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MultiQ och Mediahuset startar nytt bolag för digitalt innehåll  

 
Det nya bolaget Mobile Content Sweden AB erbjuder en komplett innehållslösning för 

digital skyltning med nyheter, väder och sport samt säljer annonsutrymme i de digitala 

kanaler som erbjuds.  

 

Inledningsvis ligger fokus på transportsektorn men på sikt kommer bolaget även jobba med helt 

nya koncept och lösningar mot miljöer där det rör sig mycket människor. I och med den 

pågående leveransen av Infotainmentlösningar inom kollektivtrafik till bl.a. Skånetrafiken och 

Västtrafik tar bolaget över större delen av TV4:s befintliga ”Out of Home” verksamhet. De 

digitala kanalerna finns redan etablerad på Skånetrafikens Pågatåg och på den nya busslinjen 

MalmöExpressen samt på Västtrafiks kundcenter, pendeltåg och på Älvsnabben.  

 

”Digitalt innehåll inom kollektivtrafik är ett fokusområde för oss och vi levererar redan idag 

lösningar för att hjälpa våra kunder att förbättra reseupplevelsen för sina resenärer, säger 

Magnus Forsbrand, VD på MultiQ. Ett ökat resande inom kollektivtrafik är dessutom ett uttalat 

mål och genom vårt delägande i Mobile Content ser vi stora möjligheter att bli ännu starkare 

inom detta framtidssegment. ” 

 

”MultiQ är ledande inom Digital Signage i Norden och redan idag starkt etablerade med system 

för trafik- och passagerarinformation inom kollektivtrafiken. Vi har haft ett långt samarbete 

sedan tidigare jag ser därför MultiQ som den perfekta partnern när vi nu satsar ännu hårdare på 

mobil innehållshantering, säger Stefan Nilsson VD på Mediahuset.” 

 
Fakta: Huvudägare i det nystartade bolaget Mobile Content är Mediahuset med 65 % och 

MultiQ med 35 % . 

 
 

 
För ytterligare information kontakta:  

Magnus Forsbrand, VD MultiQ 

Tel.: +46 (0)10 211 66 22 

E-post: magnus.forsbrand@multiq.com 

  

 

MultiQ är Nordens största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är 

detaljhandel, bank, spel samt transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i Norge, Storbritannien och 

Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om 

MultiQ finns på www.multiq.se. 


