg	  vi	  att	  det	  fanns	  kunskapsgap	  som	  behövde	  fyllas.	  
Projektgruppen	  jobbade	  därför	  konstant	  för	  att	  ta	  del	  av	  information	  och	  kunskap	  genom	  
att	  bland	  annat	  söka	  på	  internet	  och	  kontakta	  företag.	  Vi	  kunde	  också	  ta	  del	  av	  den	  
expertis	  våra	  samarbetspartners	  bidrog	  med.	  
	  
Vi	  anser	  att	  en	  viktig	  kärna	  i	  projektet	  har	  varit	  att	  ha	  en	  tydlig	  kommunikation	  och	  
diskussion	  kring	  varje	  del	  som	  genomförs.	  Att	  i	  varje	  situation	  diskutera	  och	  ta	  ett	  
gemensamt	  beslut,	  detta	  för	  att	  arbetet	  skall	  fortlöpa	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  	  
	  
	  

7.3 Resultatet av GreenSpot 
Med	  den	  senaste	  tekniken	  på	  marknaden	  har	  vi	  lyckats	  skapa	  något	  helt	  unik	  och	  
konkurrenskraftigt	  på	  marknaden,	  en	  informationspelare	  där	  marknadsföring	  och	  miljö	  
står	  i	  fokus.	  Vi	  har	  skapat	  GreenSpot	  Halmstad.	  Ett	  koncept	  vilket	  vi	  tror	  och	  hoppas	  
kommer	  att	  skapa	  nytänk	  och	  innovation	  inom	  miljö	  i	  stora	  delar	  av	  Sverige	  och	  även	  
internationellt.	  Idag	  är	  produkten	  klar	  och	  har	  redan	  intäkter	  från	  företag	  som	  har	  valt	  att	  
investera	  i	  reklamplatser	  på	  GreenSpot.	  GreenSpot	  är	  varumärket	  och	  tanken	  är	  att	  
variera	  namnet	  efter	  den	  stad	  som	  den	  befinner	  sig	  i	  till	  exempel	  GreenSpot	  Halmstad,	  
GreenSpot	  Växjö	  eller	  GreenSpot	  Örebro.	  GreenSpot	  är	  utformad	  för	  att	  passa	  in	  i	  den	  
lokala	  miljön,	  med	  en	  naturlig	  grön	  färg	  och	  solceller	  skapar	  den	  både	  trevnad	  och	  
nyfikenhet.	  Med	  ett	  integrerat	  WIFI	  och	  skärm	  vill	  vi	  skapa	  något	  för	  alla,	  dels	  lokala	  
invånare	  som	  vill	  ta	  del	  av	  aktuella	  miljöprojekt	  samt	  tips	  på	  hur	  du	  själv	  kan	  påverka	  och	  
dels	  till	  företag	  som	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  kan	  profilera	  sig	  för	  bra	  miljöval.	  
	  	  
På	  dagens	  marknad	  finns	  det	  hotspots,	  trådlöst	  nätverk	  och	  WIFI-‐zoner	  vilket	  du	  som	  
kund	  kan	  ta	  del	  av.	  Det	  finns	  marknadsföringsmöjligheter	  för	  företag	  i	  utomhusmiljö	  och	  
det	  finns	  solceller	  som	  genererar	  energi.	  Det	  GreenSpot	  skapar	  är	  en	  sammansättning	  av	  
dessa	  som	  innebär	  något	  helt	  nytt	  och	  innovativt	  på	  marknaden.	  Vi	  vill	  visa	  att	  det	  finns	  
möjlighet	  att	  skapa	  något	  nytt	  med	  hjälp	  av	  förnybar	  energi.	  Vi	  vill	  också	  visa	  att	  
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människan	  är	  en	  vanemänniska	  och	  med	  ett	  verktyg	  som	  GreenSpot	  där	  man	  konstant	  
blir	  påmind	  om	  hur	  viktig	  lokal	  miljö	  är	  blir	  man	  också	  mer	  medveten	  och	  benägen	  att	  
bidra.	  	  Vi	  i	  projektgruppen	  är	  otroligt	  nöjda	  med	  resultatet	  och	  vi	  ser	  också	  att	  vi	  har	  
uppnått	  de	  mål	  och	  krav	  som	  i	  tidigt	  skede	  upprättats.	  Detta	  med	  hjälp	  av	  dynamisk	  
produktutvecklingen,	  vilket	  har	  genomsyrat	  projektet	  från	  början	  till	  slut.	  

	  

7.4 Möjligheter 
Vi	  ser	  utvecklingsmöjligheter	  i	  framförallt	  tillverkningsprocessen	  av	  GreenSpot.	  Detta	  var	  
en	  helt	  ny	  produkt	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  färdig	  mall	  att	  utgå	  ifrån.	  Vid	  en	  
mer	  standardiserad	  framtagning	  av	  GreenSpot	  skapar	  det	  en	  mer	  kostnadseffektiv	  och	  
tidseffektiv	  produkt.	  Detta	  medför	  även	  att	  vi	  kan	  pressa	  priserna	  och	  få	  en	  än	  mer	  
konkurrenskraftig	  produkt	  på	  marknaden.	  
	  	  
Vi	  ser	  även	  möjligheter	  att	  utveckla	  skärmen	  som	  är	  integrerad	  i	  GreenSpot.	  Här	  finns	  det	  
möjlighet	  att	  öka	  informationen	  och	  utforma	  innehållet	  mer	  efter	  efterfrågan.	  
	  	  
För	  att	  utöka	  användningen	  av	  GreenSpot	  ser	  vi	  en	  framtida	  lösning	  med	  att	  komplettera	  
solcellerna	  med	  annan	  typ	  av	  förnybar	  energi,	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  medföra	  att	  GreenSpot	  
kan	  vara	  igång	  året	  om.	  	  
	  

7.4.1 Framtidsplanering 
Projektgruppen	  ser	  stora	  möjligheter	  till	  att	  göra	  detta	  projekt	  till	  ett	  lönsamt	  företag.	  
Genom	  en	  grundlig	  planering	  av	  GreenSpot’s	  framtid	  och	  expansionsmöjligheter	  ser	  vi	  en	  
stor	  potential	  i	  affärsidén.	  Se	  bilaga	  17	  för	  resultaträkning	  och	  framtidsplanering.	  	  	  
	  

7.5 Slutord 
Vi	  är	  helt	  säkra	  på	  att	  GreenSpot	  är	  en	  produkt	  som	  kommer	  ta	  marknaden	  med	  storm	  
och	  etablera	  sig	  väl	  på	  marknaden	  i	  Sverige	  och	  även	  runt	  om	  i	  världen.	  Vi	  anser	  att	  
GreenSpot	  är	  en	  produkt	  som	  ligger	  helt	  rätt	  i	  tiden!	  Detta	  bygger	  mycket	  på	  all	  den	  
positiva	  respons	  och	  visat	  intresse,	  vilket	  vi	  har	  erhållit	  från	  både	  företag	  och	  andra	  
kontakter	  under	  projektets	  gång.	  
	  	  
För	  att	  sammanfatta	  GreenSpot,	  en	  möjlighet	  att	  bidra	  och	  förknippas	  med	  ett	  proaktivt	  
miljöengagemang.	  Vi	  har	  hittat	  ett	  sätt	  att	  skapa	  en	  naturligkoppling	  mellan	  miljö	  och	  
människa.	  
	  	  
Avslutningsvis	  vill	  vi	  tacka	  alla	  om	  har	  gett	  oss	  feed	  back	  och	  inspiration,	  stort	  tack!	    
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Bilaga 1 - Projektorganisation 
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Samarbetspartner 
Halmstad	  Kommun	  

Samarbetspartner 
Ten	  Star	  Solar	  

Samarbetspartner 
Surfia	  

Leverantör 
NyaPlåt	  

Extern finansiär 
ALMI	  

Företagspartners	  AB	  
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Bilaga 2 - Almi 
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Bilaga 3 - Tidsplan 
	  
Vecka Aktivitet  
36	   Ta	  fram	  idéer	  och	  

projektförslag	  
Skicka	  in	  veckoplanering 

37	   Undersök	  projektförslag	   Skicka	  in	  veckoplanering 
38	   Kontaktar	  företag	   Skicka	  in	  veckoplanering 
39	   Samla	  information	   Skicka	  in	  veckoplanering 
40	   Samla	  information	    
41	   Val	  av	  projekt	   Skicka	  in	  veckoplanering 
42	   Gör	  projektplan	  och	  budget	   Skicka	  in	  veckoplanering 
43	   Nyhetsgranskning	   Skicka	  in	  veckoplanering 
44	   Marknadsundersökning	   Skicka	  in	  veckoplanering 
45	   Sammanställning	  av	  underlag	    
46	   Skaffa	  samarbetspartners	   Skicka	  in	  veckoplanering 
47	   Möte	  med	  Nya	  Plåt	   Skicka	  in	  veckoplanering 
48	   Presentera	  produkt	  hos	  ALMI	   Skicka	  in	  veckoplanering 
49	   Utveckla	  produkt	    
50	   Förbered	  inför	  halvårsredo.	   Skicka	  in	  veckoplanering 
51	   Halvårsredovisning	   Skicka	  in	  veckoplanering 
52	   Ledig	    
1	   Ledig	    
2	   Ledig	    
3	   Ledig	    
4	   Uppstartsmöte	  med	  

samarbetspartners	  
 

5	   Utveckla	  produkt	   Skicka	  in	  veckoplanering 
6	   Utveckla	  produkt	   Skicka	  in	  veckoplanering 
7	   -‐	    
8	   Påbörja	  rapportskrivning	   Skicka	  in	  veckoplanering 
9	   Skicka	  in	  ALMI-‐ansökan	    
10	   Ansök	  om	  bygglov	   Skicka	  in	  veckoplanering 
11	   Bekräfta	  tillverkning	  av	  

GreenSpot,	  Nya	  Plåt	  
Skicka	  in	  veckoplanering 

12	   Tentavecka	   Skicka	  in	  veckoplanering 
13	   Beställ	  betongfundament	   Skicka	  in	  veckoplanering 
14	   Underlag	  för	  bygglovsansökan	    
15	   Komplettera	  bygglovsansökan	   Skicka	  in	  veckoplanering 
16	   Möte	  Nya	  Plåt	   Skicka	  in	  veckoplanering 
17	   Påsk	    
18	   Tillverka	  GreenSpot	   Skicka	  in	  veckoplanering 
19	   Ring	  företag	    
20	   Färdigställa	  GreenSpot	    
21	   Slutredovisning	   	  
22	   Inlämning	  av	  rapport,	  UTEXPO	   	  
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Bilaga 4 - Riskanalys 
Här	  identifieras	  och	  rangordnas	  de	  främsta	  risker	  för	  projekt	  GreenSpot,	  de	  med	  högst	  tal	  
är	  de	  med	  störst	  sannolikhet	  att	  de	  inträffar.	  I	  uppstartsfasen	  försökte	  projektgruppen	  att	  
fastställa	  så	  många	  risker	  som	  möjligt,	  just	  för	  att	  vara	  förberedda	  när	  eller	  om	  dessa	  
skulle	  dyka	  upp.	  

	  
	  
	  

1.	  Att	  inte	  kunna	  skapa	  en	  helt	  unik	  produkt	  som	  inte	  liknar	  något	  annan	  på	  
marknaden	  idag.	  

	  
2.	  Inte	  få	  fram	  en	  snygg	  logotype.	  
	  
3.	  Att	  det	  inte	  finns	  företag	  som	  vill	  profilera	  och	  marknadsföra	  sig	  för	  bra	  miljöval	  
på	  GreenSpot	  Halmstad.	  
	  
4.	  Att	  inte	  hitta	  en	  efterfråga	  och	  kunna	  möta	  ett	  behov.	  
	  
5.	  Att	  inte	  hitta	  tillräckligt	  med	  finansiering	  för	  att	  framställa	  produkten.	  
	  
6.	  Att	  bygglovsansökan	  inte	  godkänns.	  
	  
7.	  	  Att	  den	  förnybara	  energin,	  solcellerna,	  inte	  kommer	  absorbera	  tillräckligt	  med	  
energi	  för	  att	  förse	  tekniken.	  
	  
8.	  Inte	  hitta	  samarbetspartners	  som	  ser	  ett	  intresse	  hos	  GreenSpot	  och	  vill	  
investera	  i	  produkten	  i	  utbyte	  mot	  marknadsföring.	  

	  
9.	  Att	  produkten	  inte	  uppfyller	  den	  krav	  och	  önskemål-‐specifikationen	  som	  
projektgruppen	  upprättade	  i	  början	  av	  projektet.	  

	  
10.	  Att	  tekniken	  inte	  fungerar	  tillsammans.	  
	  
11.	  Att	  få	  fram	  en	  färdig	  GreenSpot	  innan	  slutredovisningen	  19	  maj	  2014.	  
	  
12.	  Att	  inte	  hitta	  energisnåla	  produkter	  så	  som	  batteri,	  dator,	  skärm	  och	  WIFI.	  

	  
13.	  Skadegörelse	  och	  yttre	  påfrestningar	  som	  på	  något	  sätt	  påverkar	  GreenSpot.	  
	  
	  
	  
	  
När	  projektgruppen	  valde	  att	  genomföra	  projekt	  GreenSpot	  genomfördes	  en	  
nyhetsgranskning	  för	  att	  undersöka	  marknaden	  i	  dagsläget	  och	  för	  att	  hitta	  faktorer	  som	  
kunde	  appliceras	  och	  som	  inte	  fanns	  idag.	  GreenSpot	  skall	  vara	  ett	  välgjort	  och	  
genomtänkt	  koncept	  som	  skall	  medföra	  något	  nytt	  och	  positivt	  till	  allmänheten.	  Första	  
framställda	  produkten	  är	  mest	  kostsam	  då	  det	  inte	  finns	  någon	  tidigare	  process	  att	  utgå	  
från.	  Detta	  innebär	  att	  i	  framtiden	  kommer	  det	  att	  finnas	  tydliga	  tillverkningsprocesser	  
som	  medför	  en	  mer	  tids-‐	  och	  kostnadseffektiv	  framtagning.	  Med	  detta	  kan	  
projektgruppen	  också	  pressa	  priserna	  för	  försäljning	  av	  reklamplatser.	  Ett	  av	  det	  främsta	  
hotet	  hos	  GreenSpot	  är	  att	  varumärket	  inte	  etableras	  på	  marknaden	  och	  intresset	  hos	  
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företag	  att	  profilera	  sig	  på	  produkten	  är	  litet	  eller	  avtar.	  För	  att	  undvika	  detta	  kommer	  
projektgruppen	  kontinuerligt	  göra	  undersökningar	  för	  att	  se	  vad	  företag	  efterfrågar	  samt	  
hålla	  GreenSpot	  uppdaterad	  med	  det	  mest	  aktuella	  miljöprojekten.	  Priset	  kommer	  också	  
att	  baseras	  på	  utbud	  och	  efterfrågan	  och	  erbjudanden/kampanjer	  kommer	  utformas	  efter	  
marknaden.	  	  
	  
Om	  framtida	  bygglov	  inte	  godkänns	  finns	  det	  en	  risk	  att	  vi	  tappar	  våra	  kunder	  och	  
konceptet	  avtar.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  skapa	  ett	  avtal	  med	  byggnadsnämnden	  angående	  
att	  årligen	  förnya	  det	  tillfälliga	  bygglovet.	  Skulle	  den	  förnybara	  energin	  inte	  vara	  
tillräcklig	  är	  det	  viktigt	  att	  projektgruppen	  helt	  tiden	  strävar	  efter	  att	  hitta	  fler	  
förnyelsebara	  energikällor	  som	  GreenSpot	  kan	  kompletteras	  med.	  	  
	  
I	  dagsläget	  är	  GreenSpot	  anpassad	  efter	  det	  klimatförhållande	  och	  soltimmar	  som	  finns	  i	  
södra	  Sverige	  och	  utnyttjas	  därför	  efter	  säsongen,	  mars-‐oktober	  i	  Halmstad	  då	  
soltimmarna	  inte	  räcker	  till	  resterande	  månader	  på	  vinterhalvåret.	  I	  framtiden	  ser	  
projektgruppen	  gärna	  att	  GreenSpot	  är	  igång	  hela	  året.	  	  
	  
Risken	  för	  att	  GreenSpot	  skall	  skadas	  eller	  vandaliseras	  kommer	  alltid	  att	  finnas	  där,	  
likaså	  finns	  det	  risk	  att	  cyklarna	  som	  är	  parkerade	  i	  närheten	  blir	  snodda	  eller	  
sönderslagna.	  Projektgruppen	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  detta	  i	  framställningen	  av	  GreenSpot	  
då	  solcellerna	  är	  placerade	  fyra	  meter	  upp	  i	  luften.	  Skärmen	  är	  skyddad	  med	  ett	  plexiglas	  
som	  är	  monterat	  inifrån	  och	  skall	  vara	  svårt	  att	  slå	  sönder	  då	  det	  är	  böjt	  och	  format	  efter	  
produkten.	  Detta	  skapar	  en	  hög	  hållbarhet	  i	  material	  och	  försvårar	  därför	  att	  stjäla	  
skärmen.	  
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Bilaga 5 - Konkurrensanalys  
Innan	  ett	  projekt	  startar	  är	  ett	  av	  stor	  betydelse	  att	  en	  konkurrensanalys	  genomförs,	  detta	  
för	  att	  veta	  hur	  man	  skall	  utforma	  sin	  produkt	  för	  att	  inte	  positionera	  sig	  på	  samma	  sätt	  
som	  befintliga	  företag	  på	  marknaden.	  	  En	  konkurrensanalys	  ger	  också	  information	  som	  
kan	  användas	  för	  att	  hitta	  nya	  sätt	  att	  utveckla	  sin	  produkt	  med	  exempelvis	  egna	  
erbjudanden	  (entreprenörsskola,	  2014).	  
	  
GreenSpot	  Halmstad	  konkurrenter	  är	  andra	  företag	  som	  säljer	  samma	  produkter	  eller	  
tjänster	  som	  i	  dagsläget	  inte	  finns.	  Andra	  konkurrenter	  är	  företag	  som	  erbjuder	  liknande	  
produkter,	  det	  vill	  säga	  inom	  branschen	  för	  reklam/informationspelare,	  WIFI	  och	  display	  
med	  olika	  budskap.	  	  
	  
För	  att	  vi	  i	  gruppen	  skall	  få	  en	  korrekt	  uppfattning	  vad	  ett	  rimligt	  pris	  för	  en	  reklamplats	  i	  
Halmstad	  är	  och	  därefter	  kunna	  göra	  en	  prissättning	  för	  våra	  reklamplatser	  på	  GreenSpot	  
måste	  grundliga	  undersökningar	  göras.	  	  
	  
Vi	  har	  valt	  att	  kontakta	  de	  största	  marknadsföringskanaler	  för	  utomhusmarknadsföring	  
som	  finns	  i	  Halmstad.	  De	  tre	  vi	  anser	  vara	  mest	  relevanta	  att	  undersöka	  är	  
Centrumkanalen,	  som	  har	  en	  digital	  skärm	  i	  gallerian	  i	  centrala	  Halmstad,	  
Hallandspostens	  e-‐magasin	  (Hallandsposten	  i	  digitalt	  format)	  och	  JC	  Dcaux	  som	  är	  
Sverigeledande	  företag	  för	  utomhusreklam.	  Undersökningen	  och	  de	  prisuppgifter	  vi	  fick	  
fram	  redovisas	  nedan.	  	  
	  
	  
	  
JC	  Decaux	   	   	   	   Centrumkanalen	  
Icke	  digital	  	   	   	   	   Digital	  inomhusreklam	  
Utomhus	  reklam	   	   	   Inomhus	  reklam	  
Stor	  storlek	  på	  skylt	   	   	   Film,	  annan	  inf	  så	  som	  väder	  
Exponeras	  på	  30	  olika	  platser	  samtidigt	  	   Exponeras	  på	  ett	  ställe/vecka	  
Möjligt	  till	  796	  000	  kontakter/vecka	   	   Möjligt	  till	  35	  000	  kontakter/vecka	  
Pris:	  10	  000	  SEK/vecka	  /yta	   	   Pris:	  4900/mån	  (i	  3	  månader)	  
	  
	  
Antal	  besökare	  GreenSpot	  
Vi	  i	  gruppen	  anser	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  göra	  en	  uppskattning	  på	  hur	  många	  
människor	  GreenSpot	  Halmstad	  skulle	  exponeras	  för	  varje	  dag.	  	  
	  
För	  att	  få	  en	  så	  trovärdig	  uppskattning	  som	  är	  möjlig	  kontaktade	  vi	  Arriva,	  som	  är	  det	  
företag	  som	  har	  hand	  om	  all	  busstrafik	  i	  Halmstad.	  De	  gav	  oss	  informationen	  att	  det	  är	  ca	  
6500	  bussresenärer/dag	  på	  Österskans.	  Utöver	  dessa	  6500	  personer	  uppskattar	  vi	  att	  det	  
är	  ytterligare	  2500	  personer	  som	  passerar	  Österskans	  dagligen.	  Detta	  resulterar	  i	  en	  
uppskattning	  på	  att	  GreenSpot	  Halmstad	  kommer	  exponeras	  för	  ca	  8000	  personer	  varje	  
dag.	  	  
	  
Utformning	  av	  reklamplats	  
Reklamplatserna	  på	  GreenSpot	  Halmstad	  kommer	  att	  disponeras	  på	  helskärm	  i	  form	  av	  
ett	  roterande	  bildspel.	  Detta	  betyder	  att	  varje	  företag	  som	  köper	  en	  reklamplats	  har	  
möjlighet	  att	  visa	  deras	  logga	  plus	  en	  frivillig	  kortare	  text.	  Detta	  kommer	  sedan	  visas	  i	  10	  
sekunder	  för	  att	  sedan	  skifta	  till	  nästa	  företag.	  Denna	  procedur	  kommer	  sedan	  upprepas.	  
Vi	  har	  begränsat	  reklamplatserna	  till	  maximalt	  sex	  stycken	  företag	  åt	  gången.	  	  
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Detta	  för	  att	  det	  skall	  finns	  en	  viss	  exklusivitet	  att	  vara	  med	  och	  annonsera	  på	  GreenSpot	  
Halmstad.	  En	  sjunde	  bild	  kommer	  alltid	  finnas	  med	  i	  bildspelet,	  denna	  bild	  kommer	  visa	  
information	  om	  GreenSpot	  Halmstad	  och	  vilka	  lokala	  miljöprojekt	  som	  är	  igång	  just	  nu.	  
	  
	  
	  
	  
Nedan	  följer	  ett	  exempel	  på	  hur	  reklamplatserna	  kan	  se	  ut:	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Prissättning	  reklamplats	  GreenSpot	  Halmstad	  
Exponeringsuppskattning	  tillsammans	  med	  den	  information	  vi	  fått	  från	  de	  redan	  
existerande	  företagen	  ligger	  till	  grund	  för	  gruppens	  prissättning	  på	  reklamplatserna.	  Vi	  
har	  även	  tagit	  hänsyn	  till	  vår	  säsongsbetonade	  produkt.	  Då	  GreenSpot	  kommer	  placeras	  
på	  Österskans	  i	  mitten	  av	  juni	  erbjuder	  vi	  företag	  att	  köpa	  en	  reklamplats	  från	  mitten	  av	  
juni	  och	  fyra	  månader	  framåt.	  Vår	  prisbild	  ser	  ut	  som	  följande:	  
4	  månader	  4800kr/mån	  -‐>	  totalt	  19	  200	  kr/företag	  

	  
Information	  
om	  projekt	  
GreenSpot	  
Halmstad	  +	  
lokala	  

miljöprojekt	  

Reklamplats	  
företag	  6	  

Reklamplats	  
företag	  5	  

Reklamplats	  
företag	  4	  

Reklamplats	  
företag	  3	  

Reklamplats	  
företag	  2	  

Reklamplats	  
företag	  1	  
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Bilaga 6 - Enkätundersökning 
	  
	  
Fråga1.	  Ålder?	  
	  
0-‐14	   	   4%	   	   2	  
15-‐25	   	   30%	   	   15	  
26-‐50	   	   56%	   	   28	  
51-‐100	   	   10%	   	   5	  
Totalt	   	   100%	   	   50	  
	  
	  
Fråga	  2.	  Skulle	  du	  bli	  mer	  miljömedveten	  om	  du	  blir	  
påmind	  oftare?	  
	  
Ja	   	   86%	   	   43	  
Nej	   	   14%	   	   7	  
Totalt	   	   100%	   	   50	  
	  
	  
	  
Fråga	  3.	  Vill	  du	  få	  mer	  information	  om	  de	  miljöprojekt	  som	  drivs	  
idag	  av	  Halmstad	  Kommun?	  
	  
Ja	   	   70%	   	   35	  
Nej	   	   30%	   	   15	  
Totalt	   	   100%	   	   50	  
	  
	  
Fråga	  4.	  Om	  det	  skulle	  finnas	  ett	  gratis	  WIFI	  i	  centrala	  Halmstad,	  
skulle	  du	  ta	  del	  av	  det	  då?	  
	  
Ja	  	   	   58%	   	   29	  
Nej	   	   42%	   	   21	  
Totalt	   	   100%	   	   50	  
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Bilaga 7 - Samarbetspartners 
	  
I	  detta	  projekt	  har	  gruppen	  startat	  ett	  samarbete	  med	  tre	  olika	  företag.	  Ten	  Star	  Solar,	  
Halmstad	  Kommun	  och	  Surfia.	  Dessa	  tre	  företag	  har	  bidragit	  till	  projektet	  genom	  
kompetens,	  sponsring	  och	  allmänt	  stöd.	  I	  utbyte	  får	  projektets	  samarbetspartners	  
marknadsföring,	  i	  form	  av	  reklam	  på	  vår	  färdiga	  produkt.	  	  
	  
Surfia	  
Artur	  Potocki	  från	  telekombolaget	  Surfia	  är	  en	  av	  tre	  samarbetspartners	  i	  projektet.	  	  
	  
Surfia	  är	  ett	  företag	  som	  grundades	  av	  moderföretaget	  WeKuData	  där	  Artur	  är	  VD.	  Surfias	  
kontor	  är	  beläget	  i	  Laholm.	  Surfia	  är	  en	  teleoperatör	  som	  levererar	  mobil	  kommunikation,	  
telefoni,	  datakommunikation	  och	  bredband.	  Surfia	  använder	  Telias	  mobilnät	  och	  har	  hela	  
Sverige	  som	  marknad	  (surfia,	  2014)	  	  

 
Ten	  Star	  solar	  AB	  
Petri	  Hekkinen	  från	  Ten	  Star	  Solar	  är	  den	  andra	  av	  projektets	  samarbetspartners.	  
	  
Ten	  Star	  Solar	  är	  ett	  företag	  vilka	  säljer	  och	  installerar	  solenergiprodukter.	  Företaget	  har	  
funnits	  i	  23	  år.	  Ten	  Star	  Solar	  erbjuder	  dig	  som	  kund	  en	  anpassad	  helhetslösning	  just	  för	  
ditt	  behov.	  Företagets	  affärsidé	  bygger	  på	  att	  leverera	  hög	  kvalitativa	  produkter	  och	  
tjänster	  till	  förmånliga	  priser.	  De	  arbetar	  för	  att	  förbättra	  miljö	  och	  samhälle	  genom	  att	  
förse	  kunden	  med	  en	  förnyelsebar	  och	  miljövänlig	  energikälla	  (tenstarsolar,	  2014).	  

 
Halmstad	  kommun	  
Sven-‐Ingvar	  Petersson,	  driftingenjör	  på	  Halmstad	  kommuns	  fastighetskontor	  är	  även	  en	  
av	  projektets	  samarbetspartners.	  	  
	  
Halmstad	  kommun	  ansvarar	  för	  största	  delen	  av	  all	  samhällsservice	  som	  finns	  i	  Halmstad.	  
De	  har	  ca	  7	  800	  medarbetare	  inom	  13	  olika	  förvaltningar	  som	  arbetar	  med	  olika	  
områden.	  En	  styrelse	  eller	  nämnd,	  vilka	  utses	  av	  kommunfullmäktige	  är	  de	  som	  styr	  dessa	  
olika	  förvaltningar.	  Det	  är	  politikerna	  som	  fattar	  högsta	  beslut	  som	  sedan	  nämnd	  och	  
styrelse	  ser	  till	  att	  förverkliga.	  	  
	  
Fastighetskontoret	  där	  Sven-‐Ingvar	  arbetar,	  utvecklar	  och	  förvaltar	  kommunens	  
fastigheter.	  Fastighetskontoret	  har	  hand	  om	  allt	  ifrån	  byggproduktion	  och	  anpassning	  av	  
bostäder	  till	  ny-‐	  och	  ombyggnationer,	  underhåll	  och	  fastighetsservice	  (Halmstad,	  2014).	   
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Så	  här	  är	  kommunens	  organisation	  uppbyggd	  
	  

 
 
	  
bild:	  	  
http://www.halmstad.se/omkommunen/kommunensorganisation.225.html	  2014-‐05-‐20	  
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Bilaga 8 – Produktspecifikation och Priskalkyl GreenSpot (sekretessbelagd) 
	  
WIFI/Dator/Display	  
HUAWEI	  4G	  ROUTER	  -‐	  1,450.00	  kr	  
	  
HP	  Compaq	  17-‐tums	  LCD-‐bildskärm	  1,400.00	  kr	  
	  
INTEL	  DC	  1.8GHZ	  HDMI	  LAN	  BAREBON	  	  1,960.00	  kr	  
	  
KINGSTON	  SSD	  120GB	  SATA3	  6Gb/s	  780.00kr	  
	  
INTEL	  Intel	  Centrino	  Advanced-‐N	  6235	  Dual	  Band	  160.00	  kr	  
	  
KINGSTON	  4GB	  1333MHZ	  240.00x2	  =	  480.00kr	  
	  
Total	  kostnad	  6	  230	  kr	  
	  
	  
Betongfundament/plattsättning	  	  
Material	  +	  jobb,	  Tage	  och	  Söner	  AB	  
	  
Total	  kostnad	  28	  000	  kr	  
	  
	  
Solceller	  
Pos	  Specifikation	  Antal	  Antal	  Kr/st	  Summa	  
	  
1.	  Solceller	  Ten	  Star	  Solar	  260	  Watt	  2	  st	  2	  2141,00	  =4282,00kr	  
	  
2.	  T-‐profil	  2x2	  m	  4	  66,13	  =264,52kr	  
	  
3.	  U-‐profil	  2x1,75m	  3,5	  55,41	  =193,94kr	  
	  
4.	  Jordclips	  2	  st	  2	  14,00	  =28,00kr	  
	  
5.	  Rostfria	  jordskruvar	  3	  st	  3	  3,00	  =9,00kr	  
	  
6.	  Ändstopp	  4	  st	  4	  12,87	  =51,48kr	  
	  
7.	  Safeclick	  4	  st	  4	  15,44=	  61,76kr	  
	  
8.	  4	  kmm	  solkabel	  2x6m	  12	  9,97=	  119,64kr	  
	  
9.	  MC4	  han-‐kontakt	  1	  st	  1	  18,18=	  18,18kr	  
	  
10.	  MC4	  hon-‐kontakt	  1	  st	  1	  18,18=	  18,18kr	  
	  
11.	  Rostfria	  T-‐skruvar	  8	  st	  8	  10,00	  =	  80,00kr	  
	  
12.	  Rostfria	  mutter	  M10	  8	  st	  8	  10,00	  =	  80,00kr	  
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13.	  Kabelhållare	  och	  buntband	  8	  st	  8	  1,20=	  9,60kr	  
	  
14.	  L-‐profil	  4	  st	  4	  16,65	  =66,60kr	  
	  
15.	  Z-‐profil	  rostfria	  4	  st	  4	  18,28=	  73,12kr	  
	  
16.	  Steca	  MPPT	  2010	  1	  st	  1	  3355,00=	  3355,00kr	  
	  
17.	  8031201	  Fritidsbatteri	  SMF	  12	  V	  120	  AH	  1	  st	  1	  1438,80=	  1438,80kr	  
	  
18.	  38122	  Spänningsomvandlare	  150	  W	  1	  st	  1	  249,00=249,00kr	  
	  
19.	  24326	  Automatsäkring,	  12/24	  V	  30	  A	  1	  st	  1	  89,90=	  89,90kr	  
	  
20.	  351675	  Snabbkabelsko	  Par	  1	  st	  1	  99,90	  =99,90kr	  
	  
21.	  35648	  Säkringshållare	  "auto"	  Max	  30	  A	  1	  st	  1	  14,90=	  14,90kr	  
	  
22.	  353903	  Kabel	  röd	  4,0	  x	  5	  m	  1	  st	  1	  39,90=	  39,90kr	  
	  
23.	  353905	  Kabel	  svart	  4,0	  x	  5	  m	  1	  st	  1	  39,90=	  39,90kr	  
	  
Total	  kostnad	  10683,32	  kr	  
	  
	  
Plåtkonstruktion/liten	  prototyp	  
	  
Total	  kostnad	  10	  000	  kr	  
	  
	  
	  
Total	  kostnad	  GreenSpot	  	  
	  
54	  913,32	  kr	  
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Bilaga 9 - Driftkriterier och förbrukare för GreenSpot 
	  
Tidsaspekt	  
Start	  av	  anläggning:	  06.00	  
Avstängning:	  21.00	  
Drifttid:	  15	  timmar	  per	  dygn.	  
	  
Produkter	  som	  skall	  drivas	  
Skärm	  
WIFI-‐utrustning	  
Dator	  
Växelriktare	  
	  
Energiåtgång	  
Total	  effektanvändning	  =	  130	  Watt	  +	  växelriktare	  och	  systemförluster	  20	  W.	  230	  Volt.	  
Effektbehovet	  är	  150W	  x	  15	  =	  2250	  Wh/dygn	  
	  
Solceller	  
GreenSpot	  använder	  2	  stycken	  260	  W	  paneler	  som	  är	  parallellkopplade,	  vilket	  blir	  totalt	  
520	  W.	  Utifrån	  den	  tumregel	  som	  finns	  rörande	  produktion	  från	  solceller	  resulterar	  en	  
520	  Watt	  solpanel	  i	  ca	  2260	  Wh/dygn.	  Detta	  innebär	  att	  den	  tänkta	  energiåtgång	  
GreenSpot	  har,	  täcks.	  	  
	  
Möjlig	  drifttid	  med	  tanke	  på	  energiåtgång	  och	  vad	  solcellerna	  genererar	  
7	  månader,	  mars	  till	  och	  med	  september	  vid	  15	  timmars	  förbrukning/dygn.	  	  
	  
Batteri	  
GreenSpot	  behöver	  ett	  batteri	  som	  kan	  lagra	  minst	  187,5	  Ah.	  Vi	  har	  därför	  valt	  ett	  batteri	  
med	  200	  Ah.	  
	  
Behovet	  är	  beräknat	  genom	  grund	  formeln	  P	  =	  U*I	  -‐-‐>	  I=P/U,	  där	  U=12	  volts	  batteri	  och	  
P=2250	  W.	  
	  
I=2250wh/12V	  =187,5	  Ah.	  
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Bilaga 10 - Design GreenSpot Halmstad 
	  
Från	  idé	  till	  färdig	  produkt	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skissarbete	  för	  att	  få	  
en	  bild	  över	  våra	  
tankar	  och	  idéer.	  	  
	  
Utveckling	  av	  idé	  
genom	  skisser	  och	  
ständig	  diskussion.	  

Skiss	  och	  utformning	  av	  
tekniken	  och	  teknikboxen.	  
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Skisser	  går	  med	  tiden	  
över	  till	  fotomontage	  
genom	  CAD-‐modell	  av	  
GreenSpot.	  	  
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Slutligen	  till	  en	  färdig	  
konstruktion	  och	  
produkt.	  	  
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Bilaga 11 – Logotypförslag 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Greenspot	  .	   GREEN.	  
GREENSPOT 

Slutgiltigt	  val	  av	  logotyp	  
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Bilaga 12 - The Business Model Canvas 
	  
Den	  så	  kallade	  Canvas-‐modellen	  utvecklades	  av	  Yves	  Pigneur	  tillsammans	  med	  Alexander	  
Osterwalder.	   Modellen	   fungerar	   som	   ett	   hjälpmedel	   för	   att	   kunna	   skapa	   innovativa	  
affärsmodeller.	  Detta	  blir	  allt	  viktigare	  i	  dagens	  samhälle	  där	  de	  flesta	  företag	  har	  väldigt	  
lika	  erbjudanden.	  Business	  Model	  Canvas	  hjälper	  dig	  att	  	  
utforma	  en	  unik	  affärsmodell	  för	  att	  urskilja	  ditt	  erbjudande	  från	  konkurrenternas.	  
(effect,	  2014)	  
	  
Canvas	  modell-‐	  GreenSpot	  Halmstad	  

 
	  
	  

*Ten	  Star	  Solar	  
(solcellsföretag)	  
	  
*Halmstad	  Kommun	  	  
	  
*	  Surfia	  	  
(Telekombolag)	  
	  
*Almi	  
företagspartner	  
	  
*Högskolan	  i	  
Halmstad	  
	  
*Handledare,	  Leif	  
Nordin	  
	  
	  
	  

Skapar	  
uppmärksamhet	  
och	  påminner	  om	  
bra	  miljötänk.	  	  
	  
Informerar	  om	  
lokala	  miljöprojekt	  
	  
Gratis	  WIFI	  
	  
Erbjuder	  företag	  att	  
profilera	  sig	  med	  
bra	  miljötänk	  
	  

Kompetens,	  
erfarenhet,	  kapital	  
och	  produkter	  i	  
form	  av	  
samarbetspartners,	  
solceller,	  wifi-‐
utrustning	  och	  
bygglov.	  	  
	  

Mittpunkt	  	  
för	  en	  viktig	  
samhällsfråga.	  
	  
Nyfikenhet	  och	  
handlingstagande.	  
	  
Delaktighet	  genom	  
information.	  	  
	  
Gratis	  
internetuppkoppling.	  
	  
	  
	  

Kundkontakt	  	  
företag:	  
genom	  samtal,	  
besök	  och	  mail.	  
	  
Kundkontakt	  
allmänheten:	  
genom	  
informationstext	  
och	  annan	  
information.	  	  

	  
Företag:	  B2B	  
försäljning.	  
Samtal,	  
återkoppling.	  	  
	  
Allmänheten:	  	  
Information	  
genom	  display	  

Lokala	  företag	  i	  
Halmstad.	  Främst	  
lite	  större	  företag.	  
	  
	  
Allmänheten	  som	  
passerar	  och	  tar	  
del	  av	  WIFI	  och	  
information	  
genom	  display.	  

Byggnation	  av	  produkt.	  
Komponenter	  såsom	  
betongfundament,	  solceller,	  
dator+WIFI+Skärm.	  	  

Exponering,	  i	  form	  av	  reklamplatser.	  
Månadskostnad,	  genom	  avtal.	  
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Bilaga 13 – SWOT-analys GreenSpot 
	  

	  

Styrkor	  

*	  Självförsörjande	  på	  el	  

* Sveriges forskning på solceller är i världsklass.  

* Sverige är med i olika forskningssamarbeten internationellt 
gällande solceller. 

* Solceller är en miljömässig bra produkt. 

* Solcellstekniken kan användas i många olika sammanhang då 
den är mycket flexibel. 

* Många har en positiv bild av solceller. 

* Då förnyelsebar energi är en viktig politisk fråga stödjs solceller 
även här. 

*Skapar nyfikenhet då det är nått helt nytt. 

*Sticker ut. 

*Teknik lockar folk. 

* Hjälper företag att profilera sig med grön miljö. 

* Förser Halmstadsborna med information om lokala 
miljöprojekt. 

Svagheter	  
	  
* El från solenergi kan i dagsläget verka dyr. 

* Ofta begränsat till att användas för icke nätanslutna 
anläggningar. 

* Den generella kännedomen om solceller är låg  

* Solceller ses ofta som komplement till annan el- källa. 

* Många anser solceller som opålitliga eller otillräckliga. 

*	  Vandalism.	  
	  
*Beroende	  av	  mängden	  soltimmar.	  
	  
*	  Liten	  skärm.	  

Möjligheter	  
	  
*	  Allt	  större	  och	  större	  marknadspotential	  gällande	  solceller.	  	  
	  
* Fler internationella signaler från världsmaktsinnehavare som är 
positiva för solceller. 

∗ Större	  och	  lättare	  tillgång	  till	  riskkapital	  gällande	  
förnyelsebar	  energi.	  

*	  Sverige	  är	  i	  framkant	  gällande	  forskning	  på	  nya	  metoder	  för	  
solceller.	  	  

*	  Priset	  blir	  allt	  lägre	  då	  nya	  tekniska	  lösningar	  görs.	  

*	  Intresset	  från	  byggsektorn	  har	  ökat.	  	  

*	  Skalbar,	  kan	  lokal-‐anpassas,	  placeras	  i	  flera	  städer.	  

*	  Kan	  massproduceras.	  

*Kan	  utökas	  med	  fler	  funktioner.	  

Hot	  
 

*Vissa anser att kostnaden för solcellsproduktionen 
fortfarande är alltför hög och att den inte går ned i 
förväntad takt. 

* Billigare alternativa energitekniker tar marknads 
andelar från solceller. 

*	  Kan	  kopieras.	  
	  
*	  Konkurrenter	  kan	  erbjuda	  större	  exponeringsyta	  för	  
reklam.	  	  
	  
*Vandalism	  och	  inbrott.	  
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Bilaga 14 – 2D ritning & CAD ritning 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ten  Star  Solar  AB 

Green  Spot  Halmstad 

Skala 

1:100 

Datum Material 

Ritning 

2014-03-10 

001-14 
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Bilaga 15 - Affärsplan 
Nedan	  följer	  projektgruppens	  affärsplan	  för	  GreenSpot.	  
	  
Pitch	  –	  riktat	  mot	  företag	  vid	  försäljning	  av	  reklamplatser	  i	  Halmstad	  
Har	  ni	  svårt	  att	  hitta	  marknadskanaler	  för	  att	  profilera	  er	  för	  grön	  miljö?	  Vill	  ni	  skapa	  ett	  
varumärke	  som	  förknippas	  med	  miljömedvetenhet?	  Vill	  ni	  visa	  detta	  på	  en	  av	  Halmstads	  
mest	  centrala	  platser?	  
	  
Då	  har	  vi	  lösningen-‐	  GreenSpot	  Halmstad!	  
	  
GreenSpot	  Halmstad	  är	  en	  fyra	  meter	  hög,	  digital	  informationspelare	  som	  skall	  placeras	  
på	  Österskans	  i	  mitten	  av	  juni.	  Österskans	  passeras	  av	  ca	  10	  000	  människor	  varje	  dag!	  
GreenSpot	  har	  en	  inbyggd	  display	  där	  sex	  stycken	  företag	  har	  möjligheten	  att	  synas.	  
GreenSpot	  har	  även	  ett	  inbyggd	  gratis	  WIFI	  som	  allmänheten	  kan	  ta	  del	  av.	  GreenSpot	  är	  
självförsörjande	  och	  drivs	  helt	  av	  solceller.	  Syftet	  med	  GreenSpot	  Halmstad	  är	  att	  väcka	  
uppmärksamhet	  och	  uppmuntra	  till	  bättre	  miljöval.	  
	  
GreenSpot	  ger	  lokala	  företag	  möjligheten	  att	  förknippas	  med	  ett	  proaktivt	  
miljöengagemang!	  
	  
Är	  ni	  med?	  
	  
Vision	  
Att,	  på	  ett	  nytänkande	  och	  innovativt	  sätt	  visa	  hur	  vi	  kan	  använda	  förnyelsebar	  energi	  i	  
nya	  forum.	  Samtidigt	  som	  GreenSpot	  skapar	  en	  mittpunkt	  för	  miljötänk	  och	  en	  naturlig	  
koppling	  mellan	  lokala	  miljöprojekt	  och	  invånarna	  i	  Halmstad.	  	  
	  
Vi	  tror	  att	  inom	  loppet	  av	  en	  tvåårs	  period	  kommer	  GreenSpot	  vara	  ett	  etablerat	  
varumärke	  som	  har	  spridit	  sig	  runt	  om	  i	  Sverige.	  	  Målet	  är	  att	  GreenSpot	  kommer	  finnas	  
utplacerad	  i	  alla	  städer	  i	  Halland	  och	  i	  storstadsregionerna	  inom	  en	  snar	  framtid.	  	  
	  
I	  takt	  med	  att	  varumärket	  GreenSpot	  växer	  sig	  starkare	  kommer	  vi	  ha	  större	  möjligheter	  
att	  ta	  in	  fler	  företag	  till	  reklamplatserna	  och	  även	  höja	  priserna.	  Detta	  i	  sin	  tur	  kommer	  
leda	  till	  ytterligare	  möjligheter	  för	  utveckling	  av	  koncept	  GreenSpot.	  	  
	  
GreenSpot	  kommer	  hela	  tiden	  att	  vara	  med	  i	  den	  tekniska	  utvecklingen	  av	  solceller	  och	  
använda	  den	  senaste	  och	  mest	  effektiva	  tekniken.	  	  
	  
Vi	  vill	  fortsätta	  tillsammans	  med	  våra	  samarbetspartners	  så	  länge	  de	  är	  intresserade	  av	  
att	  vara	  med	  i	  projektet.	  	  
	  
Vi	  kommer	  även	  att	  skriva	  avtal	  med	  en	  fast	  tillverkare	  som	  då	  lättare	  kan	  massproducera	  
och	  därmed	  kan	  erbjuda	  en	  lägre	  enhetskostnad	  för	  varje	  produkt.	  	  
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Affärsmodell,	  sammanfattning	  
Här	  nedan	  visas	  en	  övergripande	  bild	  av	  GreenSpot’s	  affärsmodell.	  För	  mer	  detaljerad	  
information	  se	  nästa	  stycke,	  affärsmodell.	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

*Ten	  Star	  Solar	  
(solcellsföretag)	  
	  
*Halmstad	  Kommun	  	  
	  
*	  Surfia	  	  
(Telekombolag)	  
	  
*Almi	  
företagspartner	  
	  
*Tillverkare	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
*Försäljning	  
*Skapar	  
uppmärksamhet	  och	  
påminner	  om	  bra	  
miljötänk.	  	  
*Informerar	  om	  
lokala	  miljöprojekt	  
*Ständig	  utveckling	  
	  
*Gratis	  WIFI	  
	  
*Erbjuder	  företag	  att	  
profilera	  sig	  med	  bra	  
miljötänk	  
	  

	  

*Varumärke	  
*Kompetens,	  
erfarenhet,	  kapital	  och	  
produkter	  i	  form	  av	  
samarbetspartners,	  
solceller,	  Wifi-‐
utrustning	  och	  bygglov	  
*Anna	  och	  Li.	  	  
	  

Mittpunkt	  	  
För	  en	  viktig	  
samhällsfråga.	  
	  
Nyfikenhet	  och	  
handlingstagande.	  
	  
Delaktighet	  genom	  
information.	  	  
	  
Gratis	  
internetuppkoppling.	  
	  
Prisvärd	  reklam	  
	  
Reklam	  i	  form	  av	  
bildspel	  
	  

Kundkontakt	  företag:	  
genom	  samtal,	  besök	  
och	  mail.	  (personliga	  
relationer)	  
	  
Kundkontakt	  
allmänheten:	  genom	  
informationstext	  och	  
annan	  information.	  	  

	  
Företag:	  B2B	  
försäljning.	  
Samtal,	  
återkoppling.	  	  
	  
Allmänheten:	  	  
Information	  
genom	  display	  

Lokala	  företag	  i	  
Halmstad.	  Främst	  
lite	  större	  företag.	  
	  
	  
Allmänheten	  som	  
passerar	  och	  tar	  
del	  av	  WIFI	  och	  
information	  
genom	  display.	  
	  
Andra	  kommuner	  

Byggnation	  av	  produkt.	  
Komponenter	  såsom	  
betongfundament,	  solceller,	  
dator+WIFI+Skärm.	  	  

Exponering,	  i	  form	  av	  försäljning	  av	  
reklamplatser.	  Månadskostnad,	  
genom	  avtal.	  
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Affärsmodell	  
Nedan	  beskrivs	  de	  nio	  delar,	  vilka	  Business	  Model	  Canvas	  är	  uppbyggt	  ifrån.	  Det	  är	  denna	  
modell	  projektgruppen	  har	  utgått	  ifrån	  för	  att	  upprätta	  vår	  affärsmodell.	  	  	  
	  
Värdeerbjudande	  

	  
GreenSpot	  vill	  visa	  att	  vi	  kan	  använda	  förnyelsebar	  energi	  i	  helt	  nya	  forum.	  GreenSpot	  
kopplar	  samman	  utomhusreklam	  med	  miljötänk	  och	  får	  även	  med	  samhället	  genom	  att	  ge	  
tillbaka	  tjänster	  i	  form	  av	  information	  om	  lokala	  miljöprojekt	  och	  ett	  gratis	  WIFI.	  
GreenSpot	  erbjuder	  allmänhetens	  delaktighet	  i	  en	  viktig	  samhällsfråga,	  vilket	  just	  
miljöfrågan	  är.	  

GreenSpot	  erbjuder	  reklamplatser	  i	  form	  av	  ett	  bildspel	  vilket	  lockar	  mer	  uppmärksamhet	  
gentemot	  en	  vanlig	  plansch.	  Detta	  leder	  till	  en	  högre	  observeringsgrad	  vilket	  ger	  ett	  större	  
värde	  till	  företagen	  som	  investerar	  i	  en	  reklamplats	  på	  GreenSpot.	  	  

Genom	  att	  som	  företag	  vara	  med	  på	  GreenSpot	  leder	  till	  att	  företagen	  visar	  framfötterna	  
för	  ny	  teknik	  och	  innovativa	  lösningar,	  vilket	  är	  det	  de	  flesta	  företag	  strävar	  efter.	  	  	  

De	  komponenter	  GreenSpot	  innehåller	  finns	  redan,	  det	  unika	  med	  GreenSpot	  är	  att	  vi	  
kombinerar	  befintliga	  lösningar	  till	  en	  helt	  ny	  produkt.	  	  

För	  att	  ta	  GreenSpot	  ut	  på	  marknaden	  krävs	  bygglov	  vid	  uppsättningen	  av	  själva	  
produkten.	  Detta	  är	  något	  vi	  har	  fått	  beviljat	  i	  Halmstad	  men	  vid	  uppsättning	  i	  andra	  
städer	  kommer	  nya	  bygglov	  krävas.	  	  

Med	  ett	  inkommande	  kapital	  efter	  första	  säsongen	  med	  GreenSpot	  kommer	  vi	  ha	  
möjlighet	  att	  använda	  det	  för	  att	  tillverka	  fler	  GreenSpot’s	  och	  sälja	  till	  andra	  städer.	  Efter	  
säsong	  1	  räknar	  vi	  med	  att	  kunna	  tillverka	  och	  sälja	  2	  stycken	  till	  GreenSpot’s	  till	  
närliggande	  kommuner.	  År	  3	  räknar	  vi	  med	  att	  öka	  antalet	  i	  en	  större	  skala.	  	  

Kundsegment	  
GreenSpot	  har	  tre	  olika	  kundsegment,	  företag,	  andra	  kommuner	  och	  allmänheten.	  Vi	  
kommer	  rikta	  vår	  expansion	  av	  GreenSpot	  till	  närliggande	  kommuner	  då	  det	  oftast	  är	  
kommunen	  som	  bestämmer	  angående	  bygglov	  av	  en	  produkt	  som	  skall	  placeras	  centralt	  i	  
en	  stad.	  Genom	  att	  en	  kommun	  är	  villiga	  att	  ge	  bygglov	  av	  GreenSpot	  får	  de	  i	  gengäld	  en	  
marknadskanal	  för	  att	  kunna	  visa	  lokala	  miljöprojekt	  som	  är	  igång	  i	  kommunen.	  	  
	  
Försäljningen	  av	  reklamplatserna	  kommer	  att	  riktas	  mot	  lokala	  företag	  i	  den	  stad	  varje	  
GreenSpot	  finns	  i.	  Vi	  kommer	  främst	  rikta	  oss	  mot	  väletablerade	  företag	  där	  
marknadsföring	  och	  miljömedvetenhet	  är	  av	  stor	  vikt.	  Inom	  vilken	  bransch	  har	  inte	  lika	  
stor	  betydelse.	  	  
	  
Gentemot	  allmänheten	  kommer	  kundkontakt	  ske	  genom	  att	  erbjuda	  möjlighet	  att	  utnyttja	  
ett	  gratis	  nätverk	  i	  form	  av	  ett	  mobilt	  WIFI	  samt	  att	  erbjuda	  uppdaterad	  information	  
angående	  lokala	  miljöprojekt	  som	  är	  igång	  just	  nu.	  	  
	  
Distributionskanaler	  
Vi	  kommer	  att	  nå	  ut	  till	  företagen	  genom	  personlig	  försäljning.	  Vi	  kommer	  även	  att	  visa	  
kontaktinformation	  till	  oss	  på	  displayen	  för	  att	  intresserade	  företag	  skall	  ha	  möjlighet	  att	  
ta	  kontakt	  så	  att	  vi	  i	  sin	  tur	  kan	  erbjuda	  dem	  mer	  information.	  
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Vi	  kommer	  själva	  att	  agera	  säljare	  och	  kontakta	  prospekts	  genom	  mail,	  telefon	  och	  
företagsbesök.	  	  
	  
Företag	  som	  köper	  reklamplats	  kommer	  erhålla	  ett	  säsongsabonnemang	  på	  reklamplats.	  
Detta	  innebär	  att	  de	  binder	  upp	  sig	  säsongsvis	  vilket	  är	  4	  månader	  säsong	  1	  och	  7	  
månader	  år	  2	  och	  följande	  år.	  	  
	  
Vi	  kommer	  nå	  ut	  till	  allmänheten	  genom	  information	  på	  den	  digitala	  displayen.	  	  
	  
Kundrelationer	  
Vi	  kommer	  upprätthålla	  en	  affärsmässig	  relation	  med	  våra	  kunder	  och	  erbjuda	  dem	  
tillgänglighet	  och	  delaktighet.	  	  Genom	  att	  GreenSpot	  antagligen	  kommer	  uppmärksammas	  
en	  hel	  del	  i	  början	  tror	  vi	  att	  det	  kommer	  skapa	  ett	  mer	  etablerat	  varumärke,	  vilket	  gör	  
det	  lättare	  att	  kommunicera	  med	  kunder	  och	  intressenter.	  	  
	  
Vi	  kommer	  även	  delta	  i	  miljömässiga	  event	  samt	  företagsmässor	  för	  att	  knyta	  kontakter	  
och	  visa	  vårt	  erbjudande.	  	  
	  
Vi	  anser	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  behålla	  en	  bra	  relation	  med	  sina	  kunder	  därav	  kommer	  
ett	  stort	  fokus	  läggas	  på	  att	  återkoppla	  med	  kunderna	  för	  feedback	  och	  vad	  som	  kan	  
förbättras.	  Vi	  skall	  alltid	  leverera	  på	  topp	  och	  hålla	  det	  vi	  lovar.	  	  
	  
Intäkter	  
GreenSpot	  kommer	  generera	  intäkter	  från	  den	  försäljning	  som	  sker	  av	  reklamplatserna.	  
Vi	  har	  begränsat	  antalet	  reklamplatser	  till	  sex	  stycken	  för	  att	  bevara	  exklusivitet	  i	  att	  
annonsera	  på	  GreenSpot.	  Vi	  har	  genom	  en	  konkurrent	  analys	  och	  
exponeringsuppskattning	  satt	  priser	  för	  reklamplatserna.	  Priset	  för	  att	  göra	  reklam	  på	  
GreenSpot	  uppgår	  till	  4800	  kronor	  per	  månad.	  Då	  GreenSpot’s	  första	  säsong	  löper	  från	  
mitten	  av	  juni	  till	  mitten	  av	  oktober	  kommer	  en	  bindningstid	  på	  fyra	  månader	  säsong	  ett	  
att	  erfaras.	  År	  2	  och	  följande	  år	  kommer	  GreenSpot’s	  säsong	  vara	  7	  månader	  och	  likaså	  
bindningstiden.	  	  
	  
Nyckelpartners	  
GreenSpot’s	  nyckelpartners	  är	  tre	  samarbetspartners	  samt	  Nya	  Plåt	  (tillverkare	  av	  
konstruktion)	  och	  Almi	  företagspartner.	  En	  av	  våra	  nyckel-‐	  och	  samarbetspartners	  är	  
Halmstad	  kommun.	  De	  är	  de	  som	  genom	  ett	  samarbete	  erbjuder	  oss	  bygglov	  i	  centrala	  
Halmstad.	  I	  framtiden	  med	  en	  expansion	  av	  GreenSpot	  kommer	  därför	  samarbete	  med	  
andra	  kommuner	  spela	  en	  viktig	  roll	  för	  att	  kunna	  placera	  ut	  GreenSpot.	  Projektets	  två	  
andra	  samarbetspartners,	  Ten	  Star	  Solar	  och	  Surfia	  spelar	  även	  en	  viktig	  roll	  då	  de	  
besitter	  kunskap	  angående	  solcellerna	  och	  annan	  ingående	  teknik.	  	  I	  framtiden	  ser	  vi	  ett	  
fortsatt	  samarbete	  med	  dessa.	  	  Nya	  Plåt,	  vilket	  är	  det	  företag	  som	  har	  tillverkat	  själva	  
konstruktionen	  utifrån	  våra	  bestämda	  ritningar	  är	  även	  en	  nyckelpartner	  för	  GreenSpot.	  
Vi	  ser	  ett	  fortsatt	  samarbete	  med	  dem	  då	  de	  har	  visat	  stort	  intresse	  i	  att	  vara	  med	  och	  
tillverka	  fler	  GreenSpot’s	  i	  en	  expansionsfas.	  	  
	  
Nyckelaktiviteter	  	  
GreenSpot’s	  nyckelaktiviteter	  är	  dels	  försäljning	  med	  tillhörande	  aspekter	  såsom	  att	  
upprätthålla	  bra	  kundrelationer	  och	  försäljningsteknik	  till	  att	  erbjuda	  allmänheten	  ett	  
fungerande	  WIFI	  och	  aktuell	  information	  om	  kommunens	  miljöprojekt.	  Det	  är	  även	  av	  
vikt	  att	  påvisa	  att	  en	  ständig	  utveckling	  av	  GreenSpot	  görs.	  	  
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Gällande	  försäljning	  är	  det	  en	  nödvändighet	  att	  veta	  hur	  man	  ska	  sälja	  på	  bästa	  sätt	  detta	  
genom	  rätt	  inställning,	  kunskap	  och	  försäljningsteknik.	  Det	  är	  även	  mycket	  viktigt	  att	  
vårda	  sina	  kundrelationer	  för	  att	  behålla	  ett	  gott	  rykte	  och	  utveckla	  ett	  starkare	  
varumärke.	  	  
	  
Gällande	  att	  leverera	  ett	  fungerande	  WIFI	  är	  en	  nyckelaktivitet	  att	  ständigt	  ha	  koll	  på	  att	  
tekniken	  fungerar,	  detta	  sker	  genom	  att	  datorn	  kontinuerligt	  skickar	  statistik	  på	  
uppkopplingshastighet	  och	  mottagning.	  För	  att	  allmänheten	  skall	  få	  aktuell	  information	  
angående	  vilka	  miljöprojekt	  som	  är	  igång	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  regelbunden	  kontakt	  med	  
ansvariga	  på	  kommunen.	  	  
	  
Nyckelresurser	  
De	  nyckelresurser	  som	  projektet	  har	  att	  tacka	  är	  våra	  samarbetspartners	  som	  bidragit	  
med	  den	  kompetens	  vi	  i	  projektgruppen	  saknat.	  De	  har	  även	  bidragit	  med	  sponsring	  av	  
komponenter	  som	  krävts	  för	  att	  få	  fram	  en	  färdig	  produkt.	  	  
	  
Vi	  har	  även	  beviljats	  innovationsstöd	  för	  vår	  idé	  från	  Almi	  företagspartner,	  vilket	  har	  
möjliggjort	  tillverkning	  av	  själva	  konstruktionen	  då	  detta	  var	  tvunget	  att	  göras	  av	  en	  
plåtfirma.	  	  
	  
Engagerade	  medarbetare	  är	  också	  en	  nyckel	  till	  ett	  lyckosamt	  arbete	  och	  det	  är	  just	  
genom	  engagemanget,	  viljan	  att	  ta	  ett	  projekt	  i	  mål,	  uppkommer.	  Vi	  känner	  att	  alla	  
medverkande	  i	  projektet	  har	  haft	  en	  drivkraft	  att	  komma	  framåt.	  	  
	  
Vi	  som	  har	  skapat	  GreenSpot	  heter	  Anna	  Malmgren	  och	  Li	  Wigby.	  Vi	  har	  haft	  den	  centrala	  
rollen	  i	  projektet	  och	  genom	  en	  stark	  tro	  på	  vår	  idé	  lyckats	  skapa	  en	  färdig	  produkt.	  Att	  
driva	  ett	  projekt	  från	  idé	  till	  färdig	  produkt	  är	  något	  vi	  båda	  har	  fått	  öva	  på	  genom	  de	  
skarpa	  projekt	  vi	  utfört	  tidigare	  under	  vår	  utbildning.	  Vi	  läser	  sista	  året	  på	  
Utvecklingsingenjörsprogrammet	  på	  Högskolan	  i	  Halmstad	  och	  har	  under	  utbildningen	  
läst	  allt	  ifrån	  produktutveckling	  och	  affärsutveckling	  till	  marknadsföring	  och	  ekonomi.	  
Projekt	  GreenSpot	  är	  vårt	  examensarbete.	  
	  
Kostnader	  
Kostnaderna	  för	  att	  tillverka	  GreenSpot	  blev	  totalt	  54	  900kronor,	  detta	  innefattar	  alla	  
ingående	  komponenter	  och	  tillverkning	  +	  montering	  av	  produkt.	  Komponenter	  såsom	  
betongfundament,	  solceller,	  dator+WIFI+Skärm.	  	  
	  
Då	  vi	  kan	  få	  in	  kapital	  i	  företaget	  genom	  försäljning	  av	  reklamplatser	  redan	  första	  
säsongen	  kan	  vi	  få	  en	  Break-‐even	  efter	  att	  endast	  tre	  företag	  har	  investerat	  i	  en	  4	  
månaders	  reklamplats.	  Detta	  möjliggör	  att	  vi	  redan	  efter	  säsong	  ett	  kan	  planera	  för	  
expansion	  och	  byggnation	  av	  ytterligare	  två	  GreenSpot’s.	  Vi	  kommer	  även	  kunna	  använda	  
vinsten	  till	  service	  och	  utveckling.	  	  

Vi	  kommer	  också	  undersöka	  möjligheten	  att	  ta	  in	  kapital	  från	  andra	  kommuner	  som	  vill	  
investera	  i	  GreenSpot.	  	  
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Riskanalys	  
Det	  finns	  alltid	  risker	  med	  alla	  projekt.	  För	  att	  få	  en	  överblick	  av	  eventuella	  hot	  mot	  
GreenSpot	  har	  vi	  identifierat	  dessa	  och	  listat	  dem:	  
	  

• Vandalism	  
	  

• Konkurrenter	  kopierar	  idén/konceptet	  
	  

• Andra	  kommuner	  beviljar	  inte	  bygglov	  
	  

• Inget	  eller	  litet	  intresse	  från	  företag	  
	  

• Bättre	  produkter	  
	  

• Begränsad	  efter	  antal	  soltimmar	  	  
	  

• Missnöje	  från	  allmänheten	  
	  

	  
Det	  finns	  en	  risk	  att	  GreenSpot	  utsätts	  för	  vandalism.	  Det	  vi	  kan	  göra	  är	  att	  vidta	  
förebyggande	  åtgärden	  för	  att	  minimera	  risken	  för	  skador	  och	  stöld.	  Detta	  genom	  att	  
exempelvis	  tillverka	  en	  så	  pass	  hållbar	  och	  slagtålig	  produkt	  som	  möjligt.	  Vi	  kan	  även	  
använda	  en	  inbrottssäker	  låsfunktion	  för	  att	  skydda	  all	  teknik	  som	  GreenSpot	  innehåller.	  

Vi	  vet	  att	  GreenSpot	  är	  beroende	  av	  antalet	  soltimmar	  och	  att	  med	  de	  förutsättningar	  som	  
finns	  i	  Sverige	  har	  vi	  för	  få	  soltimmar	  under	  vintermånaderna	  för	  att	  solcellerna	  skall	  
kunna	  tillgodose	  energibehovet.	  Detta	  ger	  oss	  två	  alternativ,	  antingen	  ha	  GreenSpot	  
avstängd	  under	  vinterhalvåret	  eller	  tillföra	  en	  extern	  el-‐källa.	  

Vi	  kan	  inte	  påverka	  risker	  från	  konkurrenter	  mer	  än	  att	  antingen	  erbjuda	  ett	  bättre	  och	  
mer	  attraktivt	  erbjudande	  för	  kunden	  eller	  ingå	  ett	  samarbete	  med	  dem.	  	  	  

Vi	  är	  även	  beroende	  av	  att	  andra	  kommuner	  beviljar	  oss	  bygglov	  för	  att	  kunna	  expandera	  
till	  andra	  städer.	  	  

Det	  finns	  även	  en	  risk	  att	  företag	  redan	  har	  marknadsföringsavtal	  med	  existerande	  
företag	  som	  säljer	  reklamplatser.	  	  

Då	  GreenSpot	  är	  väldigt	  stor	  och	  kommer	  väcka	  mycket	  uppmärksamhet	  finns	  alltid	  en	  
risk	  för	  missnöje	  hos	  delar	  av	  invånarna.	  	  	  
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Genomförandeplan	  
	  
I	  genomförandeplanen	  finner	  ni	  de	  milstolpar	  projekt	  GreenSpot	  har	  och	  har	  haft.	  Då	  
examensarbetet	  är	  en	  del	  av	  uppstarten	  av	  företaget	  GreenSpot	  visas	  en	  tidsperiod	  från	  
januari	  2014	  till	  december	  2014.	  
	   	  

Affärsplan	   	   	   	   X	   X	   	   	   	   	   	   	   	  
Sälja	  
reklamplatser	  

	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  

Montering	  av	  
produkt	  

	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  

Redovisning	  av	  
examensarbete	  

	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  

Utexpo	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  
Platssättning	  
Österskans	  

	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	  

Avtal	  med	  andra	  
kommuner	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  

Bygg	  GreenSpot	  
nr	  2	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   X	  

Aktivitet	   Jan
14	  

Feb14	   Mar
14	  

Apr14	   Maj	  
14	  

Jun14	   Jul
14	  

Aug14	   Sep
14	  

Okt14	   Nov
14	  

Dec14	  

Innovations-‐stöd	  
Almi	  

X	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Enkät-‐	  
undersökning	  

	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Kolla	  intresse	  hos	  
Kommuner&	  
företag	  

	   	   X	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Opponering	  
Examensarbete	  

	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  
Rapport	  
Examensarbete	  

	   	   	   X	   X	   	   	   	   	   	   	   	  
Tillverkning	  av	  
produkt	  

	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  
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Bilaga 16 - Intäktsmodell reklamplatser 
Nedan	  redovisar	  projektgruppen	  den	  intäktsmodell	  som	  gäller	  för	  GreenSpot	  Halmstad	  
och	  baseras	  på	  de	  priser	  gruppen	  valt	  att	  fastställa.	  Vi	  räknar	  med	  att	  GreenSpot	  Halmstad	  
är	  i	  bruk	  fyra	  månader	  (mitten	  juni-‐	  mitten	  av	  oktober)	  första	  säsongen.	  	  7	  månader	  
(Mars-‐	  september)	  år	  2	  och	  följande	  år.	  	  
	  
År	  1	  
	  
Tid	  /	  Antal	   1	  Företag	   2	  Företag	   3	  Företag	   4	  Företag	   5	  Företag	   6	  Företag	  
Månad	  1	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Månad	  2	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Månad	  3	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Månad	  4	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Total	  
intäkt	  

	  
19	  200kr	  

	  
38	  400kr	  

	  
57	  600kr	  

	  
76	  800kr	  

	  
96	  000kr	  

	  
115	  200kr	  

	  
År	  2	  
	  
Tid/	  Antal	   1	  Företag	   2	  Företag	   3	  Företag	   4	  Företag	   5	  företag	  	   6	  Företag	  
Månad	  1	   4	  800kr	   4	  800kr	   4	  800kr	   4	  800kr	   4	  800kr	   4	  800kr	  
Månad	  2	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Månad	  3	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Månad	  4	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Månad	  5	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Månad	  6	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Månad	  7	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	   4	  800	  kr	  
Total	  
intäkt	  

	  
33	  600kr	  

	  
67	  200kr	  

	  
100	  800kr	  

	  
134	  400kr	  

	  
168	  000kr	  

	  
201	  600kr	  

 
Break-‐even	  
GreenSpot	  har	  en	  total	  tillverkningskostnad	  på	  54	  913,32	  kr	  +	  en	  omkostnad	  på	  2600kr,	  
vilket	  resulterar	  i	  en	  total	  kostnad	  på	  57	  513,32	  kr.	  Detta	  innebär	  att	  GreenSpot	  Halmstad	  
går	  break-‐even	  efter	  att	  tre	  företag	  köper	  en	  4-‐månaders	  reklamplats	  under	  första	  
säsongen	  då	  en	  intäkt	  på	  57	  600	  kr	  införskaffas.	  	  
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Bilaga 17- Resultaträkning & Framtidsplanering 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Framtidsplanering	  
	  
2014	  
Första	  produkten	  installeras	  på	  Österskans	  i	  Halmstad	  
6	  stycken	  annonsplatser	  säljs	  
Ingen	  lön	  kommer	  att	  plockas	  ut	  
Samarbetspartnerna	  kommer	  att	  stå	  för	  många	  av	  kostnaderna,	  så	  som	  internet,	  
underhåll	  osv.	  
Resultat:	  	  50.000	  SEK	  
	  
	  2015	  
Största	  fokusen	  kommer	  att	  läggas	  på	  att	  resa	  nya	  Greenspot-‐pelare	  i	  Halland,	  
exempelvis:	  Båstad,	  Varberg,	  Falkenberg,	  Kungsbacka.	  
Uppskattningsvis	  reses	  två	  nya	  pelare	  
Projektgruppen	  flyttar	  in	  i	  lokaler	  på	  Science	  Park	  Halmstad	  
Priset	  per	  annonsplats	  kommer	  att	  öka	  till	  5400	  SEK	  annonsplats/månad	  
Första	  lönerna	  kommer	  att	  betalas	  ut.	  
De	  anställda	  kommer	  kunna	  sköta	  underhåll	  på	  Greenspot	  
Resultat:	  	  400.000	  SEK	  
	  
2016	  
Stort	  fokus	  på	  att	  etablera	  nya	  marknader	  inom	  och	  utanför	  Halland.	  Det	  räknas	  med	  att	  
de	  redan	  resta	  pelarna	  kommer	  ge	  tillräckligt	  med	  garantier	  för	  att	  locka	  nya	  kommuner.	  
Uppskattningsvis	  reses	  tre	  nya	  pelare.	  

!
!
Resultaträkning.&.Framtidsplanering.
!

!
!

År. 2014. 2015. 2016. 2017.
Antal&sålda&reklamplatser& 6& 18& 36& 60&
Uppskattat&pris&per&reklamplats/månad,&SEK& 4800& 5400& 5400& 5900&
Annonserbara&månader/år& 4& 7& 7& 7&
Antal&nya&GreenspotCplatser& 1& 2& 3& 4&
Totalt&antal&GreenspotCplatser& 1& 3& 6& 10&
&& && && && &&
Kostnader. && && && &&
Materialkostnader& 54913& 109826& 200000& 270000&
Installationskostnader& 2600& 5200& 7800& 10400&
Underhållskostnader*& 5000& 30000& 65000& 150000&
Övriga&kostnader**& 5000& 25000& 50000& 90000&
Interna&personalkostnader***& 0& 100000& 200000& 1200000&
Utvecklingskostnader& 0& 0& 150000& 50000&
Kontorskostnader& 0& 1200& 12000& 70000&
Summa&kostnader& 67513& 271226& 684800& 1840400&
&& && && && &&
Intäkter. && && && &&
Reklamintäkter& 115200& 680400& 1360800& 2478000&
&& && && && &&
Resultat& 47687. 409174. 676000. 637600.

& & & & &*&Uppdatera&skärminfo,&Rengöring&av&pelaren,&&
& & & &**&Bensin,&bil,&förbrukningsmaterial,&telefon,&dator,&försäkringar&osv&
& & & &***&Löner&för&anställda,&första&anställingen&sker&2017&
& & & &
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Parallellt	  med	  annonsförsäljning	  kommer	  vidareutveckling	  av	  produkten	  att	  ske,	  detta	  
kommer	  troligtvis	  att	  innebära	  höjda	  tillverkningskostnader.	  
Greenspot	  kommer	  fortfarande	  att	  vara	  baserat	  från	  Science	  Park	  Halmstad.	  
Löneutbetalningarna	  kommer	  att	  öka.	  
Resultat:	  	  650.000	  SEK	  
	  
2017	  
Fortsatt	  fokus	  på	  att	  etablera	  Greenspot	  i	  nya	  städer	  och	  fler	  platser.	  Försöka	  att	  öka	  
antalet	  Greenspots	  per	  stad.	  
Uppskattningsvis	  reses	  fyra	  nya	  pelare.	  
Greenspot	  AB	  lämnar	  Science	  Park	  Halmstad	  och	  hittar	  egna	  nya	  lokaler	  att	  arbeta	  från.	  
Första	  anställningen	  av	  1-‐2	  stycken	  säljare	  sker.	  
Vidareutveckling	  av	  produkten	  kommer	  att	  fortsätta,	  dock	  inte	  i	  samma	  uträckning	  som	  	  
	  
2016	  
Annonsplatserna	  nu	  att	  kosta	  5.900	  SEK	  
Vidareutveckling	  av	  konceptet	  kommer	  att	  ske.	  Målet	  är	  att	  kunna	  tillverka	  en	  Greenspot	  
som	  kan	  vara	  aktiv	  året	  runt.	  
Resultat:	  	  650.000	  SEK	  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Anna Malmgren

Li Wigby


