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Sammanfattning 
 
De flesta människor har någon gång varit tvungna att kasta en krukväxt på grund för att den 
har dött. Anledningarna till att växter dör kan vara många, men oftast rör det sig om att växten 
glöms bort och inte blir vattnade.  
Syftet med detta projekt har därför varit att finna en lösning som kan förhindrar att växter 
försummas, samtidigt som lösningen skall ha en låg tillverkningskostnad för att konkurrera 
med andra liknande produkter vid en eventuell lansering.  
Under projektets gång har det bland annat gjorts benchmarking för att se vad det finns för 
konkurrerande produkter, det har också tittats på vad det finns för direktiv och vilka av dessa 
man ska följa vid CE-märkning av den färdiga produkten.  
Resultatet av projektet är en produkt som kallas VäxtVäktare. VäxtVäktaren kan användas till 
ett stort urval krukväxter, allt från växter som trivs i väldigt torr jord till de som trivs i väldigt 
fuktig jord. 
 
Abstract 
 
Most people have been forced to throw away a pot-plant after its death. There are many 
reasons to the death of a plant, but mainly it‘s because its owner forgets it, and therefore fails 
to water it. 
The purpose of this project is therefore to develop a product which can prevent this from 
happening, while the product has to have a low manufacturing cost to be able to compete whit 
other, similar, products on the market.  
During the project, a benchmarking has been done to give a clear picture of what the product 
has to compete with. The directives there are for CE-marking, and which of these who 
concerns the product has also been looked up.  
The result of the project is a product called The Plant Guard. The Plant Guard can be used on 
a wide selection of pot-plants, from plants who crave a very dry soil to those who crave a very 
wet soil.  

 



 

Förord 
Detta projekt ingår i Utvecklingsingenjörernas examensarbete vid Högskolan i Halmstad, 
Nyproduktutveckling (Final Thesis Project with Development of a New Product) 15 poäng på 
C-nivå. 
 
Projektet har drivits i egen regi av teknologerna Christoffer Andersson och Johan Kambler 
Jacobsen under läsåren 2006 och 2007.  
 
 
 
Stort tack till Ruben Rydberg för hans arbete med programmeringen av processorn, samt all 
hjälp med tester och komponentsval.  
 
Ett stort tack riktas även till handledaren Leif Nordin, studierektor för sektionen för ekonomi 
och teknik. 
 
 
Halmstad den 28:e maj 2007. 
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Christoffer Andersson   830620-3996                   Johan Kambler Jacobsen   850606-5138 
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VäxtVäktare 

Inledning 
 

Bakgrund 
Under miljontals år har jorden varit en plats där växter har frodats och gett mat och skydd till 
både människa och djur. Det är förstås bara människan som har valt att flytta växter från sin 
naturliga miljö och in i våra hem. Detta har inneburit att någon måste sköta om växterna 
genom att bland annat vattna dem, vilket gör att de flesta krukväxter är väldigt beroende av 
människan. Vattnet, som ger liv åt krukväxterna, kan också vara anledningen till dess död. 
Många växter är väldigt känsliga och vissnar om de får för lite eller för mycket vatten.  
Då alla människor inte är födda med gröna fingrar kan detta innebära problem, speciellt om 
krukväxterna glöms bort eller försummas och inte får något vatten. Det finns självfallet en rad 
olika lösningar på dessa problem, men många, om inte alla, är ofulländade.  
Lösningarna som existerar kräver att man då och då tittar till krukväxterna för att se om dessa 
behöver vattnas, detta är ett moment som är överflödigt och borde kunde utelämnas. 

Behov 
Många krukväxter dör på grund av misskötsel, då de allt för ofta glöms bort eller försummas. 
Precis som de flesta andra organismer på jorden behöver krukväxter vatten för att leva, 
samtidigt som olika växter kräver olika mycket vatten. Problemet ligger i hur man skulle 
kunna hjälpa personer att veta när det är dags att vattna sina krukväxter.   
 
Syftet/mål 
Målet är att komma fram till en lösning som hjälper privatpersoner med att sköta sina 
krukväxter. Detta kommer att uppnås genom att göra ägaren uppmärksam på när fuktnivån i 
krukan är för låg, och att det är dags att vattna. Lösningen skall också vara utformad så att den 
kan användas till en stor variation av krukväxter. Den ska alltså fungera till både växter som 
trivs i väldigt torr jord samt växter som trivs i väldigt fuktig jord. Eftersom lösningen skall 
riktas till privatpersoner skall priset på slutprodukten även vara relativt lågt. 

Avgränsningar 
Lösningen kommer inte att visa den exakta fuktigheten i jorden då den är tänkt att varna med 
ljud. Lösningen kommer inte att innefatta överbevattning eftersom det är svårt om inte 
omöjligt att suga upp fukten som finns i jorden efter man vattnat för mycket.  
Lösningen kommer endast att vara anpassad till växter som är planterade i krukor och 
kommer därför inte att vara ämnad för fuktdetektering i rabatter eller liknande, då resultaten 
kanske blir missvisande.  

Tidsplan 
I början av projektet gjordes ett ganttschema, för att få en helhetsbild över tiden som skulle 
disponeras. Schemat utgår från sex moment som är betydelsefulla för projektets resultat, dessa 
är följande: Projektplanering, prototyp, tester, design, rapport och redovisning. Utifrån detta 
uppskattades hur länge de olika momenten skulle ta att genomföra, för att sedan placeras i 
ganttschemat. Schemat finns som bilaga 1 där också en reviderad version av ganttschemat 
finns med.  
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Budget 
Budgeten bygger på en uppskattad summa som äskades under hösten 2006. En reviderad 
budget finns som bilaga 2 där även resultatet redovisas. 
 

Metod och verktyg 
I detta kapitel kommer de metoder och verktyg som använts under utvecklingen och 
utvärderingen av produkten beskrivas. Projektet har bedrivits enligt tankarna om DPD – 
dynamisk produktutveckling, med hjälp av Stig Ottossons bok Dynamisk Produktutveckling 
samt den undervisning i ämnet som projektgruppen tagit del av på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet.  
Här kommer begreppen BAD, PAD och MAD beskrivas, likaså de utvärderingsmatriser som 
använts och hur testerna av produkten har genomförts. 

BAD/PAD /CAD 
BAD, PAD och CAD är tre av de mest grundläggande produktutvecklingsverktygen.  

• BAD står för Brain Aided Design, och är det första verktyget som används i de flesta 
projekt. Det går ut på att man, helst i grupp, tänker igenom och ”brainstormar” fram 
olika idéer och förslag till lösningar på projektets problem. Ur dessa förslag väljs ett 
antal ut som projektgruppen arbetar vidare med.  

• PAD (Pencil Aided Design) är det verktyg som följer BAD. De förslag som kvarstår 
efter BAD skissas upp på papper för att ge en klarare blid över dess fördelar och 
nackdelar.   

• CAD (Computer Aided Design) sker oftast i slutskedet av produktutvecklingen och 
innebär att slutgiltiga ritningar av produkten görs med hjälp av dator, för att den senare 
ska kunna tillverkas efter dessa.  

(Ottosson 1999) 
 
I projektet VäxtVäktaren ledde BAD till att en lösning som varnar med ljud när 
krukväxten behöver vattnas valdes. Detta efter att en rad andra lösningar hade valts bort, 
tex. en kruka/ett verktyg som byter färg beroende på fuktighet, och lösningar där 
fuktighetsgraden visas på en display.  
PAD innebar att olika idéer och skisser på kretskort gjordes, där olika komponenter och 
enhetsvärden på dessa testades teoretiskt.  
CAD resulterade i VäxtVäktarens skal, som finns att läsa om i Val av lösning – 
komponenter. I bilagorna finns även fullständiga ritningar på detta. 

 

Utvärderingsmatriser 
De utvärderingsmatriser som gjorts under projektets gång har varit SWOT-analys och produkt 
FMEA.  

SWOT 
En grundläggande analys där man listar de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns 
för produkten. När man sedan identifierat styrkorna använder man dem och möjligheterna mot 
svagheterna för om möjligt eliminera eventuella hot. Fördelen med detta verktyg är att det inte 
låser användaren, utan lämnar stora möjligheter till förändringar och går snabbt att göra en ny 
om förutsättningarna ändras. (Ottosson 1999) 
SWOT-analysen som gjorts för VäxtVäktaren finns i kapitlet Kritisk granskning. 
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FMEA 
FMEA är en förkortning för ” Failure Mode and Effect Analysis” och är en metod där man 
analyserar vilka potentiella felmöjligheter en produkt eller en process har, och vilka 
konsekvenserna kan bli av dessa. Konsekvenserna rangordnas med hjälp av  
I VäxtVäktarens fall gjordes enbart en produkt FMEA, då projektgruppen inte hade tillräcklig 
kunskap om de olika produktionsprocesser som skulle ingå vid tillverkning av VäxtVäktaren. 
FMEA finns som bilaga 3. 
(Ottosson 1999) 

Tester 
Tester är en av de absolut viktigaste delarna av ett projekt, då de kan ge en klar bild över hur 
arbetet ska fortskrida om det uppstår problem men även visa hur väl projektet har gått vid 
olika tidpunkter.  
En rad tester har genomförts under projektets gång, de flesta för att utreda vilka enhetsvärden 
de olika komponenterna skulle ha, tex. antal ohm på de olika resistorerna och potentiometern. 
Många tester genomfördes också för att få programmet att fungera som det var tänkt, en av 
många saker som under projektets gång visade sig vara svårare än förväntat. Tester för att 
mäta livslängden på batteriet gjordes i slutet av projektet när alla andra komponenter var 
bestämda och fungerade med varandra. 
 

Projektbeskrivning 

Befintliga produkter 
Som en del i projektet genomfördes en benchmarking. Resultatet gav en rad olika produkter 
som skiljer sig i utförande och pris men som har samma huvudfunktion, att mäta fukt. Nedan 
följer en redovisning över fuktmätare som inte överstiger 200 kronor och som inte är ämnade 
för vad man kan kalla ”professionellt” bruk.  
 
Analoga mätare 
Dessa typer av fuktighetsmätare är analoga och har en skala mellan vått och torrt, som är 
indelad med siffror och/eller färger. Produkterna sticks ner i jorden och mäter jordfuktigheten, 
detta fungerar vanligtvis utan batteri. Utseendet skiftar uppenbarligen, det kan tex. finnas 
fuktmätare med ett eller två mätben. Priset varierar mycket mellan de olika fuktighetsmätarna. 
 
Bild 1. Fuktighetsmätaren kostar 129 kronor på (www.willabgarden.se) 
Bild 2. Fuktighetsmätaren kostar ca 56 kronor exklusive frakt på (http://joebonsai.com/shop) 
Bild 3. Analog fuktighetsmätare i olika utseende. (www.amconservationgroup.com) 
Bild 4. Analog fuktighetsmätare kallad Moist-Sure. (www.lusterleaf.com) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 Bild 1 

Bild 3Bild 2 
Projektgrupp 18  Handledare 
Christoffer Andersson & Johan Kambler Jacobsen  Leif Nordin 

3
Bild 4 



VäxtVäktare 

 

 
Fuktmätare som varnar 
Det finns lite olika typer av fuktmätare som varnar när jorden i en kruka är torr. De är oftast 
batteridrivna och blinkar, lyser eller låter då man behöver vattna. Grodan som finns på bilden 
kväker tex. De fungerar i övrigt på samma sätt då de sätts igång när spänningen bryts eller blir 
mindre mellan kontaktytorna. 
 
Bild 5. Doctor Frog låter som en groda när jorden är torr. Denna typ kostar mellan 35 och 49 
kr exklusive frakt. (www.shopzilla.com) 
 
Bild 6. Moist meter blinkar när jorden är torr. 
Priset för denna produkt är 35 till 49 kr. 
(www.shopzilla.com) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Bild 6 Bild 5 

Byggsatser 
Alternativet till att köpa en fuktmätare är att bygga en själv, det finns ett antal olika sorters 
byggsatser som alla detekterar fukt. Dessa produkter använder sig av antingen ljus eller ljud 
för att påkalla uppmärksamhet.  Produkterna kostar från 39kr och uppåt. Eftersom dessa är 
byggsatser krävs att personen som monterar komponenterna kan löda och har kunskap om 
elektronik. 
 
Bild 7. Fuktmätare för jord. Kostar 39 kronor exklusive frakt .  
(www.electrokit.se) 
 
Bild 8. Fuktdetektor fungerar till att upptäcka fuktighet, vattenläckage, regn och även som 
”lögndetektor”. Denna kostar 79 kronor exklusive frakt. (www.bde.se) 
 
 
 
 
 

Bild 8

Bild 7 
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Kravspecifikation 
Följande är krav och önskemål på vad löningen skall uppfylla. Denna kravspecifikation 
skapades efter en brainstorming, där det framkom vilka egenskaper som är viktiga för en 
produkt av denna typ.  
Krav 

• Lågt pris 

• Påkalla uppmärksamhet 

• Pålitlig 

• Ska fungera till olika sorters växter 

• Lång livslängd 

• Lätt att använda 

Önskemål 

• Tilltalande design 

• Ta liten plast 

 

Intressentanalys 
Eftersom projektet drivits i egen regi är det egentligen bara projektgruppen själv som har 
något större inflytande på hur projektet fortlöper. Olika företag har också en viss påverkan då 
de bestämmer priset på de ingående komponenterna och därmed även priset på produkten. 
Intresset står de framtida konsumenterna och samarbetspartnerna för, då det är dessa som har 
något att vinna på produkten. För intressentanalys se bilaga 4. 
 

Brukaranalys 
Brukaren karaktäriseras som en person som vill ha växter, men av någon anledning inte kan 
sköta om dem. Detta kan ha en rad olika orsaker, men det är först och främst bristande 
intresse för själva skötseln av växter som ligger till grund. Denna grupp av människor 
definieras varken med kön eller ålder. Det skall förstås tilläggas att även personer med ett 
intresse för skötsel av växter kan finna nytta med en produkt som kan bidraga med underlättad 
skötsel. Detta betyder att gruppen av potentiella brukare blir betydligt större.  
 

Konceptbeskrivning  
VäxtVäktarens koncept är att till ett ringa pris tala om för ägaren till en krukväxt om denna 
behöver vattnas, även utifrån de olika behov av vatten olika krukväxter har. VäxtVäktaren ska 
utöver detta även ge brukaren en känsla av kvalité, där faktorer som batteritid, utseende 
hållfasthet ingår.  
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Lösningsförslag 

Färgindikering genom kemiskprocess 
Denna löning användes inte eftersom denna inte påkallar uppmärksamhet på ett 
tillfredställande sätt bara genom färg. Där av skulle skillnaden mellan redan existerande 
produkter och denna inte vara speciellt stor. 

Elektronisk mätning  
Det vanligaste sättet att detektera fukt är att använda jorden som en resistor, om jorden har 
hög fuktighet blir resistansen mindre, och vise versa. Detta kan användas på följande sätt för 
att styra tillexempel en lysdiod eller en summer.  
 
Darlingkoppling och schmittrigger  
Darlingtonkoppligen består utav transistorer kopplade på ett speciellt sätt. När resistansen 
sjunker till dessa blir utgången låg, detta kan användas för att styra till exempel en summer.   
Schmittriggern har till funktion att ge distinkta omslag till ingången på summern. 
Detta lösningsförlag skulle behöva kompletteras med timerkrets samt en rad andra 
komponenter, och skulle i slutändan bli onödigt komplex. 
 
Komparator 
Komparatorn är en komponent eller sammanslagning av komponenter som kan jämföra olika 
insignaler. Komparatorn kan till exempel jämföra vilken spänning som är störst eller när två 
signaler är lika. Om signalerna är lika skickas en signal till komparatorns utgång så att en 
summer tillexempel börjar låta. Spänningarna som komparatorn jämför kommer från två 
spänningsdelningar. Spänningsdelning fungerar så här: 
 
När R2 ändras, ändras också spänningen (U1) över R1 
vilket efter en subtraktion ger spänningen Ux . Ux är en av 
spänningarna som går in i en av komparatorernas 
ingångar. Denna lösning är bra, men komparator har ingen 
timerkrets vilket innebär att det kommer att behöva 
ytterligare komponenter för att denna lösning skall fungera. 

U1 

U 
R1 Ux R2 (jorden)

U
RR

RU ⋅
+

=
21

1
1 1UUU x −=

 
PIC-processor 
Det finns en hel uppsjö PIC-processorer som skulle kunna användas för detta ändamål, men 
den PIC som var bäst lämpad är PIC12F675, som tillhör en av de vanligast förekommande 
kretsarna. Denna kan användas precis som en komparator då den jämför två inspänningar och 
kan sedan programmeras för att ge en utsignal, tex. så att en summer börjar låta. Fördelarna 
med denna PIC jämfört med en vanlig komparator är att den har en inbyggd timmerkrets som 
kan programmeras. PIC:en har också programmerbara funktioner tex. ett sleep- läge för att 
spara ström.  
Även om denna krets liksom de andra lösningsförlagen behöver andra komponenter för att 
fungera är PIC12F675 den lösning som ger flest möjligheter och är därför den lösning som 
kommer att användas. 
 

Projektgrupp 18  Handledare 
Christoffer Andersson & Johan Kambler Jacobsen  Leif Nordin 

6



VäxtVäktare 

Vald lösning 
VäxtVäktarens komponenter har alla valts för att så bra som möjligt uppfylla de krav och 
önskemål som ställdes på produkten.  

Mönsterkortet 
Mönsterkortet är tillverkat av CTM Elektronik AB som också gjorde layouten för kortet 
utifrån kopplingsschemat (bilaga 5) som togs fram under projektets gång. För att minska 
kretskortets storlek valdes ytmonterade komponenter som medför att mönsterkortets layout 
blir avsevärt mindre och leder till att kortet tar mindre plats. 
Det gjordes även överväganden om samtliga komponenter skulle monteras direkt på 
mönsterkortet eller om större komponenter så som potentiometer och summer skulle kopplas 
med kabel.  Resultatet blev det sistnämnda då detta gav ett mindre mönsterkort och en ökad 
flexibilitet då summer och potentiometer kan placeras fritt i skalet. 
 Mönsterkortet är tillverkat i två lager, vilket innebär att komponenterna monteras på det 
yttersta lagret och att ett andra lager finns inuti kortet och används för att binda ihop 
anslutningarna till (-) jorden. På detta sätta reduceras storleken på kortet 
ytterligare. Det färdiga mönsterkortet kan ses på bild 9 till höger och i 
bilaga 6 till 8. Där samtliga layouter över lager och detaljinformations 
finns.  

 

 Bild 9

Processorn 
I projektets början fanns två lösningsförslag till hur olika grader av fuktighet i en kruka skulle 
kunna påverka ett alarm. Dessa två lösningsförslag var följande: Att använda sig av en 
mikroprocessor för att kunna programmera in vid vilka fuktighetsgrader alarmet skulle sättas 
igång, eller att reglera detta enbart med hjälp av motstånd och andra liknande komponenter. 
Av dessa valdes det andra alternativet för att på så vis undkomma de extra 
kostnader som beräknades komma med en processor. Efter omfattande tester 
visade sig dock processorn vara att föredra då denna gav ett mer 
tillfredsställande resultat och reducerade antalet komponenter.  
För att lätt kunna mäta fuktighetsgraden i krukan och samtidigt kunna ställas in 
för olika krukväxters behov valdes PIC12F675, en processor med 8 ben och en 
4-kanals, 10 bitars A/D-omvandlare som kan ses på bild 10.  Bild 10 
 www.mosaico.com
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Program 
Processorn har programmerats av Ruben Rydberg efter följande flödesschema: 
 

Kollar spänningen från 
potentiometer och kruka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fullständiga programmet finns i bilaga 9. 

 

Mätproben 
Mätproben fungerar genom att den låter en spänning ledas genom jorden där den minskas på 
grund av jordens resistans. Två olika utföranden av mätproben har används under projektets 
gång, vilka beskriv närmare nedan.  

1) att låta två ledande delar av en stav separeras av en icke ledande del. Beroende på 
fuktigheten i jorden kommer de båda ledande delarna få olika mycket kontakt med 
varandra. 

2) att använda sig av liknande koncept som innan, men istället för att ha en stav i olika 
delar har vi här två ledande stavar i jorden.  

 
Det första alternativet betraktades som vackrare och möjligtvis mindre påfrestande för växtens 
rötter, men det valdes ändå bort då det var svårare att tillverka och därför en 
kostnadsbelastning. De två stavarna kunde dessutom göras mycket tunnare än den delade, så 
påfrestningen på rötterna bedömdes ändå vara minimal. 
 

Hölje/Skal 
Skalet har till funktion att skydda de elektroniska komponenterna, inte bara från skador som 
kan uppkomma utifrån på grund av tex. vatten eller oaktsamt handhavande, utan också skydda 
komponenterna från att orsaka skada på varandra. Det är också viktigt att skalet ger en 
helhetsbild av produkten. För ritningar se bilagor. 
Ett önskemål var att skalet skulle bli så litet som möjligt, detta har uppnåtts utifrån de 
förutsättningar som fanns. Batteriet är den del som tar störst plats och som skalet blivit 
anpassat efter.   

 
Är ”krukspänningen” högre än 
potentiometerns? 

Vänta i 60 minuter 

Ja 

Larmar i 20 sekunder Nej 
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På skalet finns två reglage, det översta reglaget är en strömbrytare med två lägen, det andra 
reglaget är en ratt där kontrollvärdet för fuktigheten ställs in. 
Vid tillverkning kan skalet formsprutas, detta är en snabb process som passar för stora serier. 
Materialet som skalet tillverkas i är polypropen plast, även kallat PP, denna typ av plast är en 
av de miljövänligaste plasterna som finns för tillfället, och har en rad olika 
användningsområden och kan framställas i olika färger. Plasten polypropen kostar ca 14 kr/kg 
(Accenta Plast AB), det innebära att materialkostnaden för ett skal kommer att var ca 20 öre, 
till detta tillkommer sedan verktygskostnader och driftkostnader.(Se kostnadskalkyl tabell 2). 
 
Övriga komponenter 
I övrigt innehåller VäxtVäktaren ytterligare komponenter, vilka omnämns i detalj i 
kopplingsschemat. Dessa komponenter är: fem resistorer, tre kondensatorer, en potentiometer, 
en summer, en operationsförstärkare samt en spänningsregulator, se bilaga 5. 
Den enda av dessa komponenter som sticker ut lite mer är operationsförstärkaren, som är 
speciell då den är så kallad ”rail to rail”, vilket betyder att den kan ge utsignaler i samma 
område som matningsspänningen, i detta fall 5V.  
 

Färdig prototyp 
Den prototyp examensarbetet resulterat i är uppbyggd av de komponenter som beskrevs i 
kapitlet Konceptbeskrivning – vald lösning. 
 

 
Bild 11 

 
Bild 12 

Strömförsörjningen till prototypen sker genom ett 9V batteri, som är den absolut största 
komponenten i prototypen och därför är det batteriet som till stor del givit upphov till skalets 
utformning, då detta gjordes så litet och diskret som möjligt. Skalet färgades också grönt och 
svart för att i största möjliga mån döljas av växten.  
Prototypen fungerar genom att mätprobens två stänger sticks ner i jorden och genom dem leds 
en ström på 5V. Beroende på jordens fuktighet och därför också dess resistans, fås vid 
mätning olika spänningsvärden för olika fuktighet. Detta värde omvandlas i till ett binärt tal i 
processorn och jämförs med det binära talet för spänningen från potentiometern, som fås på 
samma sätt som det från krukan. Är krukans värde högre än det från potentiometern aktiveras 
summern och larmet startar. Potentiometerns värde är därför ett kontrollvärde som ställs på 
olika värden utifrån vid vilken fuktighetsgrad larmet ska starta, allt enligt en tydlig skala på 
prototypens skal. Bruksanvisning finns i bilaga 10. 
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Tester 
Ett stort antal tester har genomförts under projektets gång, med prototypen mer eller mindre 
färdig. I början av projektet lades störst energi ner på testerna vars uppgift var att finna rätt 
enhetsvärde på de komponenter som ingår i prototypen, tex. val av resistorer och 
potentiometer.  
När prototypen hade nått sin slutgiltiga form, testades och utvärderades programmet mycket. 
Programmet skrevs om ett antal gånger för att ge bästa möjliga resultat och även ett larm för 
svagt batteri tillkom.  

Prototypkostnad 
Kostanden för prototypen blev relativt hög i jämförelse med den beräknade 
produktionskostnaden, men den är samtidigt lägre än beräknat i budgeten.  
Kostnaderna för prototypen kan ses nedan, där kostnaderna för tillverkningen av skalet i 
friformmaskinen och kostnaderna för tillverkningen av mönsterkortet sticker ut som de största 
delarna av den totala kostnaden.  
Kostnaden för mönsterkortet var egentligen 1000 kr, men då bara ett användes i prototypen 
räknar vi på en kostnad på 200 kr. I tabell 1 kan en fullständig beräkning av kostnaderna för 
prototypen ses.  
 
Mönsterkort           200 kr  
PIC 12F675        24,40 kr  
LM6144BIM Operationsförstärkare SO14         75,36 kr  
LM78L05ACM spännings regulator           8,58 kr  
Motstånd 5,6kohm (2st)          1,80 kr  
Motstånd 10kohm           0,90 kr  
Motstånd 1,1kohm           0,90 kr  
Motstånd 1,0kohm           0,90 kr  
Kondensator 0,1uF (2st)          4,00 kr  
Kondensator 0,33uF           2,00 kr  
Summer KX-1212C         19,69 kr  
Skjutomkopplare          4,43 kr  
Övrigt             10 kr  
Skal           200 kr  
Summa     552,96 kr  

 Tabell 1 

Marknad 

Marknadsundersökning 
Under projektets gång fick 15 personer, män och kvinnor i åldrarna 18 till 65 år, svara på 
några frågor om deras erfarenhet av krukväxter mm. Detta gjordes för att se om det finns en 
marknad för fuktmätare. Frågorna bestod av ja/nej-frågor och frågor där det fanns flera 
svarsalternativ. Efter det att svaren sammanställts kunde en del slutsatser dras: Samtliga av de 
tillfrågade har krukväxter hemma och en majoritet av dessa anser att de sköter sina växter bra, 
det skal dock tilläggas att samtliga har glömt bort att vattna växterna vid något tillfälle, vilket 
i somliga fall har lett till att växten/växterna dött.  
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De flesta använder sig först och främst av hur lång tid det gått mellan vattningarna för att veta 
när det är dags att vattna, men de brukar komplettera detta med att känna efter med fingret. 
Av de tillfrågade var det två stycken som använder sig av analoga fuktmätare och kände att de 
var nöjda med resultatet, det skall även här tilläggas att ytterligare tre personer har använt 
analoga fuktighetsmätare men funnit att dessa inte fungerat tillfredsställande. Vid frågan om 
de kunde tänka sig att använda en fuktighetsmätare som påkallar uppmärksamhet kunde 12 
personer tänka sig detta, övriga ansåg sig inte behöva använda ett sådant hjälpmedel. Priset 
för en fuktmätare av detta slag kan enligt de tillfrågade ligga mellan 70 och 100 kr, den skall 
däremot inte överstiga 120 kr, detta ansågs vara för dyrt. 
Utifrån denna undersökning kan det hävdas att det finns en potentiell marknad, dock är detta 
en väldigt liten och grundläggande undersökning därför kommer det krävas en större 
undersökning innan en produktion kan starta för att styrka denna hypotes. Frågor och resultat 
finns som bilaga 11. 

Produktionskostnad 
Produktionskostanden för VäxtVäktaren bör göras så låg som möjligt, då ett lågt pris vart ett 
av huvudkraven som ställdes i projektets början.  
Priset för tillverkning av VäxtVäktarens skal beräknas på en produktionsserie på 5000 
produkter. Denna seriestorlek är förhoppningsvis en underskattning gentemot en för fullskalig 
produktion, men innan denna kan beräknas måste en större marknadsundersökning till. Som 
kan ses nedan är då den största kostnaden den för verktyget, men detta är en engångskostnad 
som även blir mindre om produktionsserien blir större. På grund av den höga 
produktionstakten, ett verktyg kan göra ett skal på några få sekunder, kan 5000 skal tillverkas 
på ca: 3-7 timmar. Därför kan driftskostnaden nästan försummas, då den ligger på 
90kr/timme, vilket blir ca: 5-12 öre/produkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komponenter Pris 

Materialkostnad  0,20 kr 

Driftkostnad 0,12 kr 

Verktygskostnad  10 kr 

Summa 10,32 kr 
 

 Tabell 2 

Nedan följer en kostnadskalkyl (tabell 3) för kretskortet, som gjorts genom rundringning till 5 
svenska företag, även den är baserad på en produktionsserie på 5000 produkter. Priset på 
operationsförstärkaren sticker ut som den största individuella kostanden för kretskortet, detta 
beror på att den operationsförstärkare som användes under prototyptillverkningen var av 
väldigt hög kvalité, så hög att den är väldigt överkvalificerad för VäxtVäktaren. Detta gör att 
denna bör kunna bytas ut mot en som kostar ca: en tredjedel av de 21.50 kr den nu kostar. 
Detta medför en väsentlig sänkning av tillverkningspriset, men detta kommer inte vara nog, 
och för att få ner priset ytterligare planeras produktionen ske utomlands i tex. Kina. 
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Företag  Komponenter  Pris  

CTM Elektronik Mönsterkort        1,20 kr  

Arrow LM78L05ACM (Spänningsregulator)        2,10 kr  

Arrow  PIC 12F675-I/P         6,50 kr  

Arrow LM6144BIM (Operationsförstärkare)     21,50 kr  

Abacus Sweden KX-1205C (Summer)        2,63 kr  

ELFA Kondensatorer (3st)        0,27 kr  

ELFA Resistorer (5st)        0,07 kr  

ELFA Potentiometer 10kΩ        6,30 kr  

ELFA Skjutströmställare        0,90 kr  

CTM Elektronik Montering av komponenter     10,00 kr  

 Summa      51,47 kr  
Tabell 3 

 

Försäljningspris 
Då VäxtVäktaren vill konkurrera på marknaden både med sin unika funktion och ett 
överkomligt pris, måste priset för kunden ligga på ca: 100 kronor. Då produkten sannolikt 
kommer tillverkas i Asien, måste man räkna på ett tillägg på ca: 300-400% mellan 
tillverkningskostnaden och priset till kunden. Detta betyder att tillverkningskostanden bör 
ligga på ca: 25-35 kronor. Som man kan utläsa ur föregående avsnitt, produktionskostnad, är 
denna kostnad i dagsläget alldeles för hög för att nå det satta priset. Detta beror dock på 
många faktorer som nämns i ovanstående avsnitt, och antagande kan göras att efter dessa har 
rättats till, bör priset kunna hamna på eller rentav under det satta priset.  
Detta kommer medföra att VäxtVäktaren blir en av de dyrare produkterna på markanden, men 
detta kan enligt marknadsundersökningen försvaras med VäxtVäktarens funktionalitet jämfört 
med billigare konkurrenter.  

CE- märkning 
För att få sälja maskiner, leksaker och elektriska apparater inom EU/ESS området måste dessa 
vara CE-märkta. Märkningen innebär att produkten uppfyller kraven på säkerhet, hälsa och 
miljö, samt att den föreskrivna kontrollproceduren har följts. Det finns tre tänkbara direktiv 
där växtväktaren skulle kunna beröras, dessa är direktiven om leksaker, 
lågspänningsutrustning (LVD) och elektromagnetisk kompabilitet (EMC). 
Det första direktivet om leksaker är lättast att avskriva då växtväktaren inte är tänkt att vara, 
eller är en leksak för barn under 14 år. Direktiven gällande lågspänningsutrustning gäller 
heller inte växtväktaren eftersom detta direktiv ändats gäller elektroniskutrustning som har en 
märkspänning på mer än 50 volt växelström eller 75 volt likström. Växtväktaren är avsedd för 
9 volt likström.  
Det sista direktivet beskrivs på eruroinfo:s hemsida på följande sätt: ”Elektromagnetisk 
kompabilitet avser en apparats förmåga att fungera tillfredsställande utan att alstra alltför 
starka elektromagnetiska störningar till apparater i omgivningen.  
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EMC gäller också förmågan hos en apparat att inte påverkas negativt av omgivande 
apparaters elektroniska störningar.” (www.euroinfo.se) 
Detta direktiv gäller alla elektriska apparater, vilket innebär att även växtväktaren skall CE-
märkas enligt detta direktiv. EMC-regelverkets huvudregler är att alla apparater ska uppfylla 
två skyddskrav: 

1) De elektromagnetiska störningar som en apparat alstrar får inte överstiga en nivå som 
hindrar radio- och teleutrustning och andra apparater att fungera som avsett 
(emission).  

2) Apparater ska ha en inbyggd tålighet mot elektromagnetiska störningar så att de kan 
fungera som avsett (immunitet). 

 
Detta kommer att innebära att mätningar måste genomföras på växtväktaren för att säkerställa 
att denna inte blir störd eller stör andra apparater. För produkter som omfattas av EMC-
direktivet kan i många fall producenten själv utföra de mätningar som krävs för att kunna CE-
märka produkterna, förutsatt att mätutrustning finns. Det finns inga regler som säger att det är 
ackrediterade organ som måste utföra mätningarna. 
 

Affärsplan 
VäxtVäktaren är tänkt att, med sin unika förmåga att med ett simpelt reglage kunna ställas in 
för att passa alla tänkbara krukväxter och sitt marknadsmässigt låga pris, snabbt växa till den 
dominerande produkten på den svenska markanden. När detta mål uppnåtts görs en 
utvärdering av framgångarna samt en stor undersökning över hur brukarna uppfattar 
produkten, innan beslut tas om eventuella förändringar, uppgraderingar eller rentav nya 
produkter i serien. Efter detta ska VäxtVäktaren introduceras på den internationella 
marknaden, då först med inriktning på den europeiska och nordamerikanska markanden, men 
senare även på den asiatiska. 
Distribution och markandsföring kan läsas om i kapitlet Framtid. 
 

Projektgrupp 18  Handledare 
Christoffer Andersson & Johan Kambler Jacobsen  Leif Nordin 

13



VäxtVäktare 

Kritisk granskning 

SWOT-analys 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Strengths Weaknesses 

- Reglerbar för olika växter, en  
marknadsunik funktion. 

- Dyrare än andra, simplare produkter på 
markanden. 

- Tydligt larm som påkallar  
uppmärksamhet. 

- Hög energiförbrukning i dagsläget. 

- Enkel användning. 
 

Opportunities Threats 

- Förbättringar av batteritid och 
programvara möjliga. 

- Svårt att slå sig in på marknaden? 
- ”Riktig” marknadsundersökning ännu ej 
gjord, kan denna ge annorlunda resultat? - Utveckling för högre brukarpåverkan tex. 

när och hur mycket den ska larma.  - Konkurrenter kan lätt göra liknande 
produkter. - Intresse från marknaden i form av 

potentiella konsumenter.  
- Stressig tillvaro, fler kan tänkas behöva 
VäxtVäktaren. 

Denna SWOT-analys visar att både styrkorna och möjligheterna är fler än svagheterna 
respektive hoten, samtidigt som de motsvarar de förväntningar som fanns på produkten. Detta 
medför att det finns goda chanser att kunna marknadsföra VäxtVäktaren. Mer ingående om 
hur denna SWOT-analys påverkar framtidsutsikterna för projektet kan läsas längre fram i 
detta kapitel samt kapitlet Framtid.  
 
Miljö 
Miljöpåverkan för tillverkningen av VäxtVäktaren beräknas bli låg, då de komponenter som 
ingår i produkten inte har någon stor miljöpåverkan. Plasten som skalet tillverkas i är tex. 
polypropylenplast, är återvinningsbar och kan tex. användas som bränsle, och vid fullständig 
förbränning bildas enbart koldioxid och vatten. (www.plastinformation.com) 

Kvalité 
Den största kvalitativa bristen på prototypen av VäxtVäktaren är den mycket höga 
energiförbrukningen. Det 9V batteri som används i prototypen bör, för att kunna 
marknadsföras, ha en livslängd på minst sex månader vilket medför att den får dra ca: 
0,28mA. I dagsläget drar dock kretsen hela 27mA (alltså ca: 100ggr mer än målet) vilket ger 
den en livslängd på ca 48 timmar.  
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Detta problem kommer dock med all sannolikhet kunna lösas relativt sett enkelt, och arbetet 
med att förlänga livslängden så mycket som möjligt kan därefter påbörjas på allvar.  
Andra kvalitetsproblem som finns på prototypen är tex. skalets hållfasthet och mindre brister i 
programmet, men dessa problem kommer lösas då prototypen skall uppgraderas till nollserie, 
då både skalets design och programmet skall gås igenom och förhoppningsvis både förenklas 
och förbättras.  

Risker 
De största riskerna med projektet är de som kan utläsas ur SWOT-analysen, att markanden 
inte är så välkomnande som den mindre marknadsanalys som gjorts förutspådde och risken 
för att konkurrenter snabbt kan ta fram liknande produkter.  
De marknadsrelaterade riskerna kan styrkas eller avslås i samband med den omfattande 
marknadsanalys som kommer göras innan markandsföringen av VäxtVäktaren kommer ske.  
Risken att konkurrenter ska marknadsföra liknande produkter är svårare att värja sig från, då 
VäxtVäktaren inte har tillräcklig uppfinningshöjd för att kunna patenteras. Den skulle kunna 
mönsterskyddas, men detta skulle ändå inte skydda VäxtVäktaren från liknande produkter 
från konkurrenter, så detta skulle bara innebära en extra kostnad.  

Resultat 
Projektarbetet har resulterat i en prototyp på VäxtVäktaren, en kommande produkt på 
marknaden för jordfuktighetsvarnare till krukväxter. På denna marknad kommer 
VäxtVäktaren vara unik, då den har ett ställbart reglage för att på så vis ge brukaren möjlighet 
att själv bestämma hur fuktig jorden skall vara då växten behöver mer vatten. Detta gör att 
VäxtVäktaren fungerar lika bra till alla krukväxter.  
Det som gör VäxtVäktaren så unik är att den styrs av en processor, kallad PIC12F675, som 
jämför ärvärdet från krukan med ett kontrollvärde som fås från reglaget, en potentiometer som 
ställs in med en ratt på produktens skal. Kontrollvärdet bestämmer därför vid vilken 
fuktighetsgrad i krukan larmet skall starta.  

Diskussion 
Har då projektet lyckats? VäxtVäktarens största styrka ligger i dess markandsunika förmåga 
att kunna användas till alla sorters krukväxter. Den är också smidig och lättanvänd, och 
kommer med största sannolikhet inte kosta mer än 100 kronor, vilket ger den en bra chans att 
kunna slå sig in på markanden, där det redan finns produkter som både är dyrare och inte 
klarar mer än ett fåtal växter. Projektgruppen ser även en stor marknadspotential i den 
marknadsundersökning som gjorts, som visar att det finns ett stort intresse för VäxtVäktaren.  
VäxtVäktarens enda egentliga motgång är att batteritiden bara är en hundradel av vad den 
borde vara. Detta resulterar i att det krävs ytterligare utvecklande för att få VäxtVäktaren klar 
för marknaden, mot de små korrigeringar i programmet som annars hade varit nog. Detta drar 
ner slutbetyget på projektet en hel del, men projektgruppen anser ändå att VäxtVäktaren har 
en stor potential att kunna slå sig in, och lyckas på, marknaden.  
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Framtid 

Utvecklingsmöjligheter 
Utvecklingsmöjligheterna för VäxtVäktaren är många, men först och främst gäller det att 
förbättra batteritiden drastiskt och göra vissa små ändringar i programmet.  
Det finns också planer på att göra det möjligt för brukaren att integrera mer med produkten, 
och då kanske kunna bestämma hur mycket och vid vilken tid på dygnet VäxtVäktaren ska 
larma. Man kan också se möjligheterna att själv få bestämma hur larmet ska låta, att göra det 
möjligt för brukaren att på en display se hur lång tid det är kvar till nästa vattning och hur 
växten mår med mera. Vill man gå ännu längre kan man tänka sig att man kan bli påmind att 
vattna sin växt över SMS eller trådlöst till sin dator.  
En annan utvecklingsmöjlighet är energikällan. Det fanns redan i projektets början tankar om 
att komplettera batteriet med solceller för att spara in energi, då krukväxter oftast står i 
närheten av fönster där det i regel är soligt. Man skulle också kunna tänka sig att använda sig 
av två olika metaller i en stav, som fanns med som ett alternativ under komponenter i ”Vald 
lösning”. Detta skulle med rätt metaller ge upphov till en spänning mellan de olika metallerna, 
som då skulle kunna fungera som en alternativ energikälla.   

Marknadsmöjligheter  
Enligt en mindre marknadsundersökning som genomförts i projektets början, finns det ett stort 
antal personer som skulle tänka sig att investera i en VäxtVäktare då de flesta har varit med 
om att deras krukväxter har dött på grund av dålig skötsel. För att kunna slå sig in på 
markanden krävs dock att en betydligt större marknadsundersökning görs, där man bland 
annat tar reda på om den mindre undersökningen har givit en rättvisande bild av köpkraften.  
Man bör också ta reda på hur klimatet ser ut på den tänkta marknaden: vet de potentiella 
kunderna om att produkterna finns? Är det lätt att få tag på information om dem? Är 
produkterna kvalitativa? med mera. 
Möjligheterna till distribution anses vara stora, då VäxtVäktaren skulle kunna säljas för sig, 
men också vara ett bra sätt att göra reklam för sitt företag genom att ge skänka bort den med 
företagets logotyp på eller liknande. Man kan även tänka sig att den skulle kunna finnas som 
erbjudande för tex. tidningar, då man får en VäxtVäktare om man tex. startar en 
prenumeration.  
Distributionskanalerna är många för produkter som VäxtVäktaren. Det kan tex. handla om 
försäljning i matvaruaffärer som tex. ICA, den kan säljas i blomsteraffärer eller i allvaruhus 
som tex. Rusat och Clas Ohlson. VäxtVäktaren gör sig bra som gåva vid födelsedagar eller 
inflyttningsfester eller liknande, och den skulle även kunna följa med på köpet av en  något 
dyrare eller mer svårskött krukväxt.  
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Litteratur:  
 
Ottosson, S., (1999): Dynamisk produktutveckling, Tervix förlag  
 
Internet 
 
http://www.willabgarden.se 
http://joebonsai.com 
http://www.shopzilla.com 
http://www.amconservationgroup.com 
http://www.electrokit.se 
http://www.bde.se 
http://www.plastinformation.com 
 
Företag 
 
ELFA AB - Elektronikhöjden 14, 175 80 Järfälla 
Accenta Plast AB - Fabriksvägen 2, 372 53 Kallinge  
CTM Elektronik AB - Rallarvägen 11, 184 40 Åkersberga 
Abacus Sweden AB - Allén 6C, SE-172 66 Sundbyberg 
Arrow Sweden Kista - Kronborgsgränd 19, 164 94 Kista 
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Ganttschema 2007-01-23 B

ilaga 1 - G
anttschem

a 
 
  Jan     Feb       Mar       Apr         Maj     
Vecka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Projektplanering                            
Bygga Prototyp                                
Tester                                
Design                              
Rapport                                     
Redovisning                                       
 
 

Utfall av Ganttschema 2007-05-20 
 
  Jan     Feb       Mar       Apr         Maj     
Vecka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Projektplanering                            
Bygga Prototyp                                
Tester                                    
Design                              
Rapport                                      
Redovisning                                       
 



 

Bilaga 2 - Budget 
 
I projektets början gjordes en äskning av pengar för att täcka kostnaderna för projektet. 
Den maximala summan som kunde äskas var 15000 kr, och därför äskades den summan 
för att projektet skulle kunna finansieras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget HT VT 
Kontorsmateriel 250 250
Kopiering 0 500
Telefon 250 250
Resor 200 500
Utställningsmaterial 0 1000
Prototypbudget 4000 6000
Förbrukn.material 800 1000
Summa 5500 9500
Total summa   15000
 
Utfallet visade sig bli 6817 kr lägre än budgeterat, och de 600 kronorna som står på 
höstterminen är kostnader för ett annat projekt som fick läggas ner efter halva kursens 
gång.  

 
 Utfall HT VT 

Kontorsmateriel 0 0
Kopiering 0 500
Telefon 0 0
Resor 0 0
Utställningsmaterial 0 0
Prototypbudget 600 7083
Förbrukn.material 0 0
Summa 600 7583
Total summa   8183

 



 

 

B
ilaga 3 – FM

EA
 

 



 

Bilaga 4 – Intressentanalys 
 

Projektgruppen 
 
 

Deltagare i 
marknadsundersökning 

Framtida konsumenter 
 
Framtida tillverkare av 
produkten 
 
Framtida försäljare av 
produkten 
 

Tillverkare av komponenter 
 
Återförsäljare av 
komponenter 

INTRESSE 
Högt   Lågt 
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B
ilaga 5 -  K

opplingsschem
a och stycklista 

 

 
 
 

 



 

Bilaga 6 – Mönsterkortslayout 

 



 

Bilaga 7 - Mönsterkortslayout 

 



 

Bilaga 8 - Mönsterkortslayout 
 

 



 

 

Bilaga 9 – Program 



 

 

 



 

 

2) Montera fast baksidan av 
VäxtVäktaren med medföljande 
skruvar 

1) Fäst batteriet  

3) Stick försiktigt ner mätproberna i jorden i den kruka Du vill använda 
VäxtVäktaren i.  
4) Vrid ratten tills den står på den fuktighetsnivå som enligt VäxtVäktarens skala 
är lämplig för den aktuella växten.  
5) Ställ reglaget till ”on” – nu väktar  VäxtVäktaren Din växt! 

B
ilaga 10 - B

ruksanvisning 

 



Bilaga 11 – Marknadsundersökning 
 
 

 

Samtliga av de fem frågorna besvarades av 15 personer 
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