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Sammanfattning 

Har Du stött på problem när Du skall låsa upp en dörr? Du har kanske haft händerna fulla men 

måste ändå vrida om vredet för att låsa upp dörren? Eller, Du kanske lider av en ledsjukdom 

och upplever ett vridande moment som ett problem?  

För att lösa detta problem finns det olika alternativ. Det vanligaste alternativet är en 

nyckelknapp. Med nyckelknappen behöver man inte vrida om vredet för att låsa upp. Men 

projektgruppen har efter egna erfarenheter inte upplevt nyckelknappen som en användarvänlig 

lösning, då det krävs många moment innan man går igenom dörren. Idén om att minska 

momenten vid en utpassage växte fram och projektgruppen tog fram en ny lösning, Senceif. 

Senceif är en modern och nytänkande produkt som underlättar upplåsning och öppnandet av 

en dörr med ett elektriskt lås. 
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Abstract 

Have you encountered problems when you are unlocking a door? Perhaps you have had your 

hands full when you needed to unlock the door? Or, you might be suffering from a disease 

and have difficulties to put force on to small objects. 

 

To solve these problems there are different options. The most common alternative is a key 

button. With the key button, you do not need turn the pinion to unlock. However, many 

people experience that there are a lot of steps to follow, before you are through the door. The 

idea to decrease the amount of steps before exiting the door grew and the project team 

developed a new solution, Senceif. Senceif is a modern and innovative product that simplifies 

the unlocking and opening a door with an electric lock. 
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Förord 

Senceif är resultatet av vårt examensarbete som vi genomfört på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Examensprojektet är ett 

nyproduktutvecklingsprojekt på 22,5hp och det har pågått under läsåret 2011/2012. Följande 

rapport beskriver utvecklingen från idé till färdig funktionsprototyp. Vi vill tacka alla som 

varit med och bidragit till resultatet. Vi vill speciellt tacka vår handledare Jeanette Gullbrand 

för hennes goda råd och handledning hon gett oss under projektets gång. Vi vill även tacka 

Svenska reumatikerförbundet för hjälpen vid vår förundersökning, Boxon för hjälpen med att 

ta fram ett emballage till prototypen, Berlings-glas för hjälpen med att ta fram en dörr och 

dörrpost inför Utexpo, samt vår klass som fungerat som bollplank och bidragit till en trevlig 

arbetmiljö. 

Vi har under projektets gång haft väldigt roligt och lärt oss många bra saker. Vi har 

framförallt insett hur viktigt det är med ett stort nätverk, att saker tar lång tid och att vi valt 

helt rätt utbildning.  

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Filip Thustrup                 Johanna Haversjö  
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1. Inledning 
De flesta personer har någon gång mötts av problem vid upplåsning av en dörr. Projektgruppen har 

tagit fram en produkt som löser detta. Information om bakgrunden till projektet, problembeskrivning 

och mål, samt andra viktiga delar i projektet finns beskrivet nedan. 
 

1.1 Bakgrund  
Idén bakom Senceif är något som föddes i ett tidigt stadie när projektgruppen började på 

högskolan. De båda var bekanta med problemen som uppstod när de skulle gå ut genom en 

låst dörr med saker i händerna. Det är många gånger vid sådana tillfällen som det kan behövas 

en hjälpande hand. Det projektgruppen önskade var att underlätta för alla som skulle gå 

igenom en låst dörr.  

Ett viktigt tankesätt som följt projektgruppen genom hela projektet har varit att tillämpa en 

befintlig, välbeprövad teknik på ett nytt område, där tekniken skulle underlätta, eller på annat 

sätt förbättra.  

1.2 Problembeskrivning  

För att hitta en korrekt problembeskrivning till Senceif måste problemen som uppstår först 

kategoriseras. Problemen som uppstår är av olika betydelse för olika personer. För att 

demonstrera detta kommer nu att presenteras tre olika scenarier.  

Scenario1.  

Person A, A, ska gå ut genom en låst dörr som är utrustad med ett elektriskt lås.  

A har händerna fulla av flera pärmar och en handväska samtidigt som hon är stressad till ett 

möte. A går fram och försöker trycka upp dörren, som hon förutsätter är olåst, men möts av 

att dörren är låst.Aningen frustrerad försöker nu A att lokalisera en nyckelknapp. Knappen är 

monterad fyra meter bort från dörren och A bestämmer sig istället för att öppna dörren med 

låsvredet. Det är en ganska svår procedur att genomföra med händerna fulla och A tvingas att 

ställa ifrån sig handväskan på golvet. A lyckas öppna dörren samtidigt som hon arbetar hårt 

för att med foten hålla dörren öppen tills handväskan är upplockad. Till slut lyckas A och gå 

ut genom dörren, dock mer stressad än förut.   

Scenario 2.  

Personen B, B, ska gå ut genom en låst dörr som är utrustad med ett elektriskt lås. B lider av 

reumatism och har som många andra reumatiker svårt att fatta grepp om små, kantiga saker. 

Dörren som B går ut genom har ett elektriskt lås, men inte någon nyckelknapp. B måste därför 

låsa upp dörren med vredet. I och med B:s reumatism är detta en mycket svår process, men 

efter att ha försökt länge och efter att ha fått ont i fingrarnas leder lyckas B öppna dörren med 

hjälp av båda händerna. 
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Scenario 3.  

Vissa passersystem kräver en godkänd öppning, dvs. att det går en signal till 

passersystemscentralen från t.ex. att nyckelknappen har tryckts in eller att dörren har öppnats 

med kod eller en tagg. Vid öppning genom att vrida om vredet manuellt, går ett larm om en 

icke godkänd öppning, vilket är samma signal som vid ett inbrott. Är det som i Scenario 1, 

kan detta generera flera falska signaler om inbrott varje dag. Detta kan i sin tur göra att 

säkerhetspersonalen inte längre litar på signalerna de får och ignorerar ett riktigt inbrott. 

I alla de tre scenarierna skulle det ha underlättat mycket om det hade funnits en sensor i 

handtaget.  Det viktigaste med projektet är att eliminera de onödiga momenten, alltså att låsa 

upp med nyckelknappen eller vredet. 

1.3 Vision, syfte och mål   

Vision 

 

Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent.  
 

Syfte 

Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

Mål 

Målet i projektet är att ta fram en fungerande produkt. Projektgruppen har som mål att längre 

fram starta ett aktiebolag av projektet. Förhoppningarna är att företaget skall växa och skapa 

sig ett starkt varumärke och på kort sikt generera pengar. 

 

1.4 Sekretess 

Sekretessavtal har upprättats med alla personer som berört projektet. Sekretessavtalet finns 

som bilaga 1, Sekretessavtal. 
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2. Projektbeskrivning 
Nedan presenteras en detaljerad projektbeskrivning. 

2.1 Finansiering  
Då vi har för avsikt att patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med 

i rapporten, då det skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett 

patent. 

2.2 Tidplan 
En första utseendeprototyp togs fram i december 2011, se bilaga 8, Brainstorming. Därefter 

togs det fram en första funktionsprototyp i april 2012 som under maj månad testas innan en 

testserie tas fram. Om produkten klarar testerna som görs under maj månad, kommer 

projektgruppen tillverka 20st testprodukter för att testa på en referensgrupp. Efter att en 

utvärdering har gjorts på resultatet från referensgruppen, kommer ytterligare en serie i större 

kvantitet att tillverkas. För mer detaljerad beskrivning se bilaga 6, Gantt-schema. 

2.6 Projektorganisation  

Projektgruppen består av två personer som är grundare till idén, Filip Thustrup och Johanna 

Haversjö. Båda studerar till Utvecklingsingenjörer på Högskolan i Halmstad. 

Produktutveckling, projektledning och entreprenörskap är huvudområden i utbildningen och 

några av gruppens styrkor i projektet. Se bilaga 7, Intressenter. 

Projektägare: Filip Thustrup, 24 år. Filips starka sidor är produktutveckling, analytisk 

förmåga och social kompetens. 

 

Projektägare: Johanna Haversjö, 22 år. Johannas starka sidor är projektledning, organisering 

och produktutveckling. 

 

Handledare: Jeanette Gullbrand, universitetsadjunkt, projektledare, Träffas en gång i veckan 

för att få feedback och inspiration till projektet. 

 

Övriga intressenter:  

Reumatikerförbundet – Har hjälpt projektgruppen att komma i kontakt med reumatiker, som 

delvis varit underlag för vår kravspecifikation till produkten.  
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3 Förundersökning 
För att säkerställa att det finns ett behov av Sencief, samt för att se vad som redan finns på marknaden 

idag, la projektgruppen ner mycket tid på förundersökningen. Utifrån resultatet av förundersökningen 

kunde en krav- och önskemålslista tas fram.  

 

3.1 Förundersökning 
För att skapa sig en uppfattning över efterfrågan för en produkt som Senceif, har 

projektgruppen gjort diverse undersökningar samt pratat med olika kunniga personer inom 

branchen. 

Reumatikerförbundet  

För att få en djupare förståelse för vad personer med reumatism har problem med idag, 

skickade vi ut ett frågeformulär till anslutna medlemmar till reumatikerförbundet. Detta 

gjordes i två steg. I det första steget skapades ett Google documets-formulär. Bilaga 2, 

Reumatikerundersökning. Därefter kontaktades den ansvarige för Reumatikerförbundets på 

Facebook-sida, som ombads att lägga ut en länk till formuläret i deras Time-line. Detta 

genererade 48 stycken välmotiverade svar och gav oss en bra insikt till vad som är svårt att 

göra för en person med reumatism och ifall de använder sig av hjälpmedel.  

I det andra steget begav sig projektgruppen till Reumatikerförbundet Hallands årsmöte, där de 

i pausen delade ut 40 likadana formulär till deltagarna. Mottagandet av förbundet var 

fantastiskt, men engagemanget i motiveringarna blev dessvärre lite sämre. En anledning till 

det kan ha varit den ganska pressade tidramen och att deltagarna samtidigt åt mat. 

Några svar på frågan om ” Har Du problem med att vrida om vredet för att låsa upp en dörr? 

Specificera gärna vad är det som är svårt.” Se bilaga 2, Reumatikerundersökning. 

Kvinna, 35-50år ”Både att knipa med fingrarna och ta i att vrida samtidigt är praktiskt taget 

omöjligt.” 

 

Kvinna, 50-65år ” Vredet är för litet och för hårt, kan inte få handen att ta små saker, och det 

går alldeles för tungt, måste knycka till för att få upp dörren. ” 

 

Kvinna, 50-65år ”Många offentliga dörrar är alldeles för tunga, vi behöver fler självöppnande 

dörrar även om det finns dörröppnare kan även de vara för tunga för att trycka på och det är 

fel placering för handen att trycka på dem.  

 

Kvinna, 35-40 år ”Jag har nersatt styrka i händerna och det kan vara svårt att få grepp om 

dörrvredet eller en nyckel.” 

 

Kvinna, 60-65år ”Jag orkar inte med egen kraft vrida om vredet, jag har satt dit ett hjälpmedel 

för att kunna öppna. ” 

 

Man, 50-55 år ”Vridmomentet i handleden är jobbigt vid öppnandet av ett lås.” 

 

Kvinna, 30-35 år ”Det är svårt att vrida om vredet då jag har klena handleder.” 
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3.2 Krav och önskemål 
Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

3.3 Marknad 
Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

3.3.1 Branschanalys 

Låsbranschen är en ganska konservativ bransch. Det har inte skett en särskilt stor förändring 

av låsmarknaden de senaste 50 åren. Det är ofta stora inhemska aktörer med stor 

marknadsprocent som säljer majoriteten av låsen samt tillbehören i ett land. I Sverige är det 

ASSA, som tillhör ASSA ABLOY, som står för den största delen av de svensksålda låsen. 

Det har ett stort sortiment med både helhetslösningar som enskilda produkter.  ASSAs styrka 

är att det har ett gott rykte om god kvalité och bra service. Andra aktörer är även Dorma och 

KABA.  För en mer utförlig beskrivning av marknaden se bilaga 22, Affärsplan - 

marknadsplan.  

3.3.2Konkurrentprodukter 

Den största konkurrentprodukten för Senceif är nyckelknappen.  Det är den billigaste 

produkten på marknaden som löser huvudproblemet, att låsa upp en dörr från insidan. 

Nyckelknappen passar till de flesta system vilket gör att den har en bred marknad. Nackdelen 

med denna produkt är att den inte är estetiskt tilltalande och det krävs att en elektriker dra 

sladdar till knappen, som i många fall är synliga, speciellt när en knapp sätts upp i efterhand.  

En annan konkurrentprodukt Senceif har är Kaba TouchGo systemet. Här löser man 

huvudproblemet, att låsa upp en dörr, med att du rör dörrhandtaget för att låset ska känna igen 

om du har behörighet att öppna dörren. Nackdelen med Kaba TouchGo är att det är ett 

kostsamt system, priset ligger på 9000kr/lås och personen som ska gå igenom dörren, behöver 

alltid bära på en transponder som visar att denne har behörighet.  

För mer information om konkurrenterna se bilaga 13, Slack  
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4. Metod 
Dynamisk produktutveckling är ett arbetssätt som projektgruppen arbetat med under projektets gång.  

Nedan presenteras olika metoder som använts för att komma fram till resultatet. 

 

Det är en komplicerad process att ta fram nya produkter och att senare vidareutveckla dem. 

För att nå ett bra resultat krävs det att användaren står i centrum under utvecklingen samt att 

krav och önskemål tillfredställs vad gäller funktionella och sensuella värden hos produkten.  

I huvudsak finns det två olika synsätt vid produktutveckling, dynamiskt synsätt och statiskt 

synsätt. 
1
 

Dynamisk synsätt – Visions - och kunskapsstyrt Statiskt synsätt - Styra med strukturer 

 Flexibelt, "formlöst" 

 Decentralisering, personligt ansvar 

 Ickelinjärt, komplexitetsbaserat tänkande 

 Självorganiserande 

 Ej planerbart utom grovt eller på mycket 

kort sikt 

 Flexibel anpassning till förändringar 

(Boyd-loop) för att nå målet, förverkliga 

visionen 

 Rigida former 

 Centralstyrning 

 Linjärt tänkande 

 Absolut planerbarhet (tror man kan se 

in i framtiden) 

 Scientific Management, 

maskinmetafor 

 Följa planen 

 

Genom att använda sig av dynamisk produktutveckling förenklas processen och ökad 

konkurrenskraft och användarvänliga lösningar kan tas fram på kortare tid. 
2
  

4.1 Val av metoder 
Under genomförandet av projektet har projektgruppen använt sig av utvecklingsmetoden 

dynamisk produktutveckling, DPD. 
 
Med hjälp av denna metod kunde projektgruppen på 

kortare tid få fram en funktionell lösning än med traditionella synsätt. Skillnaden mellan DPD 

och andra metoder är att med DPD fattas fler mindre beslut och det finns en större frihet att 

tänka, istället för att hålla sig till strikta genomförandesteg.
3
 

För att driva projektet framåt och skapa struktur i arbetet tillämpades viktiga tumregler inom 

DPD. Den främsta tumregeln som använts under produktframtagningen har varit att sätta 

användaren i fokus, men även brainstormingmetoderna BAD, PAD, MAD, CAD.  En annan 

central tumregel gruppen använt sig av är 80-20 % regeln. Med denna regel menas att man 

gör 80 procent av påbörjat arbete för att sedan återkomma med ny kreativitet och idéer för att 

göra 80 procent av de resterande 20 procenten. Detta har gjorts för att inte begränsa 

kreativiteten i gruppen.
4
   

                                                             
1 http://www.larsholmdahl.com/product/pdstrategies.html 
2
 Ottosson, S. (1999). Dynamisk Innovationsverksamhet. Tervix Förlag AB, Malmö, Sweden 

3 http://www.gmi.se/produktutveckling.html (2012-04-19) 
4 Lars Holmdahl, Lean Product Development sid. 202-203, 2010  

http://www.gmi.se/produktutveckling.html
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För att se hur stort behovet av en produkt som Senceif är, gjordes undersökningar på olika 

referensgrupper. Resultatet av de undersökningarna visade tydligt att behovet av Senceif är 

stort, inte bara från de med problem att öppna ett lås, utan de flesta med ett elektriskt lås såg 

nyttan i produkten och visade ett stort intresse.   

4.1.1 Brainstorming  

För att främja idéer har projektgruppen använt sig av olika verktyg. BAD,PAD,MAD och 

CAD har varit metoder som använts för att testa idéer i praktiken.  Kunskaper inom 

illustrationsmetoder, ritteknik och CATIA V5 har varit bra underlag för att framföra idéer. Se 

bilaga 8, Brainstorming, för resultat med respektive verktyg. 5 

4.1.2 Val av namn   

Ett passande namn på produkten bestämdes redan under hösten 2011. Namnet, Senceif växte 

fram genom brainstorming. Målet med brainstormingen var att namnet skulle påminna om 

produktens funktion, vara lätt att uttala och vara lätt att komma ihåg. Innan namnet bestämdes 

gjordes en undersökning
6
 som visade att det inte fanns några domäner som använde namnet 

sedan tidigare. Se bilaga 9, Namn och Logga. 

 

4.1.3 Utvärdering  

Val av sensor 

Projektgruppen gjorde i början av projektet en utvärdering över de olika teknikerna som 

skulle kunna användas i den slutgiltiga prototypen. Se bilaga 10, Val av sensor. 

 

FMEA 

Projektgruppen upprättade en FMEA-Feleffektanalys
7
 för att identifiera möjliga fel som kan 

uppstå och vilka åtgärder som krävs för att undvika felen. Se bilaga 11, FMEA. 

  

SWOT 

För att få fram de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns har projektgruppen 

jämfört de interna delarna med de externa i en SWOT-analys
8
. Projektgruppen kan då utnyttja 

resultatet för att få fram en så konkurrenskraftig produkt som möjligt. Det är viktigt att 

ständigt arbeta med gruppens styrkor för att utvecklas och bli bättre. Det är också viktigt att 

vara medveten om sina svagheter och konkurrenter för att bli konkurrenskraftiga på 

marknaden. En viktig punkt som kom fram under rubriken, möjligheter, är att det finns goda 

möjligheter för projektgruppen att starta ett företag runt produkten. För att se en utförlig 

SWOT-analys se bilaga 12, SWOT. 

                                                             
5 Lars Holmdahl, Lean Product Development sid. 214, 2010 
6 https://www.loopia.se/bestall/bestall2/ 
7 C Britsman, Å Lönnqvist, S O Ottosson , Handbok i FMEA, Förlags AB industrilitteratur, 1993 
8 Philip Kotler, Gary Armstrong, Veronica Wong, John Saunders, Principles of Marketing sid. 135, Prentice 

Hall, 2008 
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Slack  

Projektgruppen upprättade en Slack-analys
9
 för att jämföra Senceif med de två närmsta 

konkurrenterna, nyckelknappen och Kaba TouchGo. Genom att jämföra sina konkurrenter går 

det att se vad det är som särskiljer de olika produkterna, vilka egenskaper som är önskvärda 

hos kunden, vilka egenskaper gruppen kan har missat, samt vad som ger företaget fördelar.  

Se bilaga 13, Slack. 

 

 

                                                             
9 Nigel Slack, Operations Management, Blackwell Publishers, 2006  
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5. Resultat 
Senceif är en modern och nytänkande produkt som underlättar upplåsning och öppnandet av 

en dörr med ett elektriskt lås. Nedan presenteras resultatet av projektet.  

 

5.1 Senceif 

Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

5.2 Emballage   
Första intrycket av Senceif ska vara att produkten utstrålar modernitet och kvalité och det 

gäller även för emballaget. I emballaget ska produkten ligga tillsammans med dess tillbehör i 

en skyddande skumplast och manual.  

  

Figur 1 - Emballage 
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6. Utvecklingsprocess 
Nedan beskrivs resultatet av de metoder som använts under utvecklingsprocessen. 

6.1 Brainstorming   
I början av projektet brainstormade projektgruppen internt för att se om produkten skulle vara 

möjlig att ta fram och hur produkten skulle kunna tänkas se ut. Därefter kontaktade 

projektgruppen branschfolk för att få expertis inom området.  

6.2 Nyhetsgranskning 
Projektgruppen gjorde en undersökning i patentdatabaserna, PRV och Google Patent för att se 

om där fanns liknande produkter. Dock gav det inga större resultat. För att vara på den säkra 

sidan valde projektgruppen att anlita Valea för att göra en noggrannare nyhetsgranskning.   

6.3 Namn/logga 

Det valda namnet för produkten blev Senceif. Anledningen till att projektgruppen valde 

namnet Senceif var för att namnet är lätt att uttala, det påminner om produktens funktion samt 

att det är lätt att komma ihåg. Ett annat kriterium var att domännamnet skulle vara ledigt. De 

som var av intresse var: www.senceif.se, www.senceif.com, www.senceif.nu, 

www.senceif.org. Alla dessa är lediga. Se bilaga 9, Namn och Logga, för fler namnförslag 

samt bilder på logga.  

6.3 Benchmarking 
För att ta reda på vilka produkter som finns på dagens marknad, tog projektgruppen kontakt 

med olika låssmeder och användare av låssystem. Detta resulterade i att projektgruppen ökade 

sin kunskap om vilka produkter låssmederna använder sig av och vilka produkter de föredrar.  

Projektgruppen tog även reda på vad de marknadsledande företagen inom branschen har för 

produkter i sitt sortiment. Detta för att se vilken teknik de använder samt se hur deras system 

är uppbyggda. Se bilaga 22, Affärsplan, för en mer utförlig analys av konkurrenterna.   

6.4 Utvärdering  
Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

6.5 Tester  
Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

6.6 Prototyptillverkning   
Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

http://www.senceif.se/
http://www.senceif.com/
http://www.senceif.nu/
http://www.senceif.org/
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6.7 Produktionsanpassning  
Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 7. Ekonomi och 

Marknad 

 

7.1 The Marketing Mix and 4 Ps 
Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

7.1.3 Plats 

Efter att produkten har lanserats, blivit en produkt som fungerar och som kan tillverkas för 

rimliga kostnader, finns det en stor potential i att lansera produkten utomlands. 

Projektgruppen har för avsikt att då börja med Norden, därefter EU och senare Nordamerika i 

den ordningen.  
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8. Diskussion 
Nedan presenteras en uppföljning av kravspecifikationen och vad för påverkan Senceif har på miljön. 

 

8.1 Uppföljning av kravspecifikation  
Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår lösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det 

skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

8.2 Miljö  
Projektgruppen gjorde en livscykelanalys

10
 för att se vilken miljöpåverkan Senceif har. 

Värdena i analysen för Senceif var relativt låga. Det högsta värdet fick kromningen av 

stålplattan. Se bilaga 21, Livs cykel analys.  

 

  

                                                             
10

 C Britsman, Å Lönnqvist, S O Ottosson, LCA, Förlags AB industrilitteratur, 1993 
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9. Reflektioner 
Efter att ha jobbat med att ta fram Senceif under närmre ett år, så är vi i projektgruppen 

mycket stolta över resultatet. Det har varit en lång resa med många gropar i vägen.  

En sak som till slut löste sig, men som ibland har varit påfrestande, har varit att samarbeta 

med företaget x. Vi var väldigt tidigt färdiga med en kravspecifikation över hur prototypen 

skulle se ut och ville ta fram en prototyp så fort som möjlig för tester. Vi vände oss till 

företaget x, efter att ha blivit rekommenderade dit från en gemensam vän. Vår kontaktperson 

lovade att komma igång snabbt med arbetet, lovade ett billigt pris och hade ett samarbete med 

en person som visste allt om kapacitiva sensorer. Allt lät perfekt, men det hände ingenting. 

Det slutade med att de tre veckor företaget x skulle lägga för att bygga prototypen, påbörjades 

fyra veckor innan examen, det vill säga, sju månader efter det vi kommit överens om. Vi 

upptäckt hur viktigt det är att nätverka. Att bilda sig en uppfattning av en helt ny bransch är 

väldigt svårt. Däremot är det betydligt mycket lättare om man skapar en god kontakt med 

någon som känner många inom branschen. Det gjorde vi och har i princip pratat med över 

trettio personer, som hjälp till och delgivit oss information. Vi har också märkt att många 

människor gärna hjälper till om man är trevlig och saklig. Vi har fått emballage, förkromat 

ståldetaljer, och fått elektriska lås till ett värde av närmre 15 000 kronor, helt gratis genom att 

fråga och vara vänlig.  

Under projektet har många beslut fattats och tiden har ibland varit knapp. Men med hjälp av 

struktur, god planering och att vi jobbat efter deadlines, har allting hunnits med. Vi har satt 

upp delmål eftersom, där har vi valt prioritering och färdigdatum på uppgiften. Det har 

generellt sett gått bra att följa denna planering, men ibland har vi tvingats skjuta på saker 

antingen på grund av att leverantörer inte hållit sin deadline, eller för att vi själva inte hunnit 

med. Vi båda känner hur våra projektledarkunskaper har vuxit under projektets gång och vi 

känner oss mognare att ta oss ut i arbetslivet.   

Vi har använt oss av Dynamisk Produktutveckling(DPD), det har varit ett bra processverktyg 

som har hjälpt oss att hela tiden se på andra möjligheter med produkten. Det bästa med DPD 

är väl det fria tillvägagångsättet att man inte jobbar helt isolerat med något utan hela tiden har 

ett öppet sinne för förändringar. Dock kan det ibland leda till att vi jobbat på bredden istället 

för att komma framåt i processen.  

Idag är vi mycket stolta över att ha tagit en idé och förvandlat den till en konkret och 

välfungerande produkt. Resultatet, Senceif, är en produkt som löser ett problem på marknaden 

bättre än någon annan befintlig produkt och under den korta tid vi hållit på med Senceif har vi 

upptäckt en stor efterfrågan. Det som återstår innan Senceif kan komma ut på marknaden är 

att genomföra tester, skydda Senceif i patent, samla in kapital, sänka tillverkningskostnaden 

och starta ett aktiebolag.  
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Bilaga 1 – Sekretessavtal 

Vid utförande av projektarbeten av U3 i kursen Nyproduktutveckling 2011/12, som avhandlar 

produktutveckling för olika företag eller i egen regi, kan det förekomma information som är 

av konfidentiell natur avseende både produkter, som kan komma att patenteras eller 

vidareutvecklas, och om företag. Projektarbetena utförs i till stora delar gemensamma lokaler, 

varvid de olika projektgrupperna har god insyn i varandras arbeten. På grund av detta finns 

upprättat följande 

 

Sekretessförbindelse 

Undertecknad förbinder sig, såsom deltagare i projektarbete omnämnt ovan, genom 

underskrift på baksidan av detta papper, att behandla information om de produkter som 

projektarbetena avhandlar, och information om företag, såsom projekt, produktutveckling, 

produkter, marknader med mera, som fås under projektarbetena konfidentiellt. Diskussioner 

får dock föras inom den krets som deltar i projektarbetena. Information som inhämtats vid 

projektarbetena får således inte diskuteras med eller yppas till personer utanför denna krets. 

Sekretessförbindelsen omfattar inte information som återfinns i offentliga handlingar eller på 

annat sätt är offentlig. 

Brott mot denna sekretessförbindelse kan medföra skadeståndsskyldighet, utan någon 

begränsning av beloppet, enligt skadeståndslagen, lag 1972:207. 

Sekretessförbindelsen gäller till och med 31 december 2016. 

Undertecknande sker på baksidan av detta dokument. 
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Bilaga 2 – Reumatikerundersökning 

För att få en djupare förståelse för vad personer med reumatism har problem med idag, 

skickade vi ut ett frågeformulär till anslutna medlemmar till reumatikerförbundet. Detta 

gjordes i två steg. I det första steget skapade vi ett Google documets formulär. Vi kontakta 

sedan den ansvarige för Reumatikerförbundets Facebook-sida, och bad om att få lägga ut en 

länk
11

  till formuläret i deras Time-line.  Det genererade 48 stycken välmotiverade svar och 

gav oss en bra insikt till vad som är svårt att göra för en person med reumatism. I det andra 

steget begav vi oss till Reumatikerförbundet Hallands årsmöte, där vi i fikapausen delade ut 

40 stycken av samma formulär till de deltagande. Mottagande av förbundet var fantastiskt, 

men engagemanget i motiveringarna blev dessvärre lite sämre. En bidragande orsak till detta 

kan vara den ganska pressade tidramen och att deltagarna samtidigt åt mat.  

  

                                                             
11 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFRcGNQZ3BibHZEY1NVaE1tTHFPeFE6MQ 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFRcGNQZ3BibHZEY1NVaE1tTHFPeFE6MQ


24 | S i d a  
 

 

 

Ålder 

Օ <35  

Օ 35-50  

Օ 50-65   

Օ >65 

Har Du en speciallösning i Ditt hem pga reumatism?  

Ja Օ   Nej Օ 

Om ja, vilken/vilka? 

     

     

     

      

Hur mycket kostade den och vem betalade för den? 

     

     

      

Hjälper den andra människor i din närvaro, eller bara Dig? 

     

     

      

Har Du problem med att vrida om vredet för att låsa upp en dörr?  

Ja Օ   Nej Օ 

Om ja, specifiera gärna vad är det som är svårt. 

     

     

     

     

      

Anser Du att samhället är anpassat för personer med reumatism?  Förklara gärna vad  

som är bra respektive dåligt. 

      

      

       

Kön 

Man   Օ Kvinna   Օ 
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Bilaga 8 – Brainstorming 

PAD - Pencil Aided Design  

Handens rörelse är viktig för hjärnaktiviteten när man söker en lösning, och för utomstående 

är en skissning av idén oftast lättare att förstå sig på än en muntlig förklaring. Detta används i 

idégenereringsmetoden Kreativ dialog som projektgruppen använt sig av och som är en del av 

PAD. Den går ut på att projektgruppen sätter sig tillsammans och en projektmedlem börjar 

skissa ned sina idéer och tankar. De resterande gruppmedlemmarna försöker förstå och 

utveckla idéerna. När den första gruppmedlemmen har slut på idéer går man vidare till nästa 

gruppmedlem och så vidare. 
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Bilaga 9 – Namn och Logga 

Projektgruppen styrde upp ett brainstormingmöte för att ta fram namn och logga till produkten.  

Innan projektgruppen började fundera kring namn, klargjordes det att alla förslag som kom fram var 

bra förslag. Tanken var, ju fler förslag desto bättre. Båda projektmedlemmarna satte sig ner med var 

sitt papper för att skriva och skissa idéer. Idéerna höll medlemmarna till en början för sig själva, för att 

inte bli påverkade av den andres förslag. Efter några minuter visades förslagen och projektgruppen 

utvärderade varje förslag. Nedan visas de namnförslag och loggor som kom upp som förslag under 

brainstormingmötet.  

 

Namnförslag: 
JHOFT   F&J-touch 

Sencejf  SenceJHFT 

Sensesafe   

Senceif  

Sencefafe 

 

Förslag på logga: 

 

  

Förslag 1.  

 

 

  

 

                                              

Förslag 2. 

 

 

 

            Förslag 3.  

 

 

    Förslag 4. 
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Domänundersökning12
 

Domänsökningen visade att alla domäner för Senceif är lediga.  

 

                                                             
12 https://www.loopia.se/bestall/bestall2/ 


