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Förord

Förord 
Rapporten är en del av examensarbetet doorwatch som tages fram under egen regi, på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, av Kevin Hansen och Robin Edlert i 

kursen Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning, 22.5 högskolepoäng (HP). 

Arbetet är nyproduktutveckling, och rapporten förklarar konceptet för produkten samt hur 

produkten fungerar. 

Vi skulle vilja säga att detta projektet har varit väldigt kul att genomföra, och vi är väldigt 

tacksamma för all hjälp vi fått. Vi har tagit fram en prototyp, med revolutionerande design som 

aldrig existerat på den elektroniska dörrlåsbranschen. Läser du denna rapporten och vill kontakta 

oss, är det bara att maila oss, mer information finns på vår hemsida www.doorwatch.org. 
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Sammanfattning

Sammanfattning 

Utvecklingen inom den elektroniska dörrlåsmarknaden är en marknad som styrs av en stor aktör, en 

aktör som alltid varit marknadsledare. Detta har gjort att marknaden stagnerats, och utvecklingen 

går långsamt framåt. Tekniken som används idag, vid den privata dörrlåsmarknaden, är teknik som 

funnits länge, vilket gör att vem som helst med nyckeln kan låsa upp. Ett sätt att göra låsen mer 

säkert är att uppdatera tekniken, samt uppdatera konceptet med nycklar, att titta bort från 

marknadsledaren och tänka i nya banor. 

Målet med doorwatch har varit att utveckla en innovativ produkt för den svenska 

bostadsmarknaden. Med nära kontakt med slutkund har doorwatch utvecklats till en 

användarvänligt och säkert dörrlås. Doorwatch har blivit ett omfattande projekt med många 

intressenter. Doorwatch har knutit många kontakter och samarbetspartners, som gett väldigt 

matnyttiga råd samt utvärderat affärsidén och säkerheten i produkten.  

Genom att utnyttja ny, säker och pålitlig teknik sammanvävt med nytt designtänk har ett nytt 

elektroniskt dörrlås med stor uppfinningshöjd tagits fram. Med helt nytt koncept om nycklar, och 

personliga nycklar, och en mängd nya funktioner finns det stor potential att sälja denna produkt som 

tagits fram.  

Doorwatch använder sig av, som primär teknik, fingerscan. Det är en teknik som tar bilder av 

fingeravtryck och tillåter rätt fingeravtryck låsa upp dörren. Doorwatch är även utrustad med en 

integrerad knappsats, som existerar som en backup om fingerscan inte vill eller kan användas. 

Doorwatch har vuxit från att endast ta fram en produkt, till ett större koncept. Detta har gjort att 

grunden för en potentiellt start av företag tagits fram, och kontakter inom näringslivet knutits, så att 

på ett resurssnålt sätt kunna nå ut på marknaden. Tillsammans med High5 i Halmstad ligger en 

spännande framtid för företaget.  



Abstract

Abstract 

The developments in the electronic door lock market is a market that is controlled by a major 

player, and that player has always been the biggest player on the lock market. This has made the 

market stagnated, and the development isn’t moving forward. The technique that is used on the 

private market, door locks, is a technology that has existed a long time, this technology isn’t 

personal witch means that anyone with the right key can enter. One way to make the locks more 

secure is to update technology and update the concept of keys, to think outside the stagnant market 

leader. 

The goal of the project doorwatch has been to develop an innovative product for a modern door 

lock system. With close contact with the end costumer has doorwaysh evolved into a user friendly 

and a secure door lock. Doorwatch has become a large project with many stakeholders. Doorwatch 

has established many contacts and partners, with both given very useful bits of advice and evaluated 

the business concept and the safety of the product. 

By taking advantage of new, safe and reliable technology paired with a new kind of design, a new 

electronic door lock with great inventiveness developed. With the new concept of keys and personal 

keys, and major spectrum of new features, the potential to sell this product is high. 

Doorwatch uses as the primary finger scan technology, a technology that takes pictures of 

fingerprints and allows the correct fingerprint to unlock the door. The lock can also be paired via 

Bluetooth signal to a smartphone, so that the doorwatch two-way security can be applied. 

Doorwatch revolutionary two-way security works so that it needed two personal keys to open the 

door lock, thus a bluetooth signal associated with a fingerprint. The lock is also backward 

compatible, if the phone is out of battery or finger scan is not working, with a keypad that can be 

used with a six-digit code. 

Doorwatch has grown from only producing a product, to a larger concept. This has made the basis 

for a potential start-ups have been developed, and business contacts linked, so that in a resource-

efficient way to reach out into the market. Together with High5 in Halmstad is an exciting future for 

the company. 
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Inledning

1. Inledning 
I detta kapitlet ges läsaren en överblick, och en grundläggande beskrivning av examensarbetet. Här 

presenteras och förklaras rubrikerna: Bakgrund, Syfte & mål, och för att arbetet ej skall bli större än 

vad projektgruppen kan hantera har även avgränsningar gjorts. 

1.1 Bakgrund 
I dagens intensiva och moderna samhälle är det väldigt lätt att lägga undan sina nycklar, och ej hitta 

dem igen. Att tappa bort sina nycklar resulterar ofta i att låsen i hushållet får bytas, vilket enligt 

hem&hyra.se kostar mellan 1000-4000 kr per lås. 

På dagens elektroniska dörrlåsmarknad finns det stabila aktörer, såsom Yale doorman som ägs av 

ASSA ABLOY, dessa dörrlåsen som produceras av Yale doorman är de som har satt design- och 

teknikstandarden på marknaden, eftersom deras ägare är den största aktören på lås- och 

säkerhetsmarknaden. Deras design har blivit inspirerad av stora industridörrlås, samt att tekniken är 

opersonlig.  Att dagens elektroniska lås är utformat på detta sätt, ger kunden ett icke tilltalande lås, 

designmässigt, enligt vår marknadsundersökning se bilaga 12. 

Det som skall lösas är att ta fram ett nytt innovativt lås, som ej inspireras av marknadsledaren, som 

tilltalar kunden samt har en revolutionerande personlig nyckel, så ingen annan kan öppna dörren, 

förutom dem som har tillåtelse. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att underlätta för dagens moderna hushåll, genom att ta fram ett lås som 

främjar ny teknik. Produkten skall fokusera på att kunna användas av vem som helst, 

användarvänligheten skall vara hög. 

Produkten skall till sin prisklass vara ett starkt varumärke och ett bra alternativ till de befintliga 

lösningarna på marknaden. 

Syftet med arbetet är även att projektet skall råda som ett förarbete för uppstart av ett potentiellt 

företag. 
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Inledning

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att ta fram ett koncept, en affärsmodell, en produkt samt inleda täta 

samarbeten med potentiella partners för framtida utveckling och affärer. Produkten skall vara 

anpassad till bostäder, och passa till standard svenska dörrar. Under projektet skall även 

underliggande material för bolagsbildning tas fram, samt studier som kan hjälpa utvecklingen av 

produkten. Vid slutpresentation 2017 skall en fungerbar prototyp demonstreras för att väcka intresse 

för både konsumenter och blivande affärspartners. High5 i Halmstad skall ha kontaktas i slutet av 

arbetet för att starta upp ett bolag inom inkubator. 

1.4 Avgränsningar 
1.4.1 Projekt 

Det marknadssegmentet projektet riktar sig mot är bostadsrätter, då det är en stor marknad samt att 

det är en marknad som utvecklas ständigt. 

Projektet lägger även mindre fokus på säkerheten i produkten, för att få fram en så innovativ och 

intressant prototyp som möjligt. 

1.4.2 Mjukvara 

Den mjukvaran som tages fram till prototypen skall ej innehålla en avancerad databas, och behöver 

ej uppfylla alla de säkerhetskrav som ställs på elektroniska lås, då den endast skall vara 

demonstrerbar och visa funktionerna. 
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Projektbeskrivning

2. Projektbeskrivning 
Detta kapitlet presenterar projektorganisationens ansvariga samt de intressenter som kommit i 

kontakt med projektet.  

2.1 Projektorganisation 
Doorwatch ägs och drivs av två projektmedlemmar, som är studenter på Högskolan I Halmstad; 

Kevin Hansen och Robin Edlert. Projektmedlemmarna har sammanställt projektet genom att 

anförskaffa sig den kunskap som behövs för att genomföra projektet. 

2.1.1 Projektmedlemmarna 

Doorwatch är format av två studenter från Utvecklingsingenjörsprogrammet på Halmstad Högskola; 

Kevin Hansen och Robin Edlert, där båda har en bakgrund i projektledning och produktutveckling. 

Kevin Hansen, 21 år - Har en bakgrund i evenemangprojekt, såsom Skånes största LAN, och 

studentfester för Lunds Universitet.  

Robin Edlert, 22 år - Har en bakgrund i produktutveckling, och har vunnit pris i UF Halland för 

bästa prototyp.  

2.1.2 Intressenter 

• Pär-Johan Lööf - Handledare för projektet och anställd av Högskolan i Halmstad som 

Universitetsadjunk. 

• Mikaela Hellström - Handledare för projektet och anställd av High5. 

• Leif Nordin - Examinator för projektet och är anställd som studierektor för 

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

• FAB LAB - 3Dprint labb på Halmstad Högskola. 

• Conny Nilsson - innovations- och finansieringsrådgivare på ALMI Företagspartner i Halmstad 

som beviljat bidrag för prototypframtagning.  

• Michal Dzik - Student på Teknik fjärde året från Kullagymnasiet i Höganäs. 

• Andreas Forsberg - Ägare Halmstad bryggeri 

• Sten Andersson - Butikssäljare på Halmstads låsservice 
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Projektbeskrivning

2.3 Ekonomisk översikt 
2.3.1 Projektbidrag 

För att finansiera projektet har bidrag från Almi samt Sten Fåhré minnesfond. 

• Almi Företagspartner - Bidrog med 15000 SEK för framtagning av prototyp 

• Sten Fåhré minnesfond - Bidrog med 2000 SEK för projekt i egen regi 

I början av projektet gick projektgruppen in med egna finanser, 1000kr var. Dessa lades in i 

projektet då det tog tid att få de pengar som utlovats i början av projektet av Högskolan i Halmstad. 

När Sten Fåhré stipendiet mottagits, tog projektgruppen dessa till sig själva. 

2.3.2 Budget 

I början av projektet sattes en budget upp för att få en större överblick på alla utgifter som finns 

inom projektet. Fokus lades runt prototypen och produktens utveckling, så alla externa utgifter, 

såsom bensin, el och smått kontorsmaterial togs bort ur beräkningen, se bilaga 1 för mer 

information.  

2.4 Tidsplan 
Vid starten av projektet fanns det ett direktiv med deadlines på delarbeten, som är obligatoriska i 

examensarbetet. Examensarbetet sträcker sig över hela årskurs 3, Hösttermin 2016 till vårtermin 

2017. För att göra det enklare för läsaren att förstå tidspannet, och underlätta projektgruppen för 

planering sattes alla viktiga datum upp i punktform: 

• Projektplan, 15 november 

• Konceptpresentation, december 

• Konceptrapport, 31 januari 

• Opponering, 27 mars 

• Slutpresentation, 16 maj  

• Slutrapport, 21 maj 

• Utexpo, 27 maj 

Utifrån dessa obligatoriska deadlines utformades ett gantt schema ihop, följt av en WBS. Se bilaga 

3 för vidare information. 
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Projektbeskrivning

2.5 Projektrisker 
Det finns alltid risker att driva projekt, och det finns alltid konkurrenter på den potentiella 

marknaden som kan utgöra den risken. En miniriskmetod sattes ihop i början av projektet för att 

analysera de risker som finns. De största riskerna med projektet var att programmering ej skulle bli 

färdigt, samt att oväntade problem med hårdvara skulle uppstå. Dessa risker skulle förebyggas 

genom att tidigt söka hjälp med programmeringen, samt att testa hårdvaran mycket. Se bilaga 4 för 

mer information om de risker som finns i projektet. 
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Metod för produktutveckling och innovationsledning

3. Metod för produktutveckling och innovationsledning 
I detta kapitlet presenteras de metoder som använts inom produktutveckling och 

innovationsledning, vilket har inneburit att utnyttja de få resurser maximalt, därför är metoder som 

innebär snabb och resurssnål produktutveckling valda. Metoderna syftar även att ta små snabba 

beslut och konstant göra små förändringar, samt att leda genom en vision. (Holmdahl, 2010 ; 

Ottosson, 1999) 

3.1 Action research 
Action research är att man på ett direkt sätt kan påverka forskningen för produkten. Att direkt kunna 

påverka den aktiva forskningen ger möjligheten att testa teorier, utvärdera och anpassa dessa då 

projektgruppen själv styr över utvecklingen av produkten. Att tillämpa denna metod är en fördel då 

det sällan krävs långa beslutsgångar, arbetet kan utföras självständigt och tätt in på produkten 

forskningen baseras på (Ottosson et al, 2006). 

      

3.2 Dynamic Product Development (DPD) 
Dynamic product development är en metod som främjar nyproduktframtagning. Metoden ger en 

ökad möjlighet för förändringar under projektetsgång genom ett dynamiskt arbetssätt, och att välja 

de uppgifter som är viktigast vid tillfället. Genom att använda sig av DPD-tumregler kan projektet 

te sig dynamiskt i sin utveckling (Ottosson, 1999). 

  

3.3 Set-based design 
Set-based design är en metod inom produktutveckling där huvudsyftet är att inte låsa produktens 

utveckling i ett spår. Genom att inte besluta om fasta beslut tidigt i projektet gör det enklare att 

förändra konceptet (Holmdahl, 2010). 

3.4 Push and pull 
Denna metod innebär att tydliga visioner och mål är vitala för hela projektgruppen, då 

projektgruppen skall se samma slutprodukt för ett lyckat resultat. Det är lättare att ändra en vision 

än en kravspecifikation (Holmdahl, 2010). 
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Metod för produktutveckling och innovationsledning

3.5 Lean product development 
Metoden lean product development är en av dem mest aktuella metoderna i modern 

produktutveckling. Det är en metod där man planerar visuellt och att anpassa produkten till 

slutgiltiga kunden. Att planera visuellt resulterar i att kunskap och kreativitet föds, och arbetet görs 

flitigare och på korrekt tid (Holmdahl, 2010). 

!15



 Metod för projektprodukten

4. Metod för projektprodukten 
I detta kapitlet presenteras de metoder som ligger till grund för konceptet som tages fram för 

projektprodukten. Det har varit, och är, viktigt att ett arbete är välstrukturerat dels för 

dokumentationen men även för planeringen av projektet. När innovation och potentiell 

affärsutveckling är i fokus har olika metoder applicerats, men vissa metoder planeras att användas 

och därför presenteras även dessa.  

4.1 Projektplanering 
4.1.1 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema är en detaljerad planering av projektets milstolpar. Milstolparna i projektet bryts 

ner till mindre aktiviteter, så att projektgruppen kan se vad som skall göras. Gantt-schemat är 

planerad i veckospann, vilket vill säga att aktiviteterna är lagda över veckor. Denna planeringen har 

varit och är digital, och uppdateras kontinuerligt under projektets gång (Bilaga 2). 

4.1.2 Tids/handlingsplan 

I början av projektet sattes en handlingsplan upp. Handlingsplanen innefattar alla de milstolpar och 

deadlines som projektet innehåller. Handlingsplanen gjordes via visuell planering för att underlätta 

för projektgruppen, eftersom det ger en snabb överblick hur långt projektet har kommit samt vad 

projektet mer innehåller framöver (Bilaga 21). 

4.1.3 Work breakdown structure 

För att underlätta projektgruppens förståelse av vad som skall göras, skapades en Work breakdown 

structure (WBS). WBS bryter ner gantt-schemas aktiviteter till små arbeten, detta användes flitigt 

av projektgruppen för att effektivisera och strukturera arbetet. WBS uppdateras kontinuerligt genom 

projektet och den präglas av projektförändringar (Bilaga 3). 

4.1.4 Projektstyrningsverktyg 

Inledningen av varje vecka, måndag morgon, träffas projektgruppen och skriver upp vad som 

behövs göras denna veckan, detta görs enligt en standardmall, för att projektgruppen skall uppfatta 

uppgifterna snabbt och enkelt. Dessa uppgifter är vad veckan innehåller så som möten, 

handledarträff, prototypuppgifter och rapportuppgifter (Bilaga 5). 
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 Metod för projektprodukten

4.2 Idégenerering 
4.2.1 Brainstorming 

Projektgruppen har i inledningen av projektet använt sig av brainstorming, då det är ett bra verktyg 

för att diskutera problem och dess lösning. Projektgruppen har endast gjort denna metod 

tillsammans med varandra eller inkluderat handledaren, för att få gruppen som diskuterar så liten 

som möjligt, eftersom att det ej skall finnas några hämningar. När det ej existerar hämningar så 

förmedlas kreativa dialoger och ger en god chans att tillsammans ta fram innovativa lösningar 

(Holmdahl, 2010). Dokumentation av brainstorming är svårt att utföra då man ofta är dedikerad i 

samtalet, den dokumentation som tagits är i form av skisser samt text som kan tas med i projektet 

för att underlätta ihågkommandet från diskussionerna. 

4.2.2 BAD-PAD-MAD 

BAD-PAD-MAD är en akronym av “Brain-, Pencil-, Model Aided Design”. Denna är en metod som 

beskriver projektets händelseförlopp, om den appliceras underlättas framtagningen av en innovativ 

produkt för utvecklaren. Första steget i händelseförloppet är att ta fram en idébeskrivning som 

beskriver den kreativa idén och konceptet väl. Andra steget i händelseförloppet är att skissa ner 

ritningar av produkten med penna och papper, detta steget är viktigast av projektgruppen då design 

av produkten är viktig, här skall inga hämningar finnas. Tredje steget är att applicera den slutgiltiga 

skissen i ett ritprogram, för att underlätta framtagning av produkten. 

4.2.3 Night programming  

Night programming är en metod som är använd inom programmeringsvärlden (Hack Night, 2017), 

då programmeringen ej späds ut på flera tillfällen utan koncentreras ner till en natt. Detta genererar 

att tunga uppstarter ej uppstår, och kreativiteten kan flöda under lång tidsperiod.  
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4.3 Informationsdelning 
4.3.1 Dokumenthantering 

För att på ett effektivt sätt hantera alla dokument som tillkommer i ett stort projekt, samtidigt ge 

projektgruppen tillgång till alla uppdaterade dokument och samtidigt hantera dokumenten under den 

sekretess som tillkommer vid examensarbete, har projektgruppen valt att använda två olika 

molntjänster. Att ha dokumenten på en gemensam server, molntjänst, ger projektgruppen möjlighet 

att interagera samtidigt i dokumenten utan svårigheter. De tjänster som är valda är Google drive 

(Google, 2016) och Onedrive (Microsoft, 2016). Fördelen med att använda sig av Google drive är 

att ett flertal skribenter kan skriva i samma dokument samtidigt utan svårigheter, det ger ett bättre 

och flexiblare arbetssätt. Onedrive används då det ges till alla studenter, av Högskolan i Halmstad, 

och det är en bra bas att ha stora, såsom videos, CAD-skisser och programmeringsfiler.  

4.3.2 Intern kommunikation 

Intern kommunikation mellan gruppmedlemmarna är viktigt att det sker utan missförstånd. Därför 

träffas projektgruppen måndag morgon och bestämmer veckans aktiviteter, om frågor uppstår och 

behöves diskutera med dem andra projektmedlemmarna har facebook messenger använts flitigt. Har 

frågan varit större och svår att formulera över text har skype använts för att effektivt underlätta 

arbetet. 

4.3.3 Extern kommunikation 

Extern kommunikation med projektets intressenter har i första hand skett genom mail, om en 

mailkonversation upplevt att missförstånd förekommit har telefon eller personliga möten ordnats. 

För att nå ut till en större mängd potentiella intressenter om projektet håller projektgruppen på att 

skapa en hemsida, som presenterar viktigt innehåll samt medlemmarna. 

4.3.3.1 Programmeringskommunikation 

Projektgruppen har outsourcat en del av programmeringen och haft veckokontakt med 

programmeraren i form av veckorapport. När det har behövts har även möten bokats in. 
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4.4 Affärsutveckling 
4.4.1 Porters femkraftsmodell 

Användandet av porters femkraftsmodell möjliggjorde en bred kartläggning av branschen, hur stark 

kunders och leverantörers förhandlingsstyrka är, konkurrensen från befintliga samt nya aktörer och 

substitut för produkten (Kotler, 2010). Denna metod kommer användas för vidare affärsutveckling. 

4.4.2 Business model canvas  

Business model canvas (BMC) är en metod för att överskådligt presentera företagets affärsidé. I 

denna modell redogörs; Kunder, infrastruktur, produktvärde och finanser. Se bilaga för mer 

information om doorwatch BMC, bilaga 6. 

4.4.3 SWOT-analys 

SWOT är en akronym för “Strength, Weakness, Opportunities, Threats”. Det är en analys som väger 

styrkorna mot svagheterna och möjligheterna mot hoten. Det är en enkel metod för redogöra vad 

kunden ser för styrkor och svagheter med konceptet, samt kan projektgruppen fastställa konceptets 

möjligheter och hot (Bilaga 7). 

4.4.4 Elevators pitch

För att snabbt presentera sin affärsidé för affärsänglar, eller förbipasserande intressenter arbetades 

en minutkort pitch fram. Detta är en vanlig typ av metod att använda sig av vid affärsutveckling, för 

att enkelt skapa intresse hos den man pitchar för. Denna metod har visat sig vara givande i 

situationer inom projektet eftersom projektet har ständigt haft kontakt med nya intressenter. Se 

bilaga 8 för mer information om pitchen. 

!19



 Metod för projektprodukten

4.5 Analys och utvärdering 
4.5.1 Nyhetsgranskning 

Via sökningar på patentdatabaser online har patent-, mönster-, varumärkesökningar gjorts om 

produkter med liknande egenskaper existerar och om det finns immaterialrättsliga hinder för det 

konceptet projektgruppen valt att vidareutveckla (Bilaga 9). 

4.5.2 Failure Mode and Effects Analysis - FMEA 

Denna metoden användes förutsäga vilka fel som kan uppstå med produkten. Därefter kunde 

konsekvenserna fastställas och hur vilka åtgärder som är nödvändiga att använda för att undvika att 

felen uppstår (Bilaga 10). 

4.5.4 Urval och utvärderingsmatris 

Pughs utvärderingsmatris användes vid teknikval för doorwatch, där olika tekniker viktades mot 

varandra. Via parvis jämförelse, med hänsyn på vad slutkunden ställde för krav, avgjorde vilken 

teknik som skulle tillämpas på doorwatch (Bilaga 11). 

4.5.3 Marknadsundersökning 

Eftersom det existerar många led innan en produkt når användaren av produkten skapade 

projektgruppen, i ett tidigt skede av projektet, en virtuell marknadsundersökning som riktade sig 

mot slutanvändaren (Ottosson, 1999). Undersökningen la tyngdpunkt på hur slutkundens 

uppfattning om säkerhet värvt med teknik, hur slutkunden går tillväga för att leta information om 

tekniska produkter, hur viktig design är vid köp av teknik samt när ett lås skulle viljas köpas (Bilaga 

12). 

4.5.5 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är en djupgående metod för att komplettera en kvantitativa 

marknadsundersökningen. Denna typen av intervju inriktade sig mot slutkunden, för att komplettera 

marknadsundersökningen med djupare frågor, där det ej fanns några svarsalternativ då svaren skulle 

vara deras egna. 
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5. Teori 
I detta kapitlet presenteras den teknik som ligger till grund till projektet. Den teknik som har stor 

eller större betydelse för innovationen förklaras ingående. Kapitlet presenterar även de problem som 

kan uppstå och hur dessa skall lösas teoretiskt.  

5.1 Dörrlås 
5.1.1 Brottssäkerhet 

År 2015 anmäldes det 22752 bostadsinbrott, varav 14715 var i villor och 8037 var i lägenheter. Det 

har skett en ökning i anmälda bostadsinbrott med ca 52 procent sedan 2006 (Brå, 2016). En vanlig 

lösning för privatpersoner för att förebygga inbrott är att investera i larm, men ofta glöms låset bort. 

Ett modernt lås, tillsammans med modernt larm, är en av de säkraste investeringar som kan göras 

(Arrerius, Jonas; Skadeförebyggare Länsförsäkringar. 2016. Intervju 20 September).  

5.1.2 Marknad 

Den svenska marknaden för elektroniska dörrlås är en växande marknad, med ett starkt varumärke i 

toppen, Yale doorman, som ägs av ASSA ABLOY (Yale, 2016). Enligt Jonas Arrelius är växer 

elektroniskt dörrlåsmarknaden väldigt snabbt, då ca 5 av 10 som ringer till Länsförsäkringar är i 

frågan om elektroniskt dörrlås, hur försäkringsbolaget står till dem.  

ASSA ABLOY är ett av Sveriges största bolag inom låsbranschen, med en omsättning på 68 

miljarder svenska kronor och ca 50 000 anställda (Allabolag, 2016). 

5.1.3 Låskrav 

För att sälja ett lås på marknaden idag krävs ingen form av låskrav, det är upp till användaren att 

välja vilket lås hen vill ha till sin bostad.  

Det finns krav från försäkringsbolag för att deras försäkring skall gällas, och det är beroende på 

lösöret som finns i bostaden, beroende på hur mycket lösöret är existerar det 3 olika krav. Ett 

gemensamt för dessa 3 olika kraven är att låset skall vara godkänt av svenska 

Stöldskyddsföreningen, SSF, som är en idéel förening som genom brottsförebyggande syfte. SSF har 

en standard SSF 3522, som är en standard som måste uppfyllas för att SSF skall godkänna och 

rekommendera ett lås (SSF, 2016). 
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5.2 Fingerscan 
Fingerscan är en teknik som tillåter att fotografera fingeravtryck, för att sedan använda det 

fingeravtrycket för att tillåta access eller ej. Med rätt mjukvara kan den korrekta, inmatade bilden, 

jämföras med det fingret som hålls på läsaren. Fingerscan är en teknik som under de senaste åren 

blivit en specifikation som finns på alla smartphones, och har under de senare åren börjats 

implementeras mer och mer i vardagliga produkter (Fingerprint, 2017). 

5.3 Lightblue bean+ 
Lightblue bean+ är kretskortet som projektgruppen har använt sig av för att programmera låset. Det 

är ett kretskort som innehåller den senaste bluetooth low energy tekniken, vilket är användbart för 

projektgruppen (LightBlue, 2017). 

5.4 Doorwatch teknik specifikation 
5.4.1 Uppbyggnad 

1. Det fysiska skikten av doorwatch består av kommunikation mellan låsöppnaren och fingerscan, 

samt mellan doorwatch och knappsatsen. 

Programmeringen är uppbyggd av ett program som har flera olika parallella processer. Vilket menas 

med att det är flera olika loopar, som ej är beroende av varandra. Det gör att en loop kan köras 

ostört, och ej blir förhindrad av något. 

Fingerscan-loopen aktiveras då korrekt kod slås in på knappsatsen. Då väntar loopen på att ett 

finger skall placeras på fingerscanen. När fingret är placerat, börjar avläsningen och när fingret 

skannas jämnförs fingret med de inlagda fingeravtrycken. Om fingret är godkänt skickas en signal 

till servomotorn, som vrider om låset. 
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5.4.2 Möjliga problem och lösning 

Under kommunikation med potentiella köpare, handledare och klasskompisar har en del 

problemfrågor ställts, och hur dem skall lösas. Utifrån alla olika formuleringar på frågor 

sammanställdes dessa: 

• Hur gör man om fingeravtrycksläsare ej fungerar? 

• Hur gör man om ett oväntat elavbrott uppstår? 

En del andra frågor har även besvarats, men för att få en överblick på större problem i projektet har 

de ej tagits med här.  

Hur gör man om fingeravtrycksläsaren ej fungerar? 

Med frågan syftar nog till ett scenario där det uppstått något problem med fingerscanen, förstörd 

eller om personen i fråga ej vill använda fingerscanen av olika orsaker. Denna frågan tilltogs i 

projektet, och har varit en del av utformningen av de första prototyperna. Doorwatch är utrustad 

med en integrerad knappsats runt om framsidan, som kan användas vid dem tillfällena man ej kan 

använda fingeravtrycksläsaren.  

Hur gör man om ett oväntat elavbrott uppstår? 

Doorwatch är en produkt som drivs av el, men är ej beroende av hushållets el. Produkten har egna 

batteri och påverkas därför ej av om hushållet har ett elavbrott. Eftersom batterier har en livslängd 

kan även dem ta slut, och även då skall man kunna komma in. Om batteriet tar slut i doorwatch, 

skall man kunna jumpstart:a sin doorwatch med miniusb. 

5.5 Validering 
Projektgruppen har validerad konceptet löpande under utvecklingen av prototypen. Med hjälp av att 

låta olika intressenter titta, känna på produkten samt ställt frågor har produkten och kocenptet 

kunnats validerats.  
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6. Utvecklingsprocess 
I detta kapitlet presenteras hur projektgruppen gått tillväga för att få fram ett framgångsrikt koncept 

för doorwatch. Här beskrivs vilka och varför vissa val har gjorts under utvecklingen.  

6.1 Marknadsundersökning 
6.1.1 Virtuell enkät  

När projektets grundpelare, idé, hade tagit fram och båda parterna hade gett klartecken att 

doorwatch var projektet som skulle vara det projekt som skulle representera projektgruppen, gjordes 

en virtuell enkät via google forms (Google, 2016). Enkäten la vikt på att undersöka om idén att 

applicera fingerscan var ett framgångsrikt koncept. Enkäten frågade även hur användarna vill att 

designen skall vara. För mer ingående information om enkäten se (Bilaga 12).  

6.1.2 PEST-analys 

PEST-analys är en analysmodell som identifierar makrofaktorer som påverkar ett företag, eller en 

produkt. Aspekterna som identifieras är ”Political, Economic, Social, Technological”. Via 

internetsökningar och intervjuer med aktörer på marknaden har projektgruppen skapat sig en 

helhetsbild av branschen och en solid uppfattning av trenderna i marknaden (Bilaga 13). 

6.1.3 Intervjuer 

När projektidén var färdigställd och diskuterad i projektgruppen, intervjuades och diskuterades idén 

med utomstående personer. Dessa personer består av närstående, handledare, försäkringsbolagsmän 

samt låsmekaniker. Målet med dessa intervjuer var att pitcha idén, och sedan höra personens 

feedback, om problemet existerar och vilken prisbild konsumenterna förväntar sig för en sådan 

produkt (se kap 3.5).  

6.2 Nyhetsgranskning 
När en kravspecifikation och ett koncept var framtaget, applicerades en nyhetsgranskning för att se 

över marknaden. Nyhetsgranskning är ett verktyg där man ser om det finns etablerade patent-, 

varumärkes- eller designskydd på marknaden, vilket skulle avgöra projektets framgång. Denna 

nyhetsgranskning gjordes i ett tidigt skede av projektet för att projektgruppen skulle se att projektet 

var hållbart. För mer precis information om nyhetsgranskningen se (Bilaga 9). 
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6.3 Arbetsdynamik 
Att följa tidsplanen har varit och är en viktig del i projektet, för att göra rätt sak på rätt tidpunkt (se 

kap 4.1.2). Men att endast gå via ett strukturell perspektiv på projekt, hämmar ofta kreativiteten. Att 

applicera HR-perspektivet (Human Resourses) där fokuset ligger på människorna i projektet, 

underlätta samt göra det roligare, föder kreativitet (Bolman & Deal, 2015). Därför har projektets 

omgivning, samt arbetssätt kontinuerligt förändrats genom projektet. Variationen på omgivningen 

och arbetsmiljön har varit projektrum, caféer, bibliotek, kontor, bilfärd samt hemmiljö. Arbetssättet 

har ändrat så att, vid intensiva delmoment ena projektmedlemmen ansvarat för, har den andra 

projektmedlemmen följt med ibland för att underlätta samt att få nya ögon på problemen (se kap 

3.2).  

6.4 Idégenerering  
Genom upprepade sessioner med brainstormning diskuterades problem och lösningar fram genom 

den kreativa och öppna dialogen brainstormning innebär (se kap 3.2.1). Enligt metoden BAD-PAD-

MAD (se kap 3.2.2) skissades flera olika teknikval upp, samt hur olika designalternativ. Genom att 

visualisera produkten, i dels skisser (bilaga 14) och i CAD-skisser (bilaga 15), kunde funktioner, 

teknik och användandet enklare diskuteras. För att enklare rita upp en gemensam bild om hur 

designen skall se ut, skapades ett bildkollage med bilder som inspirerar för framtagning av slutgiltig 

design (bilaga 16). 

6.5 Modellbygge 
En enklare modell togs fram för att bestämma storlek, användarvänlighet samt vilken funktion som 

var rimligast att använda sig av. Modellen skapades via 3D-printing, i Högskolan i Halmstads FAB-

lab. Projektgruppen använder denna tillgänglighet flitigt, då det är enklare att låta idéer flöda när en 

produkt finns i handen. En 3D-print gör att, om man ej är nöjd, CAD-ritningen som togs fram kan 

ändras och sedan använda den nya för 3D-print.  

6.6 Designprototyp 
När en enklare modell tagits fram, kunde designaspekten komma in. Projektgruppen lät 

klasskamrater i projektrummen känna och hålla produkten, och lämna konstruktiv kritik. 

Projektgruppen diskuterade och applicerade BAD-PAD-MAD (se kapitel 3.2.2), för att låta den 
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konstruktiva kritiken forma designen på låset. Hur designen formade sig från en enkel modell till 

designprototypen finnes i bilaga 17. 

6.7 Funktioner 
6.7.1 Fingerscan 

Fingerscan-tekniken är den tekniken som är primär i doorwatch, då vi i projektgruppen tror att 

tekniken är på framgång, och att tekniken kan locka kunder, då marknadsundersökningen sade att 

fingerscanteknik är pålitlig och säker. 

6.7.2 Sexsiffrig knappsats 

För att göra det tillgängligt att öppna dörren utan en bluetooth-produkt, skall en sexsiffrig knappsats 

finnas. Denna knappsats skall ha en kod på sex siffror, för att göra det säkert för användaren, 

eftersom man ej skall kunna knäcka koden. 

6.7.3 Bluetooth 

Att koppla din telefon till låset via bluetooth, är en funktion som många kunder vill ha som funktion 

i sitt elektroniska dörrlås. Det ger möjlighet att nå ut till alla kunder som har en bluetooth-modul. 

Bluetooth är en teknik som ständigt utvecklas och förbättras ur dels säkerhetsapsekt samt 

kvalitetsaspekt. Denna teknik valdes ej med i projektet då tid ej fanns för utveckling av denna 

funktion.  

Doorwatch skall appliceras och integrera denna teknik i framtiden, då det är en teknik som börjar ta 

fäste på marknaden och fler intressenter använder tekniken, vilket gör den framtidssäker 

6.7.4 Internetöppning 

Att öppna dörren via internet, alltså via en app i smartphone, är en funktion som många kunder vill 

ha i sitt dörrlås. Denna typen av teknik skall appliceras, i ett senare skede, men ej i prototypen som 

tages fram, då det kräver stor mängd av kodning. Tiden för detta finns ej, då projektgruppen 

prioriterat fingerscan och bluetooth. 
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6.8 Hårdvara 
6.8.1 Prototyphölje 

Vid framtagningen av prototypen har projektgruppen använt sig av FAB-Lab och dess 3D-skrift 

möjligheter. Att ha FAB-Lab lättillgängligt har varit bra och kreativt för projektgruppen, det har 

hjälpt till att få exakta design som eftertraktas. Höljet som tages fram för prototypen är i plast och 

sprejas sedan med grundfärg, mettalick-färg och sedan en finishsprej, för att få färgen så lik 

slutgiltiga produkten som möjligt. 

6.8.2 Produkthölje 

I framtiden när produkten, som skall säljas, tas fram. Skall den bestå av material som är vind-, 

vatten-, gas- och slagtåligt. Detta för att produkten skall befinna sig i en miljö där vädret bjuder på 

alla sorters värderlekar, samt att samhället har en tendens att slå på tekniska produkter som finns 

ute. Materialet vi tänkt att höljet skall vara i är Aluminium, då det är nordisktklimatanpassat och ser 

väldigt attraktivt ut.  

6.8.3 Underlag för utskrift 

För att ta fram underlag för de utskrifter som gjorts på fab-lab, har projektgruppen skissat upp 

prototypen i Catia och sedan sparat filen som STEP-fil. STEP-filen gör det möjligt att mata in 

informationen i 3D-printern, som sedan räknar ut hur lång tid det tar att printa filen.  
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6.9 Mjukvara 
Mjukvaran för detta projekt har tagits fram av projektgruppen själv, samt av Michal Dzik, som är en 

student på Kullagymnasiet Fjärdeåret. Projektgruppen har lagt en grundbas av programmeringen, 

som sedan Michal tar och utformar så att en mer avancerad programmering läggs till. 

6.9.1 Kretskort för programmering 

Projektgruppen har studerat datorteknik på Högskolan i Halmstad, i kursen använder man 

kretskortet Arduino som använder sig av programmeringsspråket C++. Projektgruppen använde sig 

Arduino för att ta fram baskoden. När bluetooth-programmering skulle appliceras märkte gruppen 

snabbt att Arduino ej är bluetooth-tillgängligt, och började då titta på andra kretskort som dels är 

enklare att programmera samt har bluetooth tillgängligt. Projektgruppen blev tipsade om Lightblue 

Bean+, som är ett litet och kraftfullt kretskort. Lightblue bean+ använder sig av flera olika 

programmeringsspråk, därbland Java och C++. Att lightblue bean+ är tillgängligt för C++ gör det 

möjligt att kopiera baskoden som projektgruppen har tagit fram. Med baskoden kan Michal utveckla 

koden för bluetoothprogrammering i språket Java. 

6.9.2 Programmering för demonstration 

För att demonstrera prototypen på ett så driftsäkert sätt som möjligt har programmeringen uteslutit 

att ha en extern databas. Eftersom projektgruppen uteslutit extern databas, har fingeravtryck och 

koder bäddats in i mjukvarukoden. Med detta görs en demonstrerbar prototyp möjlig, då den endast 

visar funktioner utan hela protokollöverföringen.  
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6.10 Kravspecifikation 
I starten av projektet beslutade projektgruppen att ej besluta om en bestämd kravspecifikation för 

tidigt i projektet. Projektgruppen lät istället kreativiteten flöda för att få ett så kreativt koncept som 

möjligt, men efter att konceptet var trovärdigt kunde en potentiell kravspecifikation ritas upp. 

Kravspecifikationen skall användas vid prototyp framtagning, för att lättare förstå och rita upp 

prototypen tillsammans med specifikationerna.  

Kravspecefikationen följer:  

1. Registera fingeravtryck 

2. Kunna öppna dörren med fingeravtryck 

3. Kunna slå in kod via knappar 

4. Hållbart batteri 

5. Om finger/kod tillåts vrida om låset med servo 

6.11 Verifiering och validering 
Kontinuerlig validering har skett med hjälp av intervjuer med olika intressenter, för att utvärdera 

arbetet, konceptet samt designen på produkten. Tester på produktens design har ej skett i naturlig 

habitat, utan endast provats i projektrum för att det varit enklare, samt innebär att förändringar kan 

ske snabbare när fel upptäcks.  
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7. Prototyp 
I detta kapitlet presenteras den produkt; läs prototyp, som examensarbetet resulterat i. I kapitlet 

presenteras bild samt flödesschema för att underlätta för läsaren.  

7.1 Utsida 
7.1.1 Hölje 

Utsidan på prototypen är gjord av PLA-plast, då det är materialet som finns tillgängligt när det 

gäller 3D-utskrift. Vi har valt att endast använda oss av 3D-utskrift då det gör det enkelt att göra 

modifikationer på designen.  

Utsidan på doorwatch är formad och inspirerad av ett retro dörrlås. Designen är rund, med ett hål 

för fingeravtrycksläsare i mitten, som sitter fast på insidan med hjälp av två support-pinnar. 

Knappsatsen är integrerad i designen, och befinner sig runt om på utsidan. Knapparna sitter fast i 

produkten genom support-pinnar samt lim. 

7.1.2 Elektroniska komponenter 

De elektroniska komponenterna som är placerade på utsidan är de som behövs för att låsa upp 

dörren. Alltså fingerscan och knappsatsen. Dessa komponenter är ej nordisktklimatanpassade, 

eftersom att testmiljön kommer att vara inomhus och ej i kontakt med omvärlden.  

7.2 Insida 
7.2.1 Hölje 

Insidan på doorwatch är gjord av PLA-plast, eftersom det är materialet som 3D-skrivaren har att 

tillge projektgruppen. Insidan är designad runt servomotorn, så att servomotorn får plats. Designen 

är inspirerad av apple, då projektgruppen vill att designen skall vara liten och kompakt.  

7.2.2 Elektroniska komponenter 

Elektroniska komponenterna som existerar på insidan av dörren, är kretskortet lightblue bean+, en 

servo samt en batterihållare med AA-batterier i.  
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7.3 Mjukvara 
Mjukvaran som har tagits fram har haft som syfte göra det enkelt att använda hårdvaran. 

Programmeringen har delat upp sig i olika processer, att varje loop är uppdelad, för att ej oönskad 

kod skall uppkomma i loop. I nedanstående bild är det grafiskt förklarat hur programmet beter sig.  

 

Doorwatch 
 
 
 
 

7.4 Prototypkostnad 
För att konstruera doorwatchprototypen, med endast 

materialkostnad för 3D-skrift och styckpris på komponenterna 

inräknat, är en väldigt låg kostnad då projektgruppen ej 

behöver betala för driftkostnader på 3D-skrivarna.  
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PENGAR UT

Material 3D-skrivare 100 kr

Fingerscan 500 kr

Servo 180 kr

Light blue Bean+ 800 kr

Sladdar 25 kr

Knappar 10 kr

TOTALA UTGIFTER 1 615 KR
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8. Produktionsprocess 
I detta kapitlet presenterar idén som ligger tillgrund för att tillverka produkten som skall säljas på 

marknaden. Noterbart för läsaren är att detta ej är produktionsprocessen för prototyp utan färdig 

produkt. 

8.1 Tillverkning 
Doorwatch är en produkt vars specifikationer består mestadels av standardkomponenter, alltså 

komponenter som ej behövs specialanpassas för doorwatch. Detta ger att produkten kommer sjunka 

i pris, då standardkomponenterna bulkbeställs. De delar som specialbeställs, kommer att vara höljet 

på både in- och utsida.  

Höljet kommer bestå av aluminium, som fräs ut enligt ritning. Materialet har valts då det är ett 

material som är tilltalande att se på, samt att materialet är ett tåligt material som tål det nordiska 

klimatet bra. Utsidan kommer att tätas, så att hålen för knappar och fingerscan ej läcker igenom 

vatten så att kortslutning kan ske.  

8.2 Montering och installation 
Monteringen startar med att sätta fast knappar och fingerscan på framsidan, dessa lödas på så att 

produkten skall hålla vid hårda tryck. Insidan monteras med att skruva fast servomotorn, sedan 

skruvas micro-datorn fast. Servosladdarna sätts sedan in på rätt pin på microdatorn. Från 

microdatorn drars nu sladdar genom utsatta hål, genom dörren, och lödas fast på fingerscan samt 

knapparna.  Sedan sätts nivå två, på insidan, fast ovanför servon, där monteras AA-batterihållare 

vars sladd sedan drars genom utsatt hål, in i microdatorn.  
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9. Affärsplan 
I detta kapitlet presenteras affärsplanen doorwatch har tagit fram. Affärsplanen togs fram som 

underlag för att starta företag efter examination. Frågor som vilken marknad, hur produkten skall 

distribueras, och hur marknadsplanen ser ut besvaras i detta kapitlet.   

9.1 Marknad 

9.2 Distribution 
För att nå ut med produkten till fastighetsägarna kan ske genom flera olika distrubitionskanaler. Vi 

kommer att presentera tre sätt som vi kommer använda oss av för att nå ut till vår kundgrupp. Första 

alternativet är att genom vår hemsida (hhtp://www.doorwatch.org) sälja och distribuera till slutkund 

direkt,  detta sättet  gör att  kunden kopplas direkt till  doorwatch och kan enkelt  förstå vem som 

producerar produkten och få personlig service om så behövs. 

Andra alternativet är att samarbeta med bygg- och fastighetsbolag som bygger nya hus, och säljer 

kompletta hus, och där ingår dörrlås. Att sälja direkt till bygg- och fastighetsbolag kan göra att vår 

produkt blir en standard på nybyggda hus. 

Tredje  alternativet  är  att  ingå  i  sortimentet  hos  lås-  och  larmföretag.  Med en  bra  produkt  och 

bulkrabatt  vid  inköpspris  finns  det  stora  möjligheter  att  komma  in  i  sortimentet  hos  lås-  och 

larmföretag. 
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Vilka kostnader är de viktigaste kostnaderna som vår affärsmodell kräver?
Vilka nyckelresurser är dyrast?
Vilka nyckelaktiviteter är dyrast?

Intäktsströmmar

Genom vilka kanaler vill våra kundsegment nås?
Hur nur når vi dem idag?
Hur är våra kanaler integrerade?
Vilka fungerar bäst?
Vilka är mest kostnadseffektiva?
Hur är de integrerade med våra kundrutiner?

För vilket värde är våra kunder verkligen villiga att betala?
För vad betalar de idag?
Hur betalar de idag?
Hur skulle de föredra att betala?
Hur mycket bidrar varje intäktsström till totala intäkter?

Kanaler

Kundrelationer Kundsegment

Faser:
1. Uppmärksamhet - hur får våra kunder reda på våra produkter och tjänster?
2. Utvärdering - hur hjälper vi kunden att utvärdera vårt värdeerbjudande?
3. Köp - Hur låter vi kunden köpa den produkt eller tjänst de vill ha?
4. Leverans - Hur levererar vi vårt värdeerbjudande?
5. Uppföljning - Hur levererar vi support och bibehåller vår relation?

Massmarknad
Nischmarknad
Segmenterad
Diversifierad
PlattformExempel:

Personlig assistans
Dedikerad personlig assistans
Självbetjäning
Automatiserad betjäning
Community
Medskapande

För vilka skapar vi värde?
Vilka är våra viktigaste kunder?

Vilka typer av relationer förväntar varje
kundsegment att vi skall skapa med dem?
Vilka har vi skapat?
Hur är de integrerade med resten av vår affärsmodell?
Hur kostsamma är de?

VärdeerbjudandeNyckelaktiviteterPartners

Nyckelresurser

Kostnadsstruktur

Vilket värde levererar vi till vår kund?
Vilket av våra kunds problem hjälper vi atill att lösa?
Vilka paketeringar av produkter av tjänster erbjuder vi varje
kundsegment?
Vilka kundbehov uppfyller vi?

Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera
våra värdeerbjudanden?
Våra kanaler?
Kundrelationer?
Intäktsströmmar?

 
Vilka är våra viktiaste partners?
Vilka är våra viktigaste leverantörer?
Vilka nyckelresurser förvärvar vi från partners?
Vilka nyckelaktiviteter genomförs av partners?

Vilka nyckelresurser krävs för att leverera
våra värdeerbjudanden?
Våra Kanaler?
Kundrelationer?
Intäktsströmmar?

Kännetecken:
Nyhetsvärde
Prestanda
Skräddarsytt
“Får jobbet gjort”
Design
Brand/Status
Pris
Kostnadsreducering
Riskreducering
Tillgänglighet
Bekvämlighet
Enkelhet

Kategorier:
Prodution
Problemlösning
Plattform/Nätverk

Typ av resurser:
Fysiska
Intellektuella (varumärken, patent, upphovsrätt, data)
Mänskliga
Finansiella

Motivation till partnerskap:
Leverans av nyckelaktiviteter
Levereans av nyckelresurser
Optimiering och ekonomi
Minimering av risk och osäkerhet

Är ert företag mer:
Kostnadsdrivet (minimerad kostnadsstruktur, lågt pris, automation, outsourcing)
Värdedrivet (fokuserat på värdeskapande, premium

Typer:
Fasta kostnader (löner, hyra)
Rörliga kostnader

www.businessmodelgeneration.com / www.guff.se

Business Model Canvas Datum:

Iteration:

Designer:Företag:

Typer:
Försäljing av tillgångar
Ansvändningskostand
Prenumerationskostnad
Lån/Hyra/Leasing
Licensiering
Courtage
Annonsering

Fast prissättning:
Fasta priser
Beroende på funktion
Beroende på kundsegment

Dynamisk prissättning:
Förhandling
Beroende på prestation
Beroende på kundens prestation
Realtidsmarknad

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 

or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Svensk version av Gustaf Josefsson



Affärsplan

9.3 Marknadsplan 
9.3.1 Värdeerbjudande 
Idag erbjuder produkten detta:

• Trygghet

• Kompatibel till stor mängd dörrar

• Ingen nyckelhantering

• Inget ingrepp mot dörren

• Design

• Nyhet som ej finns på marknaden

• Bekvämligt och enkelt

9.3.2 Kund 

doorwatchs första marknad som kommer att bearbetas består av privatägda villor lokaliserade i 

utkanten av större städer. Vi kommer att fokusera på att sälja doorwatch till dem personer som 

identifierar sig som tekniknördar, och även design nördar, vår idealkund är den person som starkt 

förknippar sig med apple. Detta segment är väldigt köpstarkt, enligt vår marknadsundersökning, och 

fungerar ofta som early adopters. Denna kundgruppen nås genom direktförsäljning via internet eller 

via lås- och larmbutiker. 

När det första kundsegmentet har reagerat och kommit med synpunkter kommer projektgruppen att 

ge sig in på hotellmarknaden. Genom att via kontakter nå ut till hotellägare och hotellkedjor kan 

produkten bli erkänd. När produkten blir tillräckligt erkänd, omtalad och accepterad av 

hotellgästerna kommer produkten förhoppningsvis ingå i stora hotellkedjor. 

9.3.3 Prissättning 

Prissättningen för första kundsegmentet, privatägda villor, kommer Kotlers Penetration Pricing 

(Kotler, 2001) att användas. Detta kommer användas för att snabbt få ut produkten för att testa 

skalbarheten och enkelt få feedback för fortsatta utveckling av produkten. Produkten kommer att 

säljas i styckpris, och sedan om kunden vill lägga till olika funktioner. 
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9.3.4 Marknadsföring

Målgruppen  som  projektgruppen  kommer  att  fokusera  på  först,  kommer  nås  genom 

internetförsäljning  och  marknadsföring  i  form  av  TV-reklam,  inredningmagaziner  samt 

teknikmagaziner. 

9.3.5 Varumärke 
Ordet doorwatch tyder på att det är något som vaktar din dörr, som ständigt vakar över ingången till 

ditt hus. Det ordet lämpar sig bra att använda då syftet med ett elektroniskt dörrlås är att förenkla, 

men samtidigt ha ett säkert dörrlås. 

Loggan som doorwatch använder sig av, är en symbolik av ett hänglås som låser ditt hus. Denna 

loggan anses som en retro,  gammalinspirerad logga,  vilket  har  varit  projektgruppens motto vid 

design av produkten. Loggan utspelar en säker, och retro känsla, vilket även doorwatch gör. 

9.4 Leverantör och produktion 
Dagsläget finns det tre leverantörer av tekniska komponenter, samt en leverantör av webhotell och 

domännamn.  De  tekniska  komponenterna  kommer  till  stor  del  från  Electrokit,  som  är  ett 

tekniskkomponent-butik som har stort  utbud av tekniska komponenter.  De komponenter som ej 

funnits i  deras sortiment, har beställts från sparkfun som är en stor amerikansk komponentsida. 

Dessa leverantörer kan uppfylla behovet som finnes, för att producera fungerbara prototyper. 

Höljet är tillverkat i FAB-lab, som består av 3D-utskrifter. Detta är inget som prototypen kommer 

använda sig av vid senare produktframtagning, utan endast använt då det är enkelt och billigt för 

prototypframtagning. 

Leverantör av domännamn och webbhotell sker via Wix. 

9.5 Ekonomisk kalkyl 
Den ekonomiska kalkylen för doorwatch börjar dagen efter examen, då bolagsbildning är aktuell för 

projektmedlemmarna. Projektmedlemmarna, som kommer att bli ägarna, jobbar utan lön tills en 

kritisk volymgräns nåtts i sälj av produkten. 

Doorwatch kommer att söka finansiering i form av ALMI-förstudiemedel (utökat), och sedan vidare 

för ALMI-företagslån. Denna finansiering kommer att ligga till grund för att utveckla produkten, så 

att produkten nås till producerbar, och kan nå ut till marknaden. 
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I början sker försäljningen styckvis, och erbjuder samtidigt en månadsbetalning för vilka tillval som 

väljs av kund. Att sälja till ett styckpris och sedan binda upp kunderna, ger ett snabbt kassaflöde 

samt ger en hållbar likviditet då kunderna betalar in på månadsbasis för sina tillval. 

9.6 Tid och genomförande 
Från  examen  till  att  produkten  lanseras  på  marknaden,  krävs  det  en  plan  för  vad  som  skall 

genomföras. Projektgruppen har en översiktlig plan att lansering skall äga rum om ett och ett halvt 

år, alltså om 18 månader. 

9.7 Förstudie  
En förstudie är påbörjad tillsammans med High5 studentinkubator, och är tänkt att ligga till grund 

för bolagsbildande. Början av förstudien har bidragit till ökad nätverkande med näringsliv och 

entreprenörer, och har gett projektgruppen stora möjligheter så som kunskap, idéer och 

diskussioner. 

9.8 Risker 
De största riskerna som projektet har idag, är de befintliga stora aktörerna som finns på marknaden 

idag. Dessa aktörer, med stor majoritet av marknaden, kan göra det svårt för doorwatch att slå sig in 

på marknaden.  
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10. Diskussion och reflektion - Prototyp 
Diskussion om hur slutprodukten skall positioneras på marknaden, hur projektgruppen har arbetat 

utifrån ett etiskt och hållbart perspektiv berörs i detta kapitel.  

10.1 Tänkbart kundsegment 
För att skala upp produktens marknad, så att det ej endast säljs på bostadsmarknaden har andra 

koncept och segment diskuterats. Segmenten som diskuterats är segment där det behövs nycklar 

som är tidsbegränsade.  

Den marknad som diskuterats hårdast, efter den primära bostadsmarknaden, är hotellmarknaden. 

Idag har man standardiserade RFID-kort som aktiveras till korrekt dörrlås vid incheckning, och 

sedan avaktiveras vid utcheckning. Vår lösning ger möjligheten att de boende scannar in sitt finger 

vid incheckning, och scannar mot ett specifikt dörrlås. Sedan avaktiveras det fingret vid 

utcheckning. Denna lösning ger möjligheten att ta bort RFID-kortet, som idag används av 

majoriteten av hotell. 

Det har även diskuterats om att rikta in produkten mot hemtjänsten, vilket är en bransch där alla de 

anställda måste ha ett gäng nycklar med sig för att göra sin ”runda” till alla hemtjänsttagare. Vår 

lösning erbjuder en nyckelfri lösning, så den arbetande ej behöver ha några nycklar med sig utan 

kommer in vid korrekt hus utan problem.  

10.2 Hållbar utveckling 
10.2.1 Ekonomiskt 

Vi i projektgruppen har som mål att bidra till en balanserad ekonomisk tillväxt. Vid 

prototypframtagningen har vi försökt att hålla ned kostnaderna, speciellt i fablab. Vi har caddat i 

datorn, och fått en helhetsbild av prototypen sedan när vi varit helt nöjda har vi printat. Detta har 

gjort att vi ej printat vid varje ändring, och därför ej varit en stor kostnad för FAB-lab.  

För att bidra till samhällets hållbarhet, ekonomiskt, har vi planerat att använda oss av återvunnet 

aluminium. Vår produkt använder sig även av smartphones, vilket de flesta har idag. Så att köpa 

doorwatch, tillkommer det ej en extra dold kostnad, utan du har redan nyckeln innan du köper 

doorwatch.  
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10.2.2 Ekologiskt 

Att vara produktutvecklare idag kommer med ett ansvar att värna om miljön, att ej ta fram 

produkter som är miljöfarliga eller bidrar till en ohållbar utveckling. Detta har vi präglats av när vi 

bestämt material för vår slutprodukt.  

Vi har bestämt oss för att vår slutprodukt skall vara gjord av återvunnet aluminium, för att ej behöva 

ta fram nytt material för våran produkt. Aluminium behöver ej heller en kemisk behandling, som 

många andra stålmaterial behöver för att klara av utomhusmiljö.  

10.2.3 Socialt 

Doorwatch har tagits fram för målgruppen 20-45 år, som står på egna ben men samtidigt har åldern 

att äga sin egna bostad. Men grupper såsom pensionärer och funktionshindrade kan nyttja denna 

produkten, och vi har som mål att utveckla en specifik produkt för dessa målgrupperna. 

Pensionärer använder till större del ej smartphone, därför kan funktionen att koppla låset till 

telefonen vara ett tillval. Då har pensionären tillgängligheten att använda ett elektroniskt dörrlås, 

utan extra kostnad. Detta kan även underlätta vardagslivet för pensionären, då hen ej behöver tänka 

på nycklar. Utan hens finger är nyckel.  

Att doorwatch kan anpassas till funktionshindrade är en möjlighet. Vi har som mål att ha diverse 

dioder som hjälper den döva, så hen ser via dioder när låset är öppet osv (detta kan även vara en bra 

funktion för ej döva personer). Vårt lås är även bildanpassad, kanske inte med blindskrift, men det 

blir lättare för den blinda att känna sig fram med fingret och låsa/låsa upp dörren, än med en hård 

fysisk nyckel.  
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11. Diskussion och reflektion - Projekt 
Detta kapitlet berör hur projektet har genomförts, reflektioner på hur genomförandet kunde 

förbättras. Detta medför att förbättringsmöjligheter lyfts, som kan hjälpa nästkommande studenter 

som skall skriva examensarbete.  

11.1 Dynamic product development 
DPD är en metod som underlättar för förändringar under projektets gång och byten mellan 

arbetsuppgifter för att göra det som är viktigast för stunden. Projektgruppen anser sig ha tillämpat 

denna metod på ett väldigt lyckat sätt. Projektet har tagit flertalet tvära vändningar när det gäller 

grunden av tekniken för produkten. För att få ett flyt i arbetet har gruppen konstant haft i åtanke vad 

som behöver göras inom den närmaste tiden för att få arbetet att gå framåt.  

Ett exempel är bytet mellan NFC och fingerscan. Detta var en stor vändning för projektet. Gruppen 

började omedelbart skissa på nya idéer för designen samt beräkna hur en prototyp skulle 

konstrueras.  

Efter ett antal timmar av programmering insåg gruppen sina begränsningar inom just det området av 

prototypframtagningen. En kontakt med en mer kunnig person inom det orådet upprättades snabbt 

för att gruppen skulle kunna fokusera på andra uppgifter. 

11.2 Lean product development 
LPD har vart en viktig grund till hur gruppen har arbetat. Att anpassa produkten till den slutgiltiga 

kunden har legat i fokus. Verifieringar av tankegångarna har skett genom marknadsundersökningar, 

både kvantitativa och kvalitativa, som har gett mycket nyttig information.  

11.3 Tidsplan 
Tidigt i projektet sattes viktiga tidpunkter upp tydligt i punktform. Dessa tider har hållits med 

relativt goda marginaler. Tydliga mål om vad som ska vara klart har underlättat genom att gruppen 

konstant har haft kortare målsättningar att nå. Till största del har de tidsplaner som har satts upp 

följts, med undantag för programmeringen och prototyptillverkning med hjälp av CAD, som har 

tagit betydligt mycket mer tid än vad som var väntat. Anledningen till det är att designen och valet 

av komponenter har förändrats flertalet gånger under projektets gång.  
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11.4 Förbättringsmöjligheter 
Till en början var vi lite fast i tankegångar som liknade lås som finns på marknaden redan idag. 

Vi skapade oss snabbt en bild av vad som redan fanns och hade svårt att hitta något riktigt unikt. 

Detta hade kunnat motverkas genom att inte gå in på djupet i dagens utbud från en början, och 

gjort en mer omfattande brainstorming men ännu fler idéer till att börja med. 

Vår första tanke med NFC-teknik la vi en hel del tid på, varpå hela iden sedan skrotades. Bättre 

research om tekniken som vi valde direkt från början av projektet hade troligtvis lett till att vi 

tidigare hade upptäckt det stora hindret med just den tekniken.  

En stor del av prototypens utformning baseras på vilken mjukvara vi får att fungera. En ännu 

tidigare kontakt med en person som kan programmeringen hade lett till mer tid att utforma och 

tillverka den slutliga prototypen.  

För att tillverka en prototyp krävs i princip alltid ett mindre startkapital. För oss tog det flera 

månader innan vi fick höra att det fanns möjlighet att söka bidrag från t.ex. Almi. Dessa pengar 

hade kunnat underlätta projektet ännu tidigare i projektet, vid t.ex. marknadsundersökning, köp 

av hemsida och inköp av komponenter till en dörr att testa idéer på. Gruppen hade självklart 

kunnat vara mer aktiva på just denna punkt, men vi ser gärna att informationen om denna typen 

av hjälpmedel hade vart tydligare. 

!40



Diskussion och reflektion - Projekt

11.5 Råd 
Vi vill poängtera vikten av att konstant vara öppen för nya idéer som kan förbättra utvecklingen av 

en ny produkt. Det är lätt att man fastnar i sina tankegångar och en bart ser en lösning. Att ta in 

utomstående personers tankar är ofta till stor hjälp för att se produkten från nya vinklar. Vad som är 

uppenbart för gruppen kan ses på ett helt annat sett av en person som inte är lika insatt. Kvalitativa 

marknadsundersökningar är här till stor hjälp, men även spontana samtal med människor omkring 

projektet kan leda till nya idéer.  

Att ha en tydlig vision och alltid ha kortsiktiga mål har hjälpt oss att ståndigt driva arbetet framåt. 

För att utveckla en så bra produkt som möjligt krävs väldigt mycket tid. När man ständigt testar nya 

varianter och lösningar går tiden fort och det är ofta den resursen som sätter käppar i hjulet.  

Vi har vid flertalet tillfällen upplevt att det finns personer med lovande idéer på produkter och 

tjänster som inte tror på sig själva. När vi har arbetat med både examensprojektet och tidigare 

projekt har vi insett att det går att komma väldigt långt om man verkligen tror på sin ide. 

Examensarbetet är ett utmärk tillfälle att få lägga ner mycket resurser på något som man annars haft 

svårt att få tid till och bör tas tillvara på.  

Något vi verkligen rekommenderar är att göra ett projekt på egen hand. Vi har tidigare testat på att 

samarbeta med företag, vilket såklart har sina fördelar, men friheten i ett eget arbete har motiverat 

oss på ett annat sätt. Vid ett eget arbete får man även prova på att etablera kontakter på egen hand 

när man stöter på problem, något som ofta inte behövs vid samarbete med ett företag.  
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12. Framtid 
I detta kapitlet presenteras framtiden efter projektet. Förutom bolagsbildande finns det en mängd 

olika intressenter samt trender att ha i baktanke i framtiden.  

12.1 Bolagsbildande 
Efter examen kommer ett bolag bildas. Vi kommer att söka diverse bidrag, innan bolagsstarten för 

att lägga en så bra grund som möjligt, såsom starta-eget-bidrag. Därefter kommer vi söka bidrag 

från Almi Företagspartner, Vinnova och diverse banker som ger ut bidrag till nystartade företag.  

Vi vill starta bolag för att kunna fortsätta med projektet, och kunna på ett effektivt sätt binda 

kontakter och utveckla en process med mål att kunna sälja produkten.  

12.2 Internet of things - trend 
Att fler och fler produkter i vardagen kopplas upp mot internet, eller kopplas via bluetooth till något 

blir allt mer vanligt. Konsumenter kräver även att produkter har denna funktionen, för att de skall 

överväga att köpa en viss produkt. Denna trenden kan gynna oss, då vår produkt ger en väldigt 

högteknisk lösning på nyckelproblemet som finns idag.  

12.3 Smart-trend 
En trend som är väldigt pågående på marknaden är att göra allt smart. Det finns klockor, telefoner 

och mycket andra produkter som man använder varje dag som anses smarta. I alla dessa smarta 

produkter finns det bluetooth, och där ser vi en möjlighet att utveckla så att låset kan paras ihop 

med t.ex. en klocka, eller en annan bluetooth signal istället för bara till telefonen.  

12.4 Expandera marknaden 
Konceptet som tagits fram, är avgränsat till endast den privata marknaden, för att göra 

produktutvecklingen och marknadsundersökningen så avskalad som möjligt så att projektet hinns 

med under tidsspannet.  

Vi har dock under projektet insett att vår produkt kan finnas på andra marknader också, såsom 

hotell-branschen och hyreslägenheter. Detta kommer vi att jobba vidare med, att utveckla produkter 

som skall finnas på dessa olika marknader.  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