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Sammanfattning  
Elbränder är idag en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige, där spisen utgör den i särklass 

vanligaste enskilda brandorsaken. Utöver spisen är kaffebryggaren och andra  

värmegenererande enheter en ofta förekommande en källa till bränder i hemmet. Ett vanligt 

problem är att människor glömmer stänga av brandfarliga elektriska apparater i samband med 

att dem lämnar sin bostad. Många kan dessutom relatera till en situation där hemmet lämnats 

och en plötslig påminnelse, i ett senare skede, ifrågasätter om all elektronisk utrustning 

verkligen stängdes av. Minnet sviker ofta i dessa lägen och en oro växer sig allt starkare. 

Utöver brandrisken så är det dessutom vanligt förekommande att lampor samt andra 

elektroniska enheter står påslagna, vilket utgör ett slöseri av resurser, både ur ett ekonomisk- 

och miljöperspektiv sett till bostadsinnehavaren respektive dennes omgivning.  

Projektgruppen har utvecklat en produkt som löser detta problem, från idé till tillämpbar 

prototyp. Produkten går under varumärket Onyx samt är en enhet som pluggas in i 

vägguttaget och fungera i sin tur som en mellanadapter till elektronisk enheter. Onyx är i har 

en unik funktion att på ett helautomatiserat vis bryta strömmen till elektroniska enheter som 

följd till att användaren lämnar bostaden. Tekniken bygger på att samverkan med användarens 

smartphone.  

Denna projektrapport går vidare in på tekniken bakom funktionen, utvecklar hur 

projektgruppen kommit fram till lösningen, utvärderar tillvägagångsättet och effekten av 

tillämpande av olika metoder. Rapporten för också diskussioner både ur ett produkt- och 

projektperspektiv, beträffande allt från småskaliga tekniska fakta till mer extensiva aspekter 

på såväl affärsmodellinnovation och framtida utvecklingsmöjligheter.    

Projektet drivs som examensarbete av studenterna Carl Ekstein, Filip Magnuson och Niklas 

Kristiansson, som läser på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad.  
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Abstract  
Electricity related fires is today one of the most common causes of fires in Sweden, where the 

kitchen-range are by far the most common single cause of the fire. In addition to the 

kitchenrange, coffee maker and other heat-generating devices represents a frequent source of 

fires in the home. A common problem is that people are forgetting to turn off the electrical 

devices, associated with them leaving their homes. Many may be able to relate to a situation 

where the home is left alone and at a later stage a sudden reminder raises the question whether 

all the electronic equipment really where turned off. The memory do often fails in these 

situations, and an anxiety is growing stronger. In addition to the risk of fire, it is also common 

that lights and other electronic devices are left turned on, which represents a waste of 

resources, both from an economic and environmental perspective in terms of the owner of the 

house respectively his surroundings.  

The project team has developed a product that solves this problem, from a first concept idea to 

applicable prototype. The product runs under the trademark Onyx and is a device that plugs 

into the wall socket and thence function as an adapter to electronic devices. Onyx is a unique 

feature in a fully-automated way to be able to break the current to electronic devices due to 

that the user leaves the home. The technology is based on interaction with the user's 

smartphone.  

This project report goes further into the technology behind the feature, declare how the project 

led to its solution, evaluating the approach and the effect of application of different methods. 

The report also hold discussions from both a product and project perspective, regarding 

everything from small-scale technical facts to more extensive aspects of both business model 

innovation and future development.  

The project is run as a thesis by Carl Ekstein, Filip Magnuson and Niklas Kristiansson, who  

studies Development and Innovation Engineering at Halmstad University.    
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Förord  
Onyx är resultatet av ett nyproduktutvecklingsprojekt utfört av Carl Ekstein, Filip Magnuson 

och Niklas Kristiansson som en del av examinationen från Utvecklingsingenjörsprogrammet 

vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet inom produktutveckling och innovationsledning 

omfattar 22,5 högskolepoäng och sträckte sig mellan hösten 2014 till våren 2015. Denna 

rapport beskriver utvecklingsprocessen, från idégenerering till färdig produkt.   

Vi som är grundare av Onyx vill rikta ett stort tack till alla som hjälp oss under projektets 

gång och ett speciellt tack till följande personer.   

● Peter Altman - Handledare  

● Jonas Rundqvist - Handledare  

● J & D Assisting Systems – Utvecklingsföretag av inbyggda system  

● Apping AB – Applikationsutveckling  

● Conny Nilsson – ALMI företagspartner   

● Tommy Samuelsson - Universitetsadjunkt  

● Christoffer Tönnäng – Lect Production  

● Patrik Thorsson - Guidning  

● Cybercom – Mjukvaruutveckling  

● Stena Recycling AB – Hållbar utveckling och materialval  

● National Gummi AB – Tillverkningsteknik av plaster  

● Peter Uppman – Mentor  

● Deltagare i marknadsundersökning och användartester  

● Klasskamrater på Utvecklingsingenjörsprogrammet  

  

  

  

_____________________          _____________________          _____________________  

          Carl Ekstein                              Filip Magnuson                       Niklas Kristiansson  
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1. Inledning   
Följande och inledande kapitel omfattar projektets bakgrund, 

problembeskrivning, syfte, mål samt avgränsningar.   

1.1 Bakgrund   
Elbränder är idag en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige, där spisen utgör den i särklass 

vanligaste enskilda brandorsaken (msb.se, 2015). Utöver spisen är kaffebryggaren en och 

andra värmegenererande elektroniska enheter ofta orsak till bränder i hemmet. Välkända 

faktorer som förenar kaffebryggaren och spisen är att dem via en strömförsörjning alstrar 

värme och utgör en risk för brand när deras strömtillförsel är påslagen samt lämnas utan 

uppsikt. Ett allt för vanligt förekommande exempel på detta och orsaken till många bränder är 

just att denna sortens elektronik, förenad med brandfara, glöms stängas av, ofta på grund av 

stress, i samband med att hemmet lämnas. Utöver risken för brand och dess förödande 

konsekvenser medför också själva vetskapen av risken, en oro hos många, som någon gång 

ifrågasatt sig själv om att ha glömt stänga av exempelvis spisen eller kaffebryggaren innan 

hemmet lämnades. I dagens samhälle har det blivit allt mer uppmärksammat med 

miljöpåverkan och vikten av att hushållen är energieffektiva. När energikrävande 

elektronikprodukter som exempelvis TV och lampor är påslagna i samband med att hushållet 

är folktomt kan anses som onödigt slöseri med resurser, både miljön och elräkningen. 

Dessvärre existerar ingen effektiv lösning som eliminerar dessa problem på dagens marknad.  

1.2 Behov  
Onyx ska lösa den ovannämnda problematiken genom att fylla ett trygghetsbehov hos 

konsumenten. Projektgruppens primära målgrupp blir därför personer som kan identifiera sig 

i Onyx problembeskrivning, med andra ord, en person som någon gång glömt eller ifrågasatt 

sig själv om att ha glömt stänga av elektronik som är befattad med en säkerhetsrisker.  

Onyx målgrupp består av människor som bor i både lägenhet och villa. Produkten ställer 

sedermera krav på att konsumenten har tillgång till en smartphone med Bluetooth 4.0 vilket 

initialt segmenterar målgrupp i relativ liten utsträckning. I dagens samhälle besitter de flesta 

hushåll en smartphone med Bluetooth 4.0, det vill säga mobiltelefoner med operativsystem 

likt iOS 5, Android 4.3 eller senare. Förenklat innebär utgör de majoriteten av alla 

mobiltelefoner som är tillverkade efter 2012. De tekniska kraven begränsar därför 

målgruppen inte något avsevärt. För att kunna nå ut till en bred målgrupp och i viss mån en 

kundgrupp som tillhör relativt orörda segment har gruppen valt att fokusera på 

användarvänlighet, det vill säga, att ta fram en produkt som är enkel att både förstå och 

använda. Det gör också produkten brukbar för en användare utan en djupare teknisk kunskap.  

1.3 Syfte    
Syftet med projektet är att ta fram en ny produkt som simplifierar användningen av 

automatiserade hem. Lösningen ska fungera passivt och kunna brukas av användare som 

saknar teknisk kompetens och därmed sänka antalet bränder orsakade av elektronikprodukter 

samt även bidra till en lägre energiförbrukning.   
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1.4 Projektmål   
● Vid examensarbete slut ska det finnas en fungerande funktionsprotyp som kan påvisa 

Onyx unika helautomatiserade lösning.   

● Prototypen ska visas upp vid Halmstad Högskolas mässa för examensarbete, UTexpo 

2015.   

● Vid examensarbetets slut ska det finnas en affärsplan för eventuell verksamhetstart.   

● Produkten ska vara användarvänligt genom tydlighet och enkelhet.    

 

1.5 Effektmål  
● Huvudmålet med projektet är att utveckla en produkt som bidrar till att sänka antalet 

bränder orsakade av elektroniska enheter i hemmen, världen över.  

● Produkten ska erhålla en god konkurrenskraft mot dagens produkter och därmed 

reformera marknaden.   

 

1.6 Avgränsningar  
Efter sammanställandet av fakta och resultat från tester valde gruppen att tillämpa sig av 

Bluetooth och samtidigt avgränsa sig ifrån att tillämpa andra teknologier utöver Bluetooth. 

Valet av Bluetooth motiveras i kapitel 4.1.2 Teknikval. Då medvetenhet om att användartester 

skulle utgöra en tidskrävande process valde projektgruppen vidare vad gäller 

prototypframtagning att avgränsa utvecklandet att stanna vid en funktionsprototyp som 

avspegla den produkt. För planerande av framtida produktsortiment valde gruppen att 

avgränsa sig ifrån samtliga andra teknologialternativ utöver Bluetooth och WiFi.   

 

1.7 Projektorganisation  
Projektgruppen består av tre projektledare som även är grundare till idén. Teamet består av  

Carl Ekstein, Filip Magnuson och Niklas Kristiansson som studerar på  

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Utbildningens huvudområden är 

produktutveckling, projektledning och entreprenörskap. Utbildningen har gett teamets 

medlemmar stark utveckling inom samtliga tre områden. Projektets ansvar och ägande delas 

solidariskt mellan teamet. Teamet har olika erfarenheter:   

Niklas Kristiansson har i sin utbildning erfarenheter av att arbetade med Stena Recycling AB 

och Stora Enso Hylte AB i ett produktutvecklingsprojekt och med Pelly Butiksinredning AB i 

ett affärsutvecklingsprojekt.  

Filip Magnuson har i sin utbildning erfarenheter av ett produktutvecklingsprojekt med 

Holmbergs Childsafety Holding AB och av ett flertal affärsplaner som utvecklades på Hong 

Kong Baptist University.  

Carl Ekstein har i sin utbildning erfarenheter av att arbetade med Frimeko, AJ produkter i ett 

produktutvecklingsarbete och med Pelly Butiksinredning AB i ett affärsutvecklingsprojekt.  
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Under projektets gång har teamet använt handledarna Jonas 

Rundqvist och Peter Altmann för rådgivning och vägledning. 

Examenarbetets examinator är utvecklingsingenjörernas studierektor Leif Nordin.   
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2. Metod  
Följande avsnitt omfattar de relevanta verktyg och metoder som 

använts i detta projekt.    

2.1 Projektmodell  
Projektgruppen har under projektets gång använt sig av projektmodellen dynamisk 

produktutveckling, DPD (Dynamic Product Development). Med denna metod fattas det fler 

mindre snabba beslut i jämförelse med större omfattande beslut som präglar många andra 

projektmodeller. Denna metod med dess snabba beslutprocess ger projektgruppen större frihet 

i arbetsprocessen då det agila tillvägagångssättet ger gruppen möjlighet till att jobba med flera 

moment parallellt och tillåter i en större utsträckning förändringar av produkten under hela 

projektet. Exempelvis kommer gruppen kunna arbeta med design jämnlöpande med 

utvecklande av produktens funktioner och låta de kontinuerligt påverka varandra. I jämförelse 

med om gruppen istället valt att arbeta utifrån en mer traditionell projektmodell där arbetssätt 

som ersättning skulle valt att följa något likt, en så kallad, vattenfallsmodell. I en 

vattenfallsmodell skulle gruppen vid liknande exempel som tidigare, först gjort klart 

prototypen och därefter designen, vilket kan resultera i att gruppen, vid nya krav på designen i 

ett sent skede, hade fått omarbeta hela det förebyggande arbetet av funktionerna.  Gruppen 

valde därför att tillämpa DPD baserat på att metoden ansågs ge gruppen bättre förutsättningar 

till bättre tidsoptimering och arbetseffektivitet via den flexibilitet som metoden ger och som 

undviker fall av fastlåsning likt beskrivet i exemplet ovan, rörande vattenfallsmetoden.   

Produktutvecklingsprocessen med DPD ses som lärande och har därigenom utrymme för 

förändring vilket påskyndar utvecklandet och främjar kreativiteten. DPD är därför mycket 

tillämpbar i sammanhang av nyproduktutveckling. (Ottosson, 2004)  

2.2 Verktyg och Metoder för Projektet  
Följande del redogör relevanta verktyg och metoder gällande projektet.  

2.2.1 Projektmöte  

För att regelbundet uppdatera projektorganisation om aktuell status på arbetsprocessen och 

vad som återstår att göras är det viktigt med regelbundna möten, förslagsvis med en veckas 

mellanrum. (Tonnquist, 2012)  

Dessa möten hålls varje måndag med projektorganisationen där projektets inblandade 

diskuterar den aktuella situationen och framtida tillvägagångsätt i projektet.  

2.2.2 Brainstorming  

Med Brainstorming försöker man stimulera den kreativa förmågan för att nya innovativa 

förslag och idéer ska uppkomma. En grupp utav deltagare diskuterar och genererar 

gemensamt idéer. Det är viktigt att idéerna inte får kritiseras eller värderas under 

idégenerering. Sedan när brainstormingen avslutas sammanställs idéerna för att utvärderas 

och de förslag som är de mest tilltalande väljs ut. (Ottosson, 1999)  

Brainstorming är ett verktyg som gruppen har använd kontinuerligt under projektet och har i 

princip använt metoden i någon form av utsträckning vid varje situation för att lösa uppkomna 

problem, se bilaga 6.  

2.2.3 Planering   

Ett planeringsverktyg som har utnyttjas för att se de olika aktiviteterna utefter tiden är ett 

Gantt-schema. Gantt-schemat förtydligar aktiviteterna som är beroende av varandra och när 
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dessa behövs genomföras. (Holmdahl, 2010). Detta ställdes upp i 

början av projektet för att skapa en kortsiktig överblick, initialt över 

höstens tidsram följt av en mer långsiktig schemaläggning över hela projektets tidsram, se 

bilaga 2.  

2.2.4 Dialog  

Med en dialog söks gemensamt lösningar till ett problem genom att ett oformellt samtal sker. 

Dialogen sker genom en diskussion mellan de olika parterna där de strävar efter en gemensam 

lösning, men de behöver inte ha samma uppfattning. (Ottosson, 1999).   

Under vårt projekt har dialog utnyttjas med flertalet insatta personer i ämnet för att 

kontinuerligt samla input och teoretisk kunskap inom området. Exempel på personer som 

ingått i en dialog men väsentlig betydelse finns utvecklat i kapitel 4.5 experthjälp.  

2.2.5 SWOT-analys  

Med en SWOT-analys studeras företagets interna styrkor och svagheter samt deras externa 

möjligheter och hot. Verktyget resulterar i en bra bild av projektets nuläge och skapar dess 

förutsättningar. (Tonnquist, 2012).   

SWOT-analysen har använts i början av projekt, halvvägs genom projektet för att utvärdera 

nuläget samt för att sätta upp framtida mål, se bilaga 13.1, 13.2 och 13.3.   

2.2.6 Intressentanalys  

Intressenter utgör alla som på något sätt har blivit påverkade eller har inflytande på projektet.  

(Tonnquist, 2012)  

En övergripande intressentanalys genomfördes tidigt i projektet för att få en tidig 

sammanställning av projektets intressenter som till lika kan påverka projektet, se bilaga 8.  

2.2.7 Business Model Canvas  

Verktyget Business Model Canvas klargör företagets affärsmodell, det vill säga att metoden 

ger svar på hur företaget ska tjäna pengar. (Venture Cup, 2014).   

Projektgruppen tog fram tre stycken Business Model Canvas och verktyget i sig gav gruppen 

en bättre förståelse och medvetenhet om flertalet viktiga, affärsmässiga parametrar, se bilaga 

10.1, 10.2, och 10.3.  Just affärsmodeller var ett område som gruppen valde att fördjupa sig i 

via litteratur (Osterwalder, 2012) som behandlar ämnet affärsmodellsinnovation och 

tillämpandet av just Business model Canvas. Vidare diskussion finns att läsa i kapitel 8.1 

Diskussion - Projekt   

2.2.8 Riskanalys  

En riskanalys har i syfte att identifiera de största riskerna med projektet samt göra en 

åtgärdningsplan för dessa. Därmed förbereder en riskanalys projekt samt projektets 

medlemmar på eventuella risker som kan komma upp (Tonnquist, 2012).   

Projektgruppen utvecklade en riskanalys vid mitten stadiet av projekts för identifiera risker 

och hantera dessa vid eventuell uppkomst, se bilaga 6.   
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2.2.9 Prototyping  

En prototyp är en approximation av slutprodukten ur de dimensioner 

som är av intresse. En prototyp kan vara allt ifrån en skiss till ett fungerande föremål. 

Prototypen hjälper intresserade parter att visualisera slutresultatet så att det inte finns någon 

tvetydighet och så alla intresserade parter är på samma sida (Liou, 2007).   

I detta projekt har projektgruppen använt sig fortlöpande av prototyper, där 

utvecklingsprocessen består av flertalet prototyper, för mer information, se kapitel 4. Resultat. 

I detta projekt har det utvecklats två huvudsakliga protyper som har utvecklads individuellt 

under projekts gång. Till exempel finns det fyra olika versioner av prototyp två som har 

utvecklats stegvis och uppgraderas under loppets fortskridande. För illustrativa bilder, se 

bilaga 18.   

2.2.10 Marketing mix Kothers fyra ”P”  

Marketing mix är ett marknadsföringsverktyg som används för att applicera rätt 

marknadsföring på sin målgrupp. Detta verktyg är indelat i fyra grupper som kallas de fyra P: 

produkt, pris, plats och promotion. (Kothler, 2000).  

Gruppen tog fram en Market mix som går att läsa under kapitel 5. Affärsmöjligheter  

2.2.11 Konferensbesök  

För att få bättre förståelse och för att kunna skapa en dialog kring de olika teknikområdena 

men som också berör den marknad produkten ska appliceras i, kan olika event och 

konferensbesök fungera som en metod för att uppnå detta.  

2.2.12 Experthjälp  

Genom möten och telefonsamtal, har gruppen tagit hjälp av utvalda personer inom projektets 

expertis område. Experthjälp har använts för att få bättre insyn i teknikval för produkten såväl 

som hur produkten skall tillverkas och säljas.   

2.3 Verktyg och metoder Produkten  
Följande kapitel redogör relevanta verktyg och metoder gällande produkten.  

2.3.1 Nyhetsgranskning  

För att utvärdera nyhetsvärdet på vår produkt utfördes det en nyhetsgranskning på publicerade 

idéer och existerande patent. Under nyhetsgranskningens gång fick projektorganisation hjälp 

och feedback av företaget Valea.  

2.3.2 BAD-PAD-CAD   

Verktygen BAD-PAD-CAD användes för att få våra lösningar att konkretisera abstrakta 

lösningar. Med BAD (Brain Aided Design) arbetar hjärnan genom medveten och omedveten 

tankegång, skapar och testar olika lösningar i huvudet (Holmdahl, 2010). PAD-verktyget 

(Pencil Aided Design) illustrerar lösningarna med hjälp av penna och papper (Ottosson, 

1999). Med CAD (Computer Aided Design) används datorn för att illustrera produkten i både 

2D och 3D (Ottosson, 1999).   

Dessa metoder har används kontinuerligt under projektets gång för att illustrera och 

konkretisera lösningar. PAD och CAD har varit väldigt värdefulla vid framtagning av 

logotypen och den visuella prototypen. Tidigare nämnda prototyping har här kunnat 

appliceras som ett fjärde steg i det hela.  
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2.3.3 FMEA   

FMEA står för Failure Modes and Effects Analyses och är ett 

analysverktyg tillämpbar på en produkt med avsikt att förebygga potentiella fel. FMEA 

eliminerar inte risken i sig utan en handling måste ske efter utvecklandet av FMEA. 

(Anleitner, 2011)  

Gruppen har tagit hjälp av FMEA för att eliminera risker för eventuella fel i vår produkt. 

Genom att förutspå och utvärdera potentiella fel med produkten kom gruppen att effektivisera 

arbetsprocessen till slutgiltiga funktionsprototyp och fortsatt produkt. Detta kom även att 

bidra till en driftsäkrare produkt. I projektet har två stycken FMEA tagits fram, en för 

produktutveckling och en för kunden. (Se bilaga, 9.1 och 9.2)   

2.3.4 Analys över konkurrensfaktorer   

Olika företag har olika kundgrupper samt olika produkter vilket kräver att företaget har olika 

egenskaper i sig. En slack-analys är en jämförelse av de olika produkterna och kundgrupperna 

och visar därmed vilka egenskaper som är orderwinners, vad som är baskraven samt det 

mindre viktiga för varje grupp. Dessa blir då företagets interna mål. (Slack, Chambers, 

Johnston, 2007).   

Denna analys genomfördes för att se vilka egenskaper som är viktigast att fokusera på samt 

för att skapa nöjda kunder. (Se bilaga 5)   

2.3.5 Kodsökning  

För att komma fram till bästa möjliga lösning av prototypen har projektgruppen aktivt sökt 

efter koder för att sammanställa en mjukvara som kan samverka med produktens hårdvara. 

Detta ger en större förståelse för hur problemen kan lösas. Utifrån andras lösningar på 

liknande problem har projektgruppen med modifikation kunnat lösa en kod som är 

skräddarsydd för just Onyx första produkt. Därefter har komponenter som är anpassade efter 

koden köpts in för att få prototypen att fungera så bra som möjligt. Prototypen är 

programmerad via utvecklingsplattformen Arduino som använder sig av ett objektorienterat 

C-språk.  

2.3.6 Datorprogram  

För att visualisera och ta fram fler delar av projektet har en del datorprogram kommit till 

användning. För att visualisera designen på produkten och för att kunna skriva ut inkapsling 

till de olika prototyperna har Catia v5 används flitigt under projektets gång. programmet 

Keyshot 4 har också används för att visualisera produkten och ta fram 3D filmer. Adobe 

Photoshop och Adobe Illustrator har använts till bilder och framtagning av logotypen i 

projektet. Arduino som tidigare nämnt har används för alla programmering på prototypen. 

Rapportskrivningen har skett i Google Documents och sedan renskrivits i Microsoft Word. 

Tabeller och kalkyler har gjorts i Microsoft Excel. All lagring av projektmaterial har delats 

mellan projektmedlemmarna på Google Drive.  

2.3.7 Parvis jämförelse   

Metoden parvis jämförelse innebär att olika egenskaper jämförs parvis med varandra för att se 

betydelsen av de egenskaper som anses viktigast. Denna jämförelse resulterar sedan i en 

prioritetsordning på egenskaperna som sedan kunde appliceras i en utvärdeingsmatris. 

Projektgruppen använde sig av parvis jämförelse då gruppen stod vid ett avgörande teknikval 

i projektet. (Se bilaga 11)   
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2.3.8 LCA - Livscykelanalys   

Med en livscykelanalys bedöms hur produkten påverkar sin 

omgivning ur miljösynpunkt under sin livstid. Produktens utvärderas utifrån information om 

produktens materialutvinning, tillverkning och användning till återvinning i ett processträd. 

Denna information används för att skapa förbättringar som minskar produktens miljöpåverkan 

(Britsman C, Lönnqvist Å, Ottosson, 1993).    

En förenklad livscykelanalys utfördes för att få en överblick över produktens miljöpåverkan.  

(Se bilaga 12)   

2.3.9 Användarvänlighet  

Användarvänlighet i sig är ett kvalitetsmått, vilket menas med hur effektiv produkten är att 

använda för slutanvändaren. Det vill säga hur användaren minns och klarar av att använda 

systemet samt även hur många fel som är möjliga att göra. (Johnsson, Wallin, 2013)  

Projektgruppen hade ett tydligt fokus på användarvänlighet redan från början. Ett initialt 

riktmärke har varit att betrakta och utgå användarvänligtekniken som redan finns tillgänglig i 

andra sammanhang där samma teknologi använts på något annat, till exempel i Sony BM-10 

(Sonymobiles.com, 2014). Tekniken i exemplet var en god inspirationskälla till hur två 

enheter med Bluetooth kopplas samman. I exemplet fram fungerar det enligt följande: en 

knapp på en av de två enheterna. Enheten som i detta fall är en högtalare går in i ett speciellt 

sökningsläge för att hitta nya enheter. En andra enhet, utgörande av, i detta fall, en 

Smartphone som har påslagen Bluetooth och är belägen inom ett bestämt avstånd till 

högtalaren. Så kallad par koppling är då möjlig.    

2.4 Vetenskaplig metod  
Projektgruppen har använt sig av följande metoder för att samla in väsentlig data.  

2.4.1 Intervju  

Grupper har under sitt arbete för datainsamling intervjuat människor som en del personer som 

utgjort bra exempel för potentiella kunder. Resultatet av detta framgår i kapitel 4.9.2 

Användartester på äldreboendet Gamletull.  

2.4.2 Enkätundersökning  

En enkätundersökning är enkel, billig för att samla information inom olika projektområden. 

(Nichols, 2006). Information samlas in från respondenter genom att förfrågningar som 

besvaras på egen hand.  Metoden är enkel och relativt billig att samla in information från en 

bred publik.   

Det finns dock nackdelar med en enkätundersökning då frågeställningen är anonym och 

därmed går det inte att ställa följdfrågor. Enkätundersökning kräver att respondenten själv 

tolkar frågorna vilket ställer kravet på tydliga frågeställningar och instruktioner.   

I projektet användes enkätundersökning för att få feedback från potentiella användare 

gällande den potentiella marknaden för Onyx. (Se bilaga, 16.1, 22)   

2.4.3 Marknadsundersökning  

För att samla information om den potentiella marknaden från respondenter utfördes en 

enkätundersökning där ett fåtal enklare frågor besvarades. Enkätundersökningen utfördes med 

hjälp av Google Drive och delades på sociala medier. (Se bilaga, 16)   
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3. Teori   
Följande kapitel beskriver relevant teori för projektet   

3.1 WiFi kommunikation  
I denna teoridel har projektgruppen utgått från Halmstad Högskolas digitala bibliotek. WiFi 

eller Wireless Local Area Network (WLAN) är en teknik för trådlös kommunikation. Själva 

ordet WiFi står inte för något särskilt, det är bara ett varumärke, men kan ändå tolkas som 

Wireless Fidelity. WiFi har satts som standard (IEEE 802.11) för att kunna koppla samman 

olika produkter med ett trådlöst nätverk via olika standardiserade radiofrekvenser.  

Kommunikationen sker från en åtkomstpunkt även kallad accesspunkt. Detta kan vara till 

exempel en trådlös router som skickar ut radiovågor som WiFi anpassade enheter kan nyttja 

då dem befinner sig i den trådlösa routerns radie och kan där fritt röra sig inom radiovågornas 

område utan att tappa uppkoppling. För att vara mer specifik så går det att exemplifiera 

kommunikationen likt att accesspunkten skickar ut ett unikt nätverksnamn, även känt som 

SSID. SSID skickas likt ett paket, varje 100ms, med en hastighet på 1Mbit/s. Eftersom 

1Mbit/s är den långsammaste hastigheten för WiFi så försäkrar sig acesspunkten om att WiFi 

enheten som tar emot paketet, kan kommunicera med den hastigheten. Beroende på 

inställningarna bestämmer sig då enheten om den skall ansluta till accesspunkten. När enheten 

anslutit kan den röra sig fritt inom accesspunktens radie. Om radien behöver ökas, så är det 

möjligt att ha fler acesspunkter, där WiFi enheterna, per automatik, ansluter till den som har 

starkast uppkoppling. Det går även att utvidga nätverks radie med en så kallad ”Range 

Extender” som förstärker signalen från den ursprungliga accesspunkten.  

3.1.1 WAP  

En trådlös accesspunkt (WAP), sammankopplar de trådlösa enheterna ungefär som en 

nätverkshubb med kablar, som vidare går att jämföra med en centralstation för tåg. Detta 

tillåter de trådlösa enheterna med WiFi-standard att kan kommunicera med varandra.  

3.1.2 Trådlös router  

En trådlös router integrerar WAP, Ethernet switch och mjukvaran för att generera IP adress. 

Samtliga tre utgör tillsammans grunden för att kunna koppla de trådlösa och trådbundna 

enheterna i det lokala nätverket till internet.  

3.1.3 WiMax  

Det trådlösa nätverket har även börjat användas i större skala, ett exempel på detta är WiMax 

som är en ny typ av trådlöst nätverk som kan tillämpas på samma sätt som WiFi. WiMax har 

en räckvidd på upp till 48 kilometer och stödjer hastigheter upp till 70Mbp/s, vilket är 

betydligt längre och snabbare än WiFi.   

Informationen gällande WiFi är hämtat från artikeln (Dhawan, 2007).  
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3.2 Bluetooth kommunikation  
Fjärde generationens Bluetooth lanserade två skilda typer av 

Bluetooth. En variant som rakt av är en uppgradering till tidigare generationer och är fortsatt 

anpassad för relativt medelstor dataöverföringskapacitet. Den mer intressanta och unika andra 

varianten går under namnet Bluetooth Low Energi (BLE) och är den variant som 

projektgruppen valt att titta mer på.  

3.2.1 Bluetooth Low Energy (BLE)  

Bluetooth Low Energy är en ny framåtväxande kommunikationsteknik för kortdistans. Denna 

nya teknik har, tillskillnad mot tidigare versioner av Bluetooth, utvecklats för att dra 

väsentligt mycket mindre ström.  

Eftersom Bluetooth har en väldigt utbredd användning som t.ex. mobiltelefoner, bilar, bärbara 

datorer m.m. beräknas BLE dra stora fördelen av att vara mycket mer energisnål. Marknaden 

för BLE beräknas stiga explosionsartat och ha en stor betydelse för ”Internet of Things” 

(IoT). IoT är ett begrepp som beskriver en framtid där vardagliga och så kallade smarta 

produkter, ofta berikade med någon form av sensor, kommer vara anslutna till internet och 

kommunicera med varandra.   

Så fungerar det  

Bluetooth BLE är en väldigt kompliceras tekniskprocess men precis som i klassiska versioner 

av Bluetooth består den av två huvuddelar, kallade ”The Controller” och ”The Host”. Dessa 

två huvuddelar delas sedan upp i lager som har olika uppgifter i proceduren.  

Sammanfattningsvis utgör The Controller den delen som sänder ut och tar emot data och The 

Host bestämmer hur själva utsändningen av frekvensen ska gå till. Kommunikation mellan de 

två huvuddelarna sker kontinuerligt.  

The Controller  

The controller består av två lager. Ett så kallat ”Physical Layer” och ett så kallat ”Link 

Layer”. The Controller består av ett så kallat ”Small System on Chip” med en radiosändare. 

Det är ifrån The Controller och mer specifikt denna radiosändare kommunikationen sker.  

● Physical Layer är ett kanalsystem där information sänds. Det finns två typer av BLE 

radiofrekvens kanaler; marknadsföringskanaler och data kanaler.  

Marknadsföreningskanaler är till för att upptäcka andra enheter medens datakanaler är 

till för att skicka data mellan par kopplade enheter.  

● Link Layer används först när enheterna är par kopplade och övergår i Master eller 

Slave mode. Master och Slave mode är en rollfördelning som måste ske för att 

bestämma kommunikationsvägen. I Master mode får enheten en roll att skicka ut 

information respektive att i Slave mode tar emot information. En Master kan vara 

ansluten till flera enheter medens en Slave kan enbart vara ansluten till en enhet. 

Därefter skickas data efter ett tidsbestämt schema genom datakanalerna.  
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The Host  

The Host är en så kallad applikationsprocessor och består av lagerna Logical Link Control,  

Adaptation Protocol (L2CAP), Attribute Protocol (ATT),  Generic Attribute Profile (GATT), 

Security Manager Protocol (SMP) och  Generic Access Profile (GAP). Förenklat utgör dessa 

steg som “organiserar” själva utsändandet av data.  

● Syftet med L2CAP är att sammanställa information från de ovanstående lagern till 

kommunikationskanalen.  

● Lagret ATT bestämmer vilken av de två kommunicerande enheter som ska agera som 

server och klient.  

● GATT använder ATT för att upptäcka andra enheter och ett utbyte av egenskaper, 

dessa emellan.  

● SMP är steget som erbjuds för att skydda informationen som skickas mellan 

enheterna. BLE erbjuder många olika säkerhetsfunktioner och de flesta kan definieras 

inom LE Security Mode 1 och LE Security Mode 2, där mode 1 skyddar Link Layer 

och mode 2 ATT Layer.  

● GAP är det översta steget och anger enhetsroller, lägen samt tillvägagångssätt för 

upptäckten av enheter och tjänster, hantering av anslutning samt säkerhet.   

  

Informationen gällande Bluetooth är hämtat ifrån artikeln (Gomez, Oller, Paradells, 2012).  
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4. Resultat   
Följande kapitel redogör utvecklingsprocessen av produkten från 

uppstarten till färdig prototyp.  

4.1 Uppstart  
Projektet startade i september 2014, med att försöka idégenerera en produktidé som 

gruppmedlemmarna själva kände ett behov av. Projektgruppen var enade att de hade intresset 

av att utveckla något tekniskt. Efter ett rannsakande bland flera idéer kom gruppen slutligen 

fram till en idé som projektgruppen valde att arbeta vidare på. Den idén där man utifrån ett 

automatiserat utförande kan kontrollera strömmen blev vinnare och framfördes sedan för 

handledaren. Gruppen fick positiv feedback från denna idé och valde att fortsätta. Flera 

personer med kompetens inom området rådfrågades bland annat Tommy Samuelsson samt 

Thomas Lithén vilket resulterat i feedback för att projektet var möjligt att genomföra.  

Vid vidare utveckling av idén, utforskade projektgruppen olika teknologier, vilket gav en 

bättre förståelse för tillämpningsområden där exempelvis dem skilda för- och nackdelarna 

med Bluetooth respektive WiFi visade sig passa bättre för olika typer av produkter. Detta 

skulle i ett senare skede visa sig vara tillämpbara för att rikta sig mot olika målgrupper.   

De första månaderna i begynnelsen av projektet präglades i övrigt av mycket planerande och 

efterforskande. Då gruppen var med och tävlade med sin affärsidé och sin affärsmodell låg 

stort initialt fokus på den teoretiska delen av arbetet, närmare bestämt; förstudie, planerande 

och framställandet av en tydlig affärsmodell.  

4.2 Förstudie   
Då projektet har krävt en både teknisk och affärsmässig förståelse har en stor efterforskning 

präglat en stor del i det inledande arbetet i projektet.   

  

4.2.1 Affärsinriktad förstudie  

Förstudiearbete som knyter an till denna rubrik innefattas av immaterialrättsliga 

förutsättningar, konkurrensanalys, utvärdering kring den mest lönsamma affärsmodell med 

hjälp av verktyget Business Model Canvas (BMC) och marknadsundersökning.   

Som resultat av efterforskningar ihop med parallella studier inom immaterialrätt fann gruppen 

ett amerikanskt patent (se bilaga 21) framtaget av elektronikgiganten Apple Inc. Patentet 

verkar bara på den amerikanska marknaden och berör med andra ord inte den europeiska 

marknaden som utgör Onyx huvudsakliga marknad. Efter ytterligare efterforskningar och 

rådfrågning av experthjälp från Assadi Behdad ansågs patentet inte ska begränsa Onyx för en 

senare eventuellt expansion även på den amerikanska marknaden.   

Utöver en avstämning och en övergripande marknadsbild som patientundersökningen gav, 

gick gruppen vidare med marknadsundersökandet genom att sammanställa en djupare 

konkurrensanalys (se bilaga 3). Med konkurrensanalysen kunde gruppen fastställa att det idag 

är en tuff marknad med flertalet konkurrerande produkter och substitut som försöker svara 

mot den ökade efterfrågan av smarta hem och uppkopplade sensorer. Ur konkurrensanalysen 

framgår det också att samtliga konkurrenter och substitut saknar den helautomatiserade 

funktion som Onyx produkter erbjuder och den användarvänlighet som ett orört kundsegment 

anser vara en bristvara. De två nämnda brister var något gruppen valde att försöka bemästra.  
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Gruppen etablerade därför ett tydligt fokus på användarvänligheten 

vilket är något som framkom efter diskussion med gruppens ena 

handledare Peter Altmann.  

Tre stycken BMC togs fram (se bilaga 10.1, 10.2, 10.3), alla tre med betydande skillnader via 

olika kundinriktningar. Vidare beskrivning av affärsmodellerna behandlas i ett senare kapitel, 

se 5.3 Affärsmodell.   

En övergripande marknadsundersökning genomfördes för att se efter produktens efterfrågan 

på marknaden, men också snabbt känna av om ett marknadsintresse även fanns utanför det 

huvudsakliga segmentet. För mer detaljerad information se 5.3.2.1 Marknadsundersökning.  

  

4.2.2 Teknisk förstudie  

Den tekniska förstudien består av en djupare kunskapsberikande efterforskning.  

Efterforskningen karaktäriserades av utbildning berörande de teknologier som projektet var 

planerat att bygga på och gav större förståelse, som i sin tur visade sig användbar för att 

kunna utnyttja teknikens fulla potential. Denna förstudie gav dessutom större förståelse för 

vad som var möjligt att utveckla, både på hård- och mjukvarusidan och ligger som grund till 

det tidigare teorikapitlet. Med bättre förståelse kunde gruppen också genomföra bättre 

produktutveckling och bygga en kravspecifikation som bättre svarade mot den bristande 

användarvänligheten som slutkunden efterfrågar.  

Som komplement till den vetenskapliga litteratur som utgjorde en stor del i förstudien 

införskaffade sig gruppen kunskap via deltagande på konferenser. Konferenserna gav 

ytterligare förståelse och gruppen kunde via direktkontakt med experter inom skilda tekniska 

områden få bättre svar på frågor som den vetenskapliga litteraturen utelämnade.  

Konferenserna bestod annars i stor utsträckning av fördrag och föreläsningar som inspirerade 

och väckte nya tankar som tog effekt på utvecklandet var prototypen. Här under följer de 

konferensbesök som gruppen deltog på  

Tillväxtdagen  

Gav i stor utsträckning berikande perspektiv på affärstänk, relevant för projektet då de 

behandlade det närbesläktade området som orienteras under det tidigare nämnda IoT 

(halmstadsnaringsliv.se).  

IoT Conferens  

En inspirerande heldag med föreläsningar och utställningar som dessutom gav svar på frågor 

kring tillverkningstekniker, design och marknadsföring (iotconf.se).   

  

Den tekniska förstudien berörde tekniker som GPS, GSM, Bluetooth, Infraröd, UV-sensorer 

och WiFi, med djupare granskning av just främst Bluetooth och WiFi.   

4.3 Teknikval  
Gruppen var i ett startskede inne på använda sig av WiFi då flertalet konkurrenter valt att 

tillämpa WiFi i sina produkter. Ett inledande arbete i form och utbildning och tester inom 

området ledde fram till en första prototyp. Prototypen fungerade väl och levde upp till flera av 

de grundkrav gruppen diskuterat. Som exempel lyckades gruppen koppla samman 

smartphonen med prototypen. I ett nästa steg nådde gruppen därigenom framgång med att ta 

fram en funktion för helautomatisk strömbrytning. Möjliggörandet av funktionen var då 

bevisat och mer om tekniken och dess utförande går att läsa mer om i nästa kapitel. Efter 
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fortsatta studier och en jämförelse av flertalet tekniker samt en bättre 

förståelse för Bluetooth Low Energi(Bluetooth 4.0) valde trots allt 

gruppen att istället byta ut WiFi mot en Bluetoothteknologin för de fortsatta arbetet mot en 

slutprototyp. Anledningen till teknologiskiftet utgjordes i huvudsak av de möjligheter som 

följer med de strömsnålare alternativet, lägre kostnader samt enklare utförande för 

användaren. För mer information kring motivering till valet se den parvisa jämförelse som 

utfördes i valet mellan det två teknologierna (bilaga 11).    

Då en uppgradering av den trådlösa kommunikationsstandarden Bluetooth nyligen nått 

marknaden finns nya och outnyttjade fördelar med tekniken. I och med att BLE-enheten drar 

avsevärt mycket mindre ström kan exempelvis kretsen divas med batteri i mindre skala, vilket 

ger utrymme för framtagandet av små och diskreta enheter som passar användaren bättre.  

Projektgruppen såg med Bluetooth, större möjligheter med att nå den användarvänlighet 

genom enkelhet och tydlighet som gruppen redan i ett initialt läge valt att eftersträva. Med en 

lägre kostnad av komponenterna kunde Onyx första produkt, utöver sin helautomatiserade 

funktion, även differentiera sig med ett konkurrenskraftigt pris.   

Det fortsatta arbetet med det egna utvecklandet och framtagandet av en slutlig  

funktionsprototyp har präglats av framtagande av flera stegvis förbättrade prototyper. Men för 

att bättre och tydligare vis beskriva utvecklandet har gruppen valt att sammanfatta det hela i 

två större utvecklingsfaser, i form av två stycken prototypframtagningar.   

4.3.1 Tekniken bakom WiFi prototypen  

Som tidigare nämnt ville gruppen initialt använda sig av WiFi tekniken i den första 

prototypen. En omfattande kodsökning (se 2.3.5 Kodsökning) genomfördes för att få en större 

förståelse för hur tekniken skulle fungera med ett Arduino kretskort. När gruppen förstått vad 

som är möjligt att åstadkomma med WiFi koden köptes hårdvaran in för att testas. En 

WiFiskölden för att möjliggöra trådlös kommunikation och en mikroprocessor för själva 

beräknandet och hanterandet av data beställdes och gjorde tillsammans det möjligt att skanna 

efter trådlösa nätverk i enhetens omgivning. Kortet testades för att hitta gruppmedlemmarnas 

mobiltelefoner. En inbyggd funktion under namnet WiFi Hotspot i smartphonen användes för 

att kunna göra mobiltelefonen synliga för den framtagna enheten. Tanken var att produkten 

skulle söka efter mobiltelefonen med jämna mellanrum för att kontrollera om den befann sig i 

närheten.   

När detta testades hittades enheten i smartphonens nätverk och kunde efter programmering 

berätta detta visuellt genom att svaret “Mobilen är här” visades på en uppkopplad dator. När 

mobiltelefonen sedan var utom räckhåll visades texten “Mobilen är inte här”. Ett nästa steg 

blev sedan att ersätta textslingan med en aktiv funktion i form av en kommandon att kunna slå 

av respektive på strömmen till en separat krets. Genom integrerandet av en ny 

hårdvarukomponent i form av ett relä var detta möjligt. Relät som användes behärskar en 

spänningsbelastning på uppemot 230 V, vilket är standardspänningen i vägguttagen i svenska 

hushåll. Som resultat hade gruppen nu tagit fram en adapter, anpassad för ett vägguttag. En 

adapter som därmed också är kompatibel med alla enheter som har en stickkontakt som passar 

i ett svenskt standardiserat vägguttag.  

På konceptredovisningen den 18 december 2014 demonstrerades funktionen i form av att en 

lampa kopplades in i adaptern som då tändes när mobilens Hotspot var närvarande och 

släcktes när Hotspoten, motsvarande var ut räckhåll. Exemplet kan lätt jämföras med ett 
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scenario där lampan är belysning i hemmet och släck efter att en 

smartphone med en aktiv Hotspot lämnar hushållet.   

Under utvecklandet stötte gruppen på en del problem som man fick lära sig kringgå med hjälp 

av felsökning och programvaruuppdatering.  

De inledande testerna med WiFi anses dock fortfarande mycket användbara, både genom en 

bättre förståelse för Bluetooth och ett framtida integrerande av just WiFi. Mer om detta i ett 

senare kapitel, se 5.1.1 Produktfamilj.  

4.4 Utveckling av Onyx basenhet  
Då avgränsningen mot en andra prototyp var klarlagd fortsatte gruppen sitt arbete genom att 

rikta den andra prototypen, även kallad basenheten.  

Utvecklandet av Basenheten har under projektet genomgått flertalet drastiska framsteg. Då 

gruppen valt ett agilt produktutvecklingsförfarande, via DPD, var gruppen redan från starten 

av projektet inställd på att ändringar och förbättringsåtgärder skulle vara nödvändiga och 

återkommande för utvecklingsarbetet. Gruppen hade inledningsvis planerat att ta extern hjälp 

med hårdvaruutvecklandet då den kompetens som krävdes för att motsvara den höga 

kvaliteten, som hela tiden eftersträvats, inledningsvis inte fanns inom teamet. Baserat på 

kompetensbristen valde gruppen att använda sig av extern hjälp1 för hårdvaruutvecklandet. 

Med ett bidrag beviljat från ALMI var detta möjligt, dock fick gruppen tidigt höra att denna 

externa hjälp inte kunde dra igång utvecklandet förrän i maj 2015, med andra ord, i slutskedet 

av projektet. Färdigställandet av en funktionsprototyp av Onyx basenhet skulle då inte vara 

klart förrän tidigast i slutet av maj 2015, samma vecka som projektet var planerat att 

presenteras för handledare och examinatorer.   

I väntan på att den planerade hjälpen med hårdvaruutvecklarna Assisting Systems skulle ta 

fart, kunde gruppen efter en teknisk förstudie inleda en egen utveckling av en första prototyp. 

Målet med denna prototyp var att genomföra användartester och att därigenom kunna ta fram 

en kravspecifikation till Assisting System, bättre anpassad till mot användarens krav. Det 

egna utvecklandet tog oväntade framsteg som resulterade i att gruppen vid den planerade 

uppstarten för Assisting System redan lyckats ta fram en funktionsprototyp i motsvarighet till 

de resultat Assisting System själva tänkt eftersträva. Efter ett möte med företaget kom de båda 

parterna överens om att inte påbörja ett utvecklande hos företaget. Istället fick gruppen 

mycket tacksamt hjälp med beräkningar för kostnader av hårdvara från leverantörer i Sverige.  

4.4.1 Funktionen  

Vid utveckling av prototyp två utvecklades mjukvaran i förenande med hårdvaran där 

mjukvaran innefattas av avancerad programmering. Denna prototyp utvecklades kontinuerligt 

genom att identifiera den fundamentala hårdvaran i komplexa kretskort och därefter skära ner 

på överflödiga extra funktion vilket därigenom resulterade i allt mindre komponenter. 

Prototyp två utgörs av fyra komponenter, bestående av ett kretskort en mikrokontroller 

(Arduino micro) som är kopplat till en Bluetoothmodul (Bluetooth mate silver), ett 

strömbrytande relä och en knapp.   

Programmering fungerar överskådligt så att prototypen söker av omgivningen efter 

Bluetoothenheter som därefter jämförs med en adress, som användaren vid en första och 

tidigare beskriven par koppling, adderat i sitt register. Adressen är en så kallad Macadress. 

Matchar sökningen med en av någon av de givna Macadresserna slås relät på och i motsats 

bryter strömtillförseln när ingen matchning sker.   
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Programmeringen innefattar även en timerfunktion, där ett 

knapptryck resulterar i en 15 minuter given strömtillförsel. För att 

användaren lättare ska förstå när enheten släpper igenom en ström är en LED-lampa ansluten 

till systemet för att illustrera förloppet, vilket också är en viktig del i produktens design. (För 

programmeringsflödesdiagram se bilaga 4)  

4.4.2 Design   

En del i utvecklingsarbetet med framtagandet av en framtida produkt har haft stor betydelse i 

valet av design. Allt för att resultera i en tydlig förståelse hos användaren och på så vis leda 

till den användarvänlighet som eftersträvats. Gruppen ville med designen nå en tydlighet 

genom tillämpning av ett tydligt semantiskt designspråk. Som ett resultat fick den andra 

funktionsprototypen därför ett stilrent och enkelt utseende, se bild 1 nedan. Designen är väl 

genomarbetat och har utvecklats i flera steg. Till en början genomfördes en skissning av olika 

idéer på papper genom metoden BAD, PAD. Grunddesignen har inspirerats av en vanlig timer 

som trycks in i vägguttaget. Därefter har designen utvecklats för att leva upp till de egna satta 

kraven på tydlighet och enkelhet, men också för att bättre samverka med hårdvaran inuti. 

Måtten och därtill estetiken har ofrånkomligt påverkats av den standard som finns att för 

själva vägguttaget. Ett första val av skiss led sedan vidare till fortsatt utveckling genom 

metoden CAD där 3D-simmuleringsprogrammet Catia v5 brukades. Ett nästa steg i 

utvecklandet av designen togs när guppen gick från 3D-visualisering på datorn till att skriva 

ut fysiska modeller och inkapslingar till hårdvaran. Genom denna typ av 3D-prototyping fick 

gruppen något att fysiskt ta på. 3D-modellerna var ett bra sätt för gruppen att validera och 

utvärdera både design och konstruktion samt därigenom hållfasthet. Se bilaga 18.  

  

 

Bild 1. Onyx design.  
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4.5 Extern hjälp  
Gruppen har under arbetet tagit hjälp från flera olika håll för att 

förgylla projektet och Onyx produkter samt leva ut till de mål man tidigt satt.   

Assisting System har under hela projektet bistått med tips och i många fall fungerat som 

bollplank för att validera olika utvecklingsmöjlighet. Företaget har också givit goda råd och 

tips rörande CE-märkning vilket har haft betydelse för strukturen på hårdvaran samt designen 

för inkapslingen på prototypen och de framtida planerade produkterna som behandlas mer i 

kapitlet 5.1.1 Produktfamilj längre ner.  

Daniel Petterson från företaget Assisting Systems var dessutom med i ett tidigt stadium för 

bekräftandet av projektet och produktens möjligheter för realisering.   

  

Ett annat företag som också var med i bekräftade möjligheterna för projektet var företaget 

Apping AB. Gruppen var då i möte med Niko Nikoahonen och diskuterade 

applikationsutveckling, något som låg utanför Assisting Systems kompetensområde och som 

under hela projektet har vart ett framtida mål. Apping AB hade också en betydande roll i 

gruppens val av att använda sig av en Bluetooth teknologi för Onyx Basenhet. Anledningen 

till att gruppen inte påbörjade en applikationsutveckling var för att kostnaden för hjälp av 

Apping AB låg utanför låg utanför Onyx budget.   

Företaget Cybercom AB är ett mjukvaruutvecklande företag som har arbeta med projekt som 

är närbesläktade med den utformning Onyx tänkt applicera i sin mjukvarudel för Onyx 

framtida produkter. Företaget har visat intresse för ett samarbete för att hjälpa till med 

applikationsutveckling till samtliga smartphoneplattformer på marknaden samt att hjälpa till 

med förfinande programmering av mjukvaran på Onyx enheter.  

Innan projektgruppen kom i kontakt med Cybercom övervägde gruppen att använda sig av 

frilansare inom för att utveckla sin applikation till Onyx. Frilansmarknaden för 

programmeringsbranschen har vuxit sig allt starkare parallellt med att konkurrensen allt 

hårdnat, varför uppdrag i stil med vad projektet efterfrågar finns att tillgå till relativt låga 

kostnader. Denna typ av outsourcing till frilansare skulle troligtvis leda till utländskt 

arbetskraft då utbudet på den internationella marknaden är större och av naturliga skäl också 

billigare. Gruppen prefererar en outsourcing på lokal nivå och är därför beredd att tillsätta en 

större kostnad för att verkställa detta då det ger en både effektivare och frekventare dialog 

med programmerarna samt ger en bättre uppföljningsförmåga och möjlighet till bevakning av 

utvecklandets fortskridande. Som resultat av detta och efter att gruppen kommit i kontakt med 

Cybercom beslöt gruppen sig för att Cybercom var det bättre alternativet. Gruppen bedömer 

att det finns goda möjligheter till bra kommunikation med utvecklarna på Cybercom, vilket 

gruppen anser viktigt i frågan om att få kunna beskriva den vision, de funktioner och 

förväntningar gruppen har på applikationen.   

Vad istället gäller kalkyleringar och tillverkningsteknik som blev relevant för gruppen så fort 

funktionsprototypen var färdigställd, har gruppen även här tagit hjälp utifrån för att ta fram 

bästa möjliga resultat. Peter Uppman har agerat mentor till Niklas i gruppen och därigenom, 

via sina erfarenheter ifrån plasttillverkningsbranschen utvärderat och tipsat om 

konstruktionstekniken för tillverkandet av inkapslingen. Peter har också via 

mentorskapskursen utvärderat gruppens tre affärsmodeller (bilaga 10.1, 10,2, 10,3) och 

bidragit till nya perspektiv på användandet av en affärsplan.   



 

18  

  

  

  

Fortsatt vad gäller materialval och konstruktionsteknik har gruppen 

vart i kontakt med både Stena Recycling AB, National Gummi AB 

samt Holmén AB. Stena Recycling AB i syfte för tips för hur man kan leva upp till ett hållbart 

utvecklingsarbete och göra materialval utifrån ett miljöperspektiv. Gruppen var i kontakt med 

National Gummi för tips på konstruktionsteknik och för att lägga upp en plan för tillverkning 

vid realisering av produkten efter funnen finansiering eller erhållen invertering. Holmén 

likaså, företaget är ett alternativ för tillverkning av förpackning till produkten. Ett annat och 

ledande alternativ för Onyx outsourcing av paketering är företaget Petolar som har sin 

tillverkning i Kina och är ett kostnadseffektivare alternativ.   

4.6 Datorprogram Inlärning  
Då gruppen valde att utveckla Onyx basenhet själv har arbetet inneburit en hel del utbildning i 

olika program, program som följer här under och en sammanfattning av dessa finns i Bilaga 

15.  

• Arduino   

• Catia V5  

• Adobe Photoshop CS6   

• Adobe Illustrator  

• Keyshot 4  

4.7 Namn och logotyp  
Gruppen har gjort flertalet olika skisser vid olika tillfällen varefter metoden brainstorming 

utgjort en väsentlig betydelse i processen för att komma fram till en slående logotyp och ett 

namn som sätter sig på minnet. Efter konstruktiv kritik från gruppens olika nätverk, kom 

gruppen fram till namnet Onyx och logotypen nedanför. Gruppen ville illustrera produkten i 

logotypen, vilket resulterade att ”O:et” i Onyx återspeglar det vedertagna utseendet för en 

On/off-knapp. Detta kompletterat med ett välkänt utseende för WiFi uppkoppling, som går ut 

till höger och ifylld av varumärkets temafärg - orange, se bild 2 nedan. Logotypen 

framställdes i programmet Illustrator och finns nu i många olika färger. Gruppen har även 

tagit fram T-shirtar med tryck av loggan som användes till gruppens koncept redovisning den 

18 december 2014 samt klistermärken som använts vid flertalet tillfällen.  

  

  

  

  

  

  

  

Bild 2.   Onyx logotyp.   
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4.8 Pitchfilm för investerare  
Projektgruppen har anlitat experthjälp från företaget Lect Production 

AB för att få hjälp med redigering av en pitchfilm som ska visa funktionen med Onyx produkt 

samt locka investerare.  

Projektgruppen skrev ett manus och skådespelare utanför projektgruppen anlitades. 

Pitchfilmen visades under examenarbetsredovisningen och är tänkt att även utgöra en del vid 

ansökandet av stipendium, på mässan UTexpo samt i framtida marknadsföringssammanhang.   

4.9 Användartester  
För att få en överblick över behov och feedback på produkten utfördes olika användartester  

4.9.1 Venture Cup  

Under hösten 2014 deltog projektgruppen i två olika tävlingsmoment, för att få feedback från 

yrkesprofessionella inom branschen. Feedbacken var väldigt positivt och juryn såg klart ett 

problem som löstes. Det som ifrågasattes var produkten potential att skyddas samt möjligheter 

att snabbt ta marknadsandelar då marknaden växer mycket. För feedback se (bilaga 24)  

4.9.2 Enkätundersökning  

För att bekräfta behovet och marknaden utfördes en enkätundersökning på marknaden. För 

mer information se kapitel 5.3.2 Marknad och bilaga 16.1.   

4.9.3 Funktionstester med prototyp ett  

I början av 2015 utfördes till funktionstester på projetsgruppens omgivning, för att se ifall 

publiken identifierade sig med problemet. Den feedback som erhölls var positiv och publiken 

identifierade sig med problemet.   

4.9.4 Användartester på äldreboendet Gamletull.  

Projektgruppen utförde tester även på en kundgrupp med högre genomsnittsålder än den 

initiala målgruppen. Testet genomfördes genom att besöka äldreboendet Gamletull. Prototyp 

två visades upp och kundgruppen fick besvara ett frågeformulär (Se bilaga 22). Responsen 

från respondenterna var blandad men de visade huvudsakligen ett intresse för Onyx framtida 

nyckelknippa, närmare beskrivet 5.1.1 Produktfamilj.    
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5. Affärsmöjligheter  
I detta kapitel behandlas produkten och dess affärsmöjligheter  

5.1 Produkten  
Som beskrivet i resultat kommer Onyx en produkt tillskillnad mot konkurrenterna använda sig 

av ett helautomatiskt utförande. När alla registrerade enheter har lämnat hushållet så bryter 

produkten strömmen till dessa för inkopplade enheter. Fördelen med en helautomatisk 

avstängning är att användaren alltid vet att strömmen till dessa enheter kommer vara 

avstängda om användaren själv inte befinner sig hemma, utan krav på ett manuellt utförande 

av användaren eller ens en tanke på det. Onyx produkt ger en trygghet i att hemmet genom att 

eliminera risken för brand av den karaktär att användaren glömmer stänga av elektriska 

enheter förenade med brandrisk, då dem lämnas utan uppsikt. Så fort den elektroniska enheten 

är kopplad till Onyx system är risken för ett sådant scenario eliminerat. Samtidigt bidrar 

systemet till ett energieffektiv användande av de elektriska enheterna.   

  

Onyx Basenhet har en stilrendesign med släta former och en tydlig placering av två attributen, 

en knapp och en lysdiod, som är placerade på produktens framsida. Knappen har två enkla 

funktioner. Den första funktionen utgörs av att användaren i ett initialt läge koppla samman 

smartphonen med Onyx Basenheten genom att hålla inne knappen samtidigt som 

smartphonen är placerad intill enheten. Den andra funktionen är för de fall då smartphonen 

inte finns i närheten eller har slut på batteri. Användaren kan då utnyttja den timerfunktion 

som är inbyggd i Onyx Basenhet genom ett enkelt knapptryck.   Lysdioden är avsedd att 

komplettera timerfunktionen, som 

precis nämnt. Lysdioden lyser så 

länge Basenheten låter ström 

passera igenom.   

Produkten är utformad så att vem 

som helst enkelt ska kunna förstå 

sig på produkten och dess 

funktioner, utan några instruktioner.   

Ur ett användarperspektiv krävs 

endast att användaren vid ett första 

tillfälle kopplar samman sin 

smartphone med Onyx Basenhet 

och därefter krävs inga som helst 

utförande.  

Målet med Onyx Basenhet är att nå 

ut till både nya och befintliga 

kundsegment, definiera om 

användarvänlighet på smarta hem 

marknaden samt etablera ett  

varumärke.                       

 

                   Bild 3. Onyx produkt  
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5.1.1 Produktfamilj  
Som ett resultat av dem tidigare nämnda konferensbesöken fick 

gruppen ett nytt perspektiv på affärsmodellen för Onyx. Gruppen fick där också höra att det är 

vanligt att många investerare ställer krav på antingen stora utvecklings möjligheter för att 

investera sina pengar i en produkt och föredrar i många fall att det finns en produktfamilj för 

att kunna bibehålla kundernas intresse och därigenom en långsiktigt, fortsatt försäljning. Med 

detta som underlag valde gruppen därför att ta fram en produktfamilj. Då projektgruppen 

arbetat fram flera affärsmodeller kunde man genom en produktfamilj se möjligheter att 

tillämpa mer än en affärsmodell genom att dela upp dem på produktfamiljens olika typer av 

enheter, som ändå var tänkta att nå ut till skilda kundsegment. De underlag gruppen fått fram 

av användartesterna i det tidigare kapitlet 4.10 användartester visade på att det fanns en 

kundgrupp utanför Onyx Basenhets målgrupp som önskade en enhet där man flyttar 

funktionen i smartphonen till en nyckelknippa. Med hjälp av, de tidigare beskrivna, 

strömsnåla fördelarna som Bluetooth Low Energi erbjuder är framtagandet av en sådan 

diskret enhet möjlig. Projektgruppen tog därför fram en enhet som nu är under utveckling vad 

gäller mjukvaran men hoppas kunna vara klar till UTexpo. Enheten drivs på ett batteri i 

storlek med ett klockbatteri och blir då en diskret enhet med samma helautomatiserade 

funktion och som går att fästa på nyckelknippan, se bilden 4 på nästa sida och bilaga 26.      

Ett nästa steg är att ta fram en produkt som är anpassad för spisen. Spisen skiljer sig från de 

enheter som är kompatibel med Onyx Basenhet, på så vis att den kräver trefasspänning istället 

för enfasspänning samt ett annat utseende på själva stickkontakten. Projektgruppen kommer 

vara tvungen att ta fram en nya design samt använda sig av en annan typ av relä. Då enheten 

kommer placeras bakom spisen kommer knappfunktionen och lysdioden att flyttas till en 

separat enhet med samma hårdvara som nyckelknippaenheten med tillägga av just en knapp 

och en lysdiod. Vad gäller mjukvaran kommer den vara programmerad efter samma 

flödesschema och därav tillkommer inga större utvecklingskostnader för en spisanpassad 

enhet.   

Efter en etablering av varumärket är tanken att Onyx ska konkurrera även i det idag större 

kundsegmntet av smart hem marknaden som definieras av en grupp kunder som är lite mer 

teknikintresserade och som därav önska att kunna övervaka och styra sitt system manuellt 

från en applikation. En sådan produkt kräver integration av en WiFi komponent och är en bra 

möjlighet för gruppen att utnyttja den kompetens man byggt upp även kring WiFi i den 

inledande delen av projektet. Då gruppen själv, som nyligen nämnt, besitter en bred förståelse 

för WiFi teknologi och faktumet att, tidigare nämnda, Cybercom är intresserade att ingå ett 

samarbete resulterar även här att utvecklingskostnaderna hålls nere och Onyx kan erbjuda 

även WiFi produkten till ett konkurrenskraftigt pris.   

I applikationen kommer användaren även kunna övervaka sin strömförbrukning med hjälp av 

uppkopplade enheter, komplettera den helautomatiserade funktionen med manuella utförande 

samt ställa in tidsbaserade utförande. Utvecklingsmöjligheterna för denna enhet är endast 

begränsad av fantasin då enorma möjligheter finns i utvecklandet av bara mjukvaran så fort 

valet av komponenter är bestämt.   
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Bild 4. Onyx produktfamilj.  

  

5.2 Kompetensanalys  
Projektgruppen anser att de har en grundläggande förståelse för både hård- och 

mjukvaruutveckling som bevisligen räcker till för att ta fram flertalet funktionsprototyper, 

men saknar en spetskompetens inom området. Ett samarbete med aktörer som kan 

komplettera med denna spetskompetens är därför något gruppen kommer eftersträva då både 

hård- och mjukvaruutveckling utgör nyckelaktiviteter i Onyx affärsmodell. Gruppen kommer 

outsourca uppdrag i form av inkapsling, men tror sig besitta de som krävs för att sköta större 

delar av de administrativa över paketering och transport med mer samt kommer arbeta en hel 

del med affärsutveckling.   

  

För närvarande har projektgruppen varit i kontakt med J & D Assisting Systems samt 

Cybercom för fortsatt utveckling av Onyx system. Efter att en fullt funktionell produkt är 

utvecklad samt att produkten är testad, verifierad och validerad för att bli lanserad på 

marknaden kommer gruppen dessutom att behöva anlita hjälp i form av en jurist och revisor 

för att säkerställa de juridiska och ekonomiska behoven. Områden som immaterialrätt, 

avtalsrätt och bokslut är områden som, i större skala, projektgruppen anser sig ha begränsade 

kompetenser inom.   

  

Andra administrativa områden som försäljning och ledning av företaget anser sig 

projektgruppen kunna utföra och därmed behövs ingen extra hjälp anlitas för dessa områden. 

Dock har gruppen har vart i kontakt distributörer med Kjell & Company som ett ledande 

exempel på en distributör som visat intresse för produkten. Företaget har dessutom erbjudit 

sig fungera som en eventuell kanal för tillverkning. Projektgruppen har därför tänkt boka ett 

möte med projektgruppens kontaktperson och densamme produktchefen Marcus 

Danieliusson.  
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5.3 Affärsmodell  
Projektgruppen har utvecklat en affärsmodell med utgångspunkt att 

starta en verksamhet kring Onyx.   
  

5.3.1 Business Model Canvas  

Då utvecklingsmöjligheterna för ytterligare enheter i Onyxfamiljen blivit en del i 

affärsplanen, kunde gruppen se flera applicerbara affärsmodeller. Gruppen kom fram till att 

affärsmodell 1 och 2 passade Basenheten bäst då den har ett tydligt fokus på trygghet och är 

därför relevant för försäkringbolag samtidigt som en egen försäljning anses möjlig via Onyx 

differentieringsmöjligheter och etablerade kontakter med distributörer. (För affärsmodell 1, 2 

och 3 se i bilaga 10.1, 10.2 respektive 10.3)  

5.3.2 Marknad  

Gruppen har i sina studier valt att koncentrera sig på tre huvudsaklig marknadsområden. Den 

första tillhör trygghetsbranschen där den årliga försäljningen av brandvarnare uppgår till 

mellan 500 000-700 000 stycken. (regeringen.se, 2013)   

Den andra marknaden gruppen valt att titta närmare på är en marknad som definieras under 

Internet of Things. Beräkningar på den tre närmsta åren visat på en marknad som beräknas 

växa i stor skala (almi.se, 2015) och är en marknad som är extra intressant för Onyx framtida 

WiFi enhet.   

Avslutningsvis har gruppen dessutom titta på marknaden för Smarta Hem som gruppen anser 

är mest relevant. I USA har denna marknad växt något enormt dem senaste åren och studierna 

visar på att det under 2015 kommer 20 procent av dem amerikanska hushålla äga någon form 

av enhet som kan definieras under kategorin Smarta Hem (ce.org, 2015). Marknaden i 

Sverige är i uppstarten och tros ta samma utveckling som den amerikanska marknaden för 

Smarta Hem.  

I Sverige finns det cirka 5,1 miljoner hushåll (scb.se, 2015) där 20 procent av dessa motsvarar 

cirka en miljon hushåll.    

  

Marknadsundersökning  

Projektgruppen utförde en enkätundersökning för att samla in information direkt ifrån 

marknaden, det vill säga framtida användare och kunder. Detta gjorde för att bekräfta behovet 

av vår produkt och den potentiella marknaden. Enkäten spreds på det sociala mediet 

Facebook och fick 132 svar. Resultatet av enkäten visade att över 90% av de tillfrågade var 

intresserade av att köpa en produkt som utför en helautomatiskt strömbrytning trots att bara 

51% av de tillfrågade brukar oroa sig över att ha lämnat kaffebryggaren eller spisen 

påslagen(Se bilaga 16.2). Detta bekräftar verkligen behovet av vår produkt. Av de tillfrågade 

så bor majoriteten själva. I frågan där automatiskt ställdes mot manuell avstängning via en 

applikation var det lika stor efterfrågan på punkterna, notera då att ordet automatiskt inte var 

vidare definierat i undersökning. I marknadsundersökningen svarade respondenterna i 

medelvärde att de var villiga att betala 398 kronor för en produkt som löste detta problem.  

  

Konkurrenssituation  

Det finns idag produkter som erbjuder användare att bryta strömmen på distans via ett 

manuellt utförande i en applikation på användarens smartphone. Vid användandet av dessa 

system kvarstår en stor del av problematiken. Till en början måste användaren komma på sig 

själv om att i första läget ha glömt bryta strömmen, för att sedan manuellt via en applikation i 

smartphonen trycka på en knapp. Med andra ord har dessa produkter en brist på den 
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automatik som möjliggör att användaren slipper komma på sig själv. 

Dessutom är dessa enheter endast avsedda för enfasström vilket 

därmed utesluter en applicering på spisen som i normala fall kräver ström med två- eller i 

flertalet fall trefas.   

  

Konkurrensfördelar  

Det finns inga konkurrerande produkter i dagsläget som använder ett helautomatiserat system 

och därför inte löser problematiken som tidigare lyfts fram. Produktens helautomatisering 

utgör en tydlig differentiering från konkurrenterna. Tillverkningskostnaderna för produkten 

beräknas bli relativt låga i relation till samtliga konkurrerande produkterna som i dagsläget är 

relativt dyra. Med andra ord finns det även ett orört segment för en produkt med ett lägre pris.  

  

Konkurrensanalys  

Att göra en ingående konkurrensanalys ges projektgruppen information angående 

konkurrenter och vad de erbjuder marknaden, vilket i sin tur är avgörande vid en 

verksamhetstart för att få en överblick över möjligheter att växa.  

Gruppen genomförde en konkurrensanalys och kom fram till att vid en eventuell 

verksamhetstart kommer vi erbjuda marknaden en unik funktion till ett lägre pris vilket 

kommer att ge Onyx goda möjligheter att växa. (För hela konkurrensanalysen se bilaga 3)  

5.3.3 Marknadsplanen  

Produktens placering i produktlivscykeln är i introduktionsstadiet. Detta innebär att 

marknaden växer enormt och idag är det pionjärerna som köper produkten. Inom en snar 

framtid kommer marknaden få en bredare publik eftersom marknaden för Smarta Hem växer 

lavinartat, vilket ger Onyx väldigt goda möjligheter att ta marknadsandelar med sin unika 

helautomatiserad funktion och användarvänlighet. I framtiden räknar gruppen med att Onyx 

största målgrupp kategoriseras av normalinkomsttagare som efterfrågar en billigare lösning 

för att få ett helautomatiserat och smartare hem men som inte vill eller har möjlighet att betala 

stora summor för dem idag existerande alternativen. Målgruppen involverar främst personer 

som prioriterar säkerhet och som är beredda att investera i trygghet.  

Kundsegmentering  

Onyx målgrupp består av människor i både lägenhet och villa. Produkten ställer sedermera 

krav på att konsumenten har tillgång till en smartphone med Bluetooth 4.0, vilket segmenterar 

målgruppen en aning. Gruppen antar att i dagens samhälle har de flesta hushåll och en 

smartphone med Bluetooth 4.0, vilket resulterar i att de tekniska kraven inte begränsar Onyx 

målgrupp avsevärt. För att undvika en för stor uteslutning av potentiella slutkunder är det 

därför viktigt att produkten lever upp till den användarvänlighet och enkel som efterstavas, 

för att göra produkten brukbar för en användare utan en djupare teknisk kunskap.  

5.3.4 Marknadsslutsats  

Med tanke på dagens situation finns det stora potentiella möjligheter till att starta företag med 

god vinstmarginal. Efter övergripande insikt anser gruppen att produkten har stor potential på 

marknaden baserat på att produktens differentieringsmöjligheter och konkurrenskraftiga pris.  
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5.3.5 Distribution  

Användandet av distributörer anses som en bra väg för att utnyttja 

kanaler som kunden redan har en etablerad relation. Detta kommer göra att produkten når ut 

till fler användare och att Onyx inte behöver hitta kunder på egen hand. Desto fler 

elektronikbutiker som säljer varan desto större kundkrets resulterar det i, med andra ord, skall 

produkten först och främst riktas till Elektronik-kedjorna. På den vägen kan produkten lättare 

även nå en global marknad utanför Sverige. Potentiella distributionskanaler i Sverige är:   

• Claes Ohlsson   

• Kjell och Company  

• Teknik Magasinet   

• Jula   

• Rusta  

Projektgruppen anser att den potential målgruppen normalt använder sig av dessa distributörer 

för att göra sina inköp.  

5.3.6 Produktionsprocessen  

Följande avsnitt beskriver hur Onyx tänkt tillverka sin färdiga produkt för att sälja den på 

marknaden.  

Inkapsling – Formsprutning  

Inkapslingen av produkten kommer ske i Sverige då den initiala försäljningen är riktad mot 

den svenska marknaden. Gruppen anser att eftersträva en hållbar utveckling och väljer efter 

experthjälp, från både Stena Recycling AB och National Gummi AB, göra ett val utifrån de 

tips gruppen fått av miljöanpassade plastsorter.   

Hårdvara  

Utvecklingen av hårdvaran är tänkt att till en början ske med hjälp utav Assisting Systems, 

där sedan Onyx kommer göra ett val mellan kinesiska tillverkare kontra de erbjudande man 

fått av distributörer i Sverige.  

  

Prototypen är byggd av diverse färdiga komponenter som har blivit ihopkopplade och 

programmerade därefter. Komponenterna i den färdiga produkten kommer att köpas in av de 

tillverkare som erbjuder bäst kvalitet, kunskap, logistik samt uppfyller kraven i stycket 7.1 

hållbar utveckling. Utifrån kalkyler har projektgruppen räknat med två exempel av 

komponentinköp, komponenter från Sverige samt komponenter från Kina (se bilaga Kalkyler 

14)  

  

Mjukvara   

Mjukvaran som i prototypen tagits fram av projektgruppen behöver finslipas, innan produkten 

kommer ut på marknaden. Projektmedlemmarna kommer arbeta med mjukvaran så långt det 

går på nuvarande produkt. För nya produkter och fortsatt utveckling behövs hjälp utifrån. 

Därför har projektgruppen varit i kontakt med företaget Cybercom som genom ett samarbete 

kan assistera med detta samt med utvecklingen av en applikation till framtida produkter.  

5.3.7 Ekonomiska planer   

Projektgruppen har utfört ekonomiska kalkyler för att få en uppskattning av det ekonomiska 

förutsättningarna och för att därifrån också kunna få en uppfattning när en eventuell start av 

ett bolag kan tänkas börja gå med vinst. (Se bilaga 14)  
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5.3.8 Tidplan  

Vid starten av Onyx kommer projektgruppen i juni månad starta upp 

mjuk- och hårdvaruutvecklingen, för att i ett så tidigt skede som möjligt få ut en produkt som 

är redo att massproduceras och testas på marknaden. Därefter kommer projektgruppen att CE-

märka produkten vilket kommer fördröja lanseringen av Onyx, som beräknas ta uppemot ett 

halvår enligt Assisting Systems.   

Förutsett att slutprodukt och CE-märkningsprocessen går enligt planerat, räknar 

projektgruppen att ha etablerat en fungerande produktion och produktlansering på marknaden 

i april 2016. Parallellt med CE-märkningsprocessen kommer projektgruppen att etablera 

produktions-och distributionskontakter för att påskynda processen.  

Projektgruppen planerar att ta hjälp via Kjell & Company eller liknande distributionskanal för 

att snabbt få ut Onyx produkt på marknaden.   

  

5.3.9 Risker  

Projektgruppen har fått tekniken och produkten möjliggörande verifierat av flertalet parter, 

därför finns det inga tvivel på att produkten är möjlig att tillverka.   

Onyx är ett nytt och vid en första lansering okänt varumärke, en faktor som kan få kunden att 

föredra användandet av konkurrenternas produkter. Därmed är den huvudsakliga risken att 

marknaden inte har ett inledande intresse av att använda sig av Onyx produkt vilket initialt 

kan ge en trög försäljning och förskjuten inkomstkälla, det vill säga att efterfrågan är för liten 

vid en eventuell verksamhetuppstart. Alla efterforskningar och undersökningar som 

projektgruppen gjort tyder dock på motsatsen.   

Det finns även en risk att vår produkt inte går igenom en första CE-märkning och därmed 

fördröjer det tidsplanen och kräver större kostnader innan produkten når marknaden. Därför är 

det viktigt att produkten innan CE-märkningen är noga utvärderad vilket Assisting System 

kan hjälpa gruppen med.  

  

Vid en verksamhetstart av Onyx finns det olika risker som kan resultera i att uppstarten 

fallerar. För att sammanställa dessa samt övrig risker utvecklade projektgruppen en SWOT 

analys över kommande risker med lanseringen (Se bilaga 13.3)  

För att undvika att detta händer är det viktigt att produkten kommer ut på marknaden snabbt 

så att ingen konkurrent kan kopiera produkten innan ett namn har etablerats.   

En annan risk med projektet är att projektet gör patentintrång. Därmed utvärderades 

nyhetsvärdet på vår produkt genom en nyhetsgranskning på publicerade idéer och existerande 

patent. Under nyhetsgranskningens progression fick projektgruppen hjälp och feedback av 

företaget Valea.   

Om dessa risker inte tas i hänsyn och övervägs finns risken att lanseringen i sig inte blir 

lönsam eller går att genomföra.  
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6. Diskussion – Produkt   
Projektgruppen kan stolt presentera en första funktionsprototyp och 

en framtida plan för realiserande som denna rapport lyft fram i tidigare kapitel. 

Projektgruppen ser stor potential med Onyx samtliga produkter i produktfamiljen som har 

tagits fram samt i de  

utvecklingsmöjligheter som dessa innehar. Vikten av utvecklingsmöjligheter är något som på 

tidigare konferenser diskuterats med investerare och anses därför av gruppen utgöra en viktig 

del för att lyckas med sin lansering av Onyx. Ett exempel på en bransch som går att relatera 

till Onyx produkter och som bevisar just vikten av detta är mobilbranschen. Gemensamt för 

Onyx produkter och mobilbranschen är att den har en stor vinstmarginal och det största 

intäktsflödet utgörs av hårdvaruförsäljning. Där präglas försäljningen av ett framkallat behov 

hos kunderna av att alltid vilja ha det senaste. Detta betyder likt väl och är anledningen till att 

produktutveckling i form av både hård- och mjukvaruutveckling utgör Onyx 

nyckelaktiviteter.    

Att med en tydlig differentiering nå nya segment och på så vis initialt nischa sig på en hårt 

konkurrerande marknad för att sedan bredda sitt sortiment är en välkänd strategi som av 

gruppen anses passa även för Onyx. Via en tydlig nisch och ett första inflytande hos en 

mindre publik ska Onyx etablera ett varumärke som förknippas med kvalitet, pålitlighet och 

användarvänligt genom tydlighet och enkelhet.   

Onyx möjligheter till att nå den första nischade marknad genom främst sin differentiering via 

den unika helautomatiserade funktionen som tar användarvänlighet till en ny nivå anses goda 

och därigenom realiserbara av projektgruppen. Gruppen har i denna rapport försökt 

understryka den första delen i ordet ”helautomatiserat” vid beskrivandet av Onyx unika 

funktion. Med betoning på ”hel” som tillägg mot de annars vanligt förekommande ordet 

”automatisk” i sammanhanget, vill gruppen understryka att funktionen skiljer sig från 

traditionell automation. Detta främsta baserat på att ett manuellt utförande i form av en 

applikationer i en smartphones, som idag är Onyx största konkurrensfaktor och som dessutom 

klassas under ordet automatik. Gruppen vill understryka skillnaden och visa på att 

applikationer idag inte länge borde ses som något automatiskt utförande. Ett enkelt knapptyck 

i din smartphone har genom en växande applikationsdjungel kommit längre ifrån det enkla 

knapptycket det en gång var. En funktion, likt Onyx helautomation, där användaren inte ens 

behöver en applikation är därför något helt annat som kräver en egen kategori vad gäller 

automation.  

Funktionsprototypen blev enkel att använda via en direktkommunikation med smartphonen. 

Valet av Bluetooth har även bidragit till lägre energiförbrukning och lägre pris vilket är något 

Onyx tror målgrupp kommer uppskatta och gör produkten mer önskvärd.  

Teknikvalet att byta till Bluetooth resultera i, enligt projektgruppens beräkningar, en produkt 

med en prislapp under 300 SEK till slutkunden, vilket är en bra bit under vad kunderna i 

marknadsundersökningen var beredda att betal. Tillgängligheten av en relativ ny 

uppgradering av Bluetoothteknologin till en variant med nya strömsnåla egenskaper som än 

inte nått marknaden i samma utsträckning som tidigare generationer av Bluetooth har öppnat 

nya möjligheter för Onyx. Med hjälp av tekniken kan en efterfrågad nyckelringsfunktion 

dessutom i ett nästa steg realiseras och utgöra ett värdefullt komplement till Onyx andra 

enheter som använder sig av smartphonen. Onyx kan med nyckelringsenheten nå segment 

som i dagsläget kan anses orörda.  



 

29  

  

  

  

Sammanfattningsvis är projektgruppen mycket nöjd 

produktensplaceringen på marknaden samt produktens framtida 

möjligheter och projektgruppen anser att Onyx första produkt samt utvecklingsmöjligheterna 

ger oss goda möjligheter att slå oss in på den växande marknaden.   

6.1 Hållbar utveckling   
Då Onyx produkt är en teknisk produkt anser inte projektmedlemmarna att den kränker 

någon, eller för med sig några dåliga sociala aspekter. Detta är något som kommer tas mer 

hänsyn till i tillverkningen av produkten. Projektgruppen har därför valt att fokusera mer på 

arbetsmiljö och de ekologiska aspekterna.  

  

6.1.1 Socialt  

Produkten i sig kommer följa de regler som finns idag för elektronisk utrustning i hemmet 

med likande teknik, så som trådlösa högtalare och timers. Då tekniken i sig inte är något nytt, 

utan bara själva tillämpningsområdet. Den största vikten av mänskliga rättigheter riktar sig 

därför på själva tillverkningen av produkten som kan läsas i 7.2 Arbetsmiljö.  

  

6.1.2 Ekonomiskt  

Produkten säljs för att reducera brandrisken och för att spara energi i hemmet. Onyx har också 

som avsikt att utveckla produkter som för ett klimatsmartare hem, vilket skall gynna miljön 

vid användandet av produkten.   

  

6.1.3 Ekologiskt  

Eftersom själva produkten är framtagen för att minska energin i hemmet är miljövänlighet och 

effektivisering av resurser något av en central del i hela projektet. Med rätt resurser ses också 

möjligheter att Svanen-märka produkten i framtiden.   

  

Kraven för Svanen, den officiella nordiska miljömärkningen, innefattar energibesparing, 

materialkrav, flamskyddsmedel, möjlighet att reparera produkten, öka livslängden samt kunna 

separera produkten i avfallsskedet. Detta är krav som Onyx har goda ambitioner att i 

framtiden uppnå. (svanen.nu, 2015).  

  

Det finns också andra möjliga märkningar i de fall att produkten skall lanseras utanför  

Sverige. Så som, EU Blomman, TCO Certified som är en global märkning, Blå ängeln 

(Blauer Engel) som är den tyska statliga miljömärkningen (fairtradecenter.se, 2010).  

  

6.2 Arbetsmiljö  
Produktionen av produkten kommer troligtvis att ske i Asien där det är billigare att tillverka 

stora mängder av produkter. Projektgruppen är väl medvetna om att de förekommer fall i 

asiatiska länder med sämre arbetsförhållande och att mineraler till kretskort i viss utsträckning 

kommer ifrån gruvarbetare i Afrika med dåliga förhållanden. Projektgruppen har därför detta i 

åtanke när man ska utvärdera eventuella leverantörer utifrån. Företags namnet Onyx vara en 

stark förebild utåt och ta avstånd från dessa dåliga arbetsmiljöer. Ledningsgruppen kommer 

själva att inspektera fabrikerna innan en masstillverkning sker för att se till att villkoren på 

fabrikerna är goda. Onyx skall vara ett varumärke som respekterar mänskliga rättigheter. 

Onyx kommer att följa ILO (Internationella arbetsorganisationen) och Förenta Nationernas 

fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor (manskligarattigheter.se, 2010).  
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6.3 Etik och moral  
Onyxs produkter bidrar till ett mer brandsäkert och energieffektivt hem vilket gör att vi anser 

att projekts avsikter är goda. Jämfört med konkurrenterna på marknaden försöker Onyx hjälpa 

en bredare publik med sin användarvänlighet vilket även bidrar till Onyx etniska och 

moraliska aspekter.  

  

6.4 Lika villkor  
En Onyxenhet ska genom sin användarvänlighet kunna användas av alla och vänder sig till 

alla, oavsett genus, etnisk mångfald, ålder, fysik styrka eller handikapp. Därför är Onyx en 

produkt som stödjer lika villkor i samhället.  
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7. Diskussion – Projekt  
Projektgruppen är nöjda över vad de åstadkommit med projektet 

hittills. Tanken med funktionsprototypen var inledningsvis att utveckla den med hjälp extern 

hjälp, då så inte blev fallet, har projektmedlemmarna åstadkommit något utöver sina egna 

förväntningar. Projektet har utbildat samtliga projektmedlemmar i en rad olika områden.   

Att byta teknik till Bluetooth visade sig med facit i hand vara ett klokt beslut och 

möjliggjordes i stora utsträckning på grund av att gruppen valt att arbeta efter en dynamiska 

projektmodell, närmare bestämt utefter DPD.  

Projektgruppen anser sig ha tillämpat många av de kompetenser som erhållits under tre års 

studier på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad och gruppen har haft 

med sig både ett ingenjör- och affärstänk i sitt utvecklande. I början av projektet var 

projektgruppens kunskaper inom områden gällande projektet väldigt liten och begränsad. 

Projektgruppen har spenderad mycket tid på att bygga upp dessa kompetenser och därmed 

byggt på dessa kompetensområden markant, vilket vad avgörande för att ta projektet dit de är 

idag. Detta arbete har underlättats av att gruppen består av tre medlemmar där alla brinner för 

affärsidé och den produktfamilj gruppen tagit fram. Projektgruppens nyfikenhet och driv efter 

att lära sig nya saker har breddat projektet och utvecklat det i ur flera aspekter. Även fast 

projektgruppen har jobbat dynamiskt och kompletterat varandra så har en god kommunikation 

resulterat i en tydlig helhetsbild och insyn i hela projektet, vilket gäller samtliga 

gruppmedlemmar.   

Projektgruppen har under projektets progression även byggt upp sin kompetens och förståelse 

gällande produktutveckling i allmänhet och därtill även de metoder och verktyg som används 

för att ta en idé till färdig produkt. Projektet har bestått både av med- och motgångar samt 

även några oväntade vändningar, vilket gruppen fått lära sig att hantera och nu kan 

utvärderas. Projektgruppen har tagit stora lärdomar av att det resultatet alltid ser lite 

annorlunda ut än vad som först planerades samt att momenten ofta tar mycket längre tid än 

väntat. Därefter i framtiden är det viktigt att lägga till en god säkerhetsmarginal när tidsplanen 

för att kunna kompensera för oförutsedda händelser. Som till exempel att våra komponenter 

blir försenade, att vi inte får kontakt med relevanta kontaktpersoner eller att parallella projekt 

krockar. 

    

7.1 Metoddiskussion   
Likt beskrivet i metodavsnittet valde projektgruppen att arbeta efter dynamisk 

produktutveckling, DPD, genom hela examenarbetet. Denna metod visade sig vara väldigt bra 

lämpad för detta projekt, då det möjliggjorde parallell arbete med flera delar av projektet, 

vilket på ett effektivt sätt drev projektet framåt. Vikten av dynamisk produktutveckling har 

visat sig betydande även när det gäller designen då det tidigare presenterade framstegen med 

hård- och mjukvaruutvecklandet har gjort inverkan på designen, samtidigt som designen 

omvänt har resulterat i omformation av hårdvaran. Den här typen av ändring har präglat stora 

delar av arbetet och ofta haft en tydlig anknytning till de användartester och intervjuer som 

utförts. Denna typ av skarp praktisering har därmed givit vidare förståelse för ett agilt 

projektutförande och är något gruppen kommer kunna applicera på sitt senare yrkesliv.   

Projektgruppen har även fördjupat sig i sitt arbete med affärsmodellen Business Model 

Canvas. Arbetet med affärsmodellen har präglas av det visuella där en del i utvecklandet går 

ut på att demonstrera sina affärsmodeller genom enkla och tydliga bilder. De visuella inslagen 
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ger en bra översiktsbild och kan på så vis, på ett effektivt sätt, få alla 

i organisationen att enkelt förstå företagets affärsmodell, vilket är 

kritiskt för att få alla anställda att sträva i samma riktning. Unikt för just Business Model 

Canvas är inslagen av design som ur många aspekter är genomgående. Som helhet är tänket 

som genomsyrar affärsmodellen mycket likt de förfarande man använder sig av vid dynamisk 

eller agil produktutveckling. Gemensamt är den visuella planeringen och de 

idégenereringsövningarna man vanligtvis tillämpar. Affärsmodellen bidrar likt dynamisk 

produktutveckling till en ökad kreativitet, men det huvudsakliga syftet med 

affärsmodellensinnovationsarbetet är att förbereda företaget för framtiden. Det är därför 

menat med affärmodellsinnovation att ta fram flera affärsmodeller för flera olika potentiella 

framtidsscenarion.  

Sammanfattningsvis anser gruppen att arbetet med affärsmodellinnovation utgör ett viktigt 

verktyg för företagen att följa med i de ständigt förändrade förhållandena på en alltmer 

kundanpassad marknad. Det är dessutom ett relativ enkelt, roligt och samtidigt omfattande 

verktyg. Omfattande i den bemärkelsen att hela konceptet innefattas av flera moment som på 

ett eller annat sätt involverar hela organisationen. Affärsmodellen utgör som sagt ofta en 

central del på företagen och når på så vis ut till alla anställda. Detta sätt att arbeta med 

affärsplanen präglas också av många mindre verktyg som på olika sätt fördjupar förståelsen 

för vissa områden och som är direktkompatibla med kanvasen. Exempel på detta är något som 

kallas empatikarta, en modell där de fokuseras på kunden och utefter denne skapas 

frågeställningar, som i sin tur leder till djupare förståelse hos kunden och i många fall 

användaren.  

7.2 Resultatdiskussion  
Efter att projekt började som idé till att nu har utvecklat en funktionsprototyp samt en 

affärsplan för att lansera Onyx till marknaden. Slutresultatet har till största delen uppfyllt våra 

krav och i vissa fall även överträffat gruppens förväntningar. Då projektgruppen överträffade 

vissa förväntningar önskar man dock att gruppen hade kommit längre med realiserandet men 

tvingades begränsa sig i samband med att gruppen valde att utveckla på egen hand för att nå 

en bättre användarvänlighet. En annan anledning som realiserandet blev förskjutet av var 

genom de breddande gruppen valde att göra med Onyx sortiment via införandet av en 

produktfamilj. Men efter att ha tillverkat en fullt fungerande prototyp som uppfyller 

funktionskraven är projektgruppen nöjda. Efter utvärdering av projekt målen har 

projektgruppen uppfyllt:   

● Vid examensarbete slut visa ska det finnas en fungerande funktionsprotyp som kan 

påvisa Onyx unika passiva erbjudande.   

Projektgruppen har en fungerande prototyp som uppfyller Onyx krav.  

● Prototypen ska visas upp vid Halmstad Högskolas mässa för examensarbete, 

UTEXPO 2015.   

Prototypen och Onyx kommer att visas upp på UTexpo.  

● Vid examensarbetets slut ska det finnas en affärsplan för eventuell verksamhetstart.  

Projektgruppen har utvecklat en affärsplan.  

● Produkten ska vara användarvänligt och pedagogiskt.  

Slutprodukten blev inte användarvänlig och pedagogiskt som önskat.     
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7.3 Verksamhetstart diskussion  
Våra undersökningar samt tester visar att marknaden har ett intresse 

av vår produkt. Det finns som tidigare nämnt inte några tekniska tvivel på att produkten i sig 

skulle vara möjlig att genomföra samt att certifiera. Enligt gruppens beräkningar kommer 

slutpriset på produkten att säljas för 300 kr vilket ger oss ett läge då vi för tillfället är det 

billigaste alternativet på marknaden, detta ger oss goda möjligheter att ta marknadsandelar. På 

grund av detta kommer den största utmaning vid fortskridning av detta projekt att starta upp 

verksamheten och få in produkten på marknaden. Detta projekt har bidragit med grunderna 

för att starta en verksamhet.  
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Bilaga 1 Projektbeskrivning  

Följande del innefattar vilka grunder projektet grundar sig på, 
inblandade personer samt tillgängligt kapital.   
  

1.1 Bakgrund   
Elbränder är idag en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige, där spisen utgör den i särklass 

vanligaste enskilda brandorsaken1. Utöver spisen är kaffebryggaren en ofta förekommande 

källa till bränder i hemmet. Välkända faktorer som förenar kaffebryggaren och spisen är att 

dem båda drivs på el och att de utgör en risk för brand när dem är påslagna samt är utan 

uppsikt. Orsaken till brand när det gäller spisen eller kaffebryggaren bygger ofta på att spisen 

respektive kaffebryggaren glöms stängas av på grund av stress eller annat, i samband med att 

hemmet lämnas. Utöver risken för brand och dess förödande konsekvenser medför även 

risken i sig, en oro hos många som någon gång ifrågasatt sig själv om att ha glömt stänga av 

spisen respektive kaffebryggaren innan hemmet lämnades. I dagens miljösamhälle är det 

dessutom viktigt att hushållen är energieffektiva, när energikrävande elektronikprodukter som 

t.ex. TV och lampor är påslagna när hushållet är folktomt är onödigt för både miljön och 

elräkningen. Dessvärre existerar ingen effektiv lösning som eliminerar dessa problem på 

dagens marknad.  

1.2 Syfte  
Syftet med projektet är att ta fram en ny produkt som simplifierar användningen av 

automatiserade hem. Lösningen ska fungera passivt och kunna brukas av användare som 

saknar teknisk kompetens och därmed sänka antalet bränder orsakade av elektronikprodukter 

samt även bidra till en lägre energiförbrukning.   

1.3 Projektmål  
● Vid examensarbete slut visa ska det finnas en fungerande funktionsprotyp som kan 

påvisa Onyx unika passiva erbjudande.   

● Prototypen ska visas upp vid Halmstad Högskolas mässa för examensarbete, 

UTEXPO 2015.   

● Vid examensarbetets slut ska det finnas en affärsplan för eventuell verksamhetstart.   

● Produkten ska vara användarvänligt och pedagogiskt.    

  

1.4 Effektmål  
● Huvudmålet med projektet är att utveckla en produkt som bidrar till att sänka antalet 

bränder orsakade av elektroniska enheter i hemmen världen över.  

● Produkten ska erhålla en god konkurrenskraft mot dagens produkter och därmed 

reformera marknaden.   

  

  

  

  

                                                 
1 http://ida.msb.se/ida2#page=a0080  
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1.5 Projektorganisation  
Projektgruppen består av tre projektledare som även är grundare till 

idén. Teamet består av  

Carl Ekstein, Filip Magnuson och Niklas Kristiansson som studerar på  

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Utbildningens huvudområden är 

produktutveckling, projektledning och entreprenörskap. Utbildningen har gett oss stark 

kompetens inom dessa områden. Projektets ansvar och ägande delas solidaiskt mellan teamet. 

Teamet har olika erfarenheter:   

  

Niklas Kristiansson har erfarenheter av att arbetade med Stena Recycling AB och Stora Enso 

Hylte AB i ett produktutvecklingsprojekt och med Pelly Butiksinredning AB i ett 

affärsutvecklingsprojekt.  

  

Filip Magnuson har erfarenheter av ett produktutvecklingsprojekt med Holmbergs Childsafety 

Holding AB och med ett flertal affärsplaner som utvecklades på Hong Kong Baptist 

University.  

  

Carl Ekstein har erfarenheter av att arbetade med Frimeko, AJ produkter i ett 

produktutvecklingsarbete och med Pelly Butiksinredning AB i ett affärsutvecklingsprojekt.  

  

Under projektets gång har teamet använt handledarna Jonas Rundqvist och Peter Altman för 

rådgivning och vägledning. Examenarbetets examinator är utvecklingsingenjörernas 

studierektor Leif Nordin.  

  

1.6 Intressenter  
Med intressenter utgörs alla som har influerat eller influerats av projektet. (Tonnquist, 2012) 

Kärnintressenter omfattar de intressenter som har beslutande rätt angående projektet och kan 

avgöra projektets riktning. I detta projektet är projektgruppen kärnintressenter.   

Primärintressenter omfattar de intressenter som influerar projektet med kunskap och 

önskemål. För att säkerställa ett gott resultat är det viktigt att upprätthålla en god 

kommunikation med dessa. Handledare och målgrupp är primärintressenter.   

Sekundärintressenter omfattar de intressenter som är yrkesamma inom områden och kan 

påverkas i sitt arbete genom att komma i kontakt med produkten. Dessa parter har ett lägre 

intresse och därmed har de inte påverkat projektet aktivt. Exempel på dessa parter är 

Högskolan i Halmstad, finansiärer, Återförsäljare samt extern stöd.   

  

1.7 Finansiering  
Projektgruppen sökte ekonomiskt stöd hos ALMI företagspartner Halland AB, vilket 

beviljades och resultera i ett stöd på 15 000 kronor (se bilaga). Utöver detta har 

projektgruppen erhållit 2000 kronor i finansiellt stöd av Lektor Sten Fåhrés minnesfond.  

  

Detta ekonomiska stöd var till en början menat till att betala en offert på 20 000 kr till J & D  

Assisting System för utveckling av en funktionsprototyp. Efter ett möte med Assisting 

Systems diskuterades vår egen framtagna prototyp vilket som visade sig ha samma funktion 

och teknologiska höjd som den planerade prototypen. Detta resultera i att offerten kasserades 

och pengarna prioriterades till vidareutveckling av projektet.   
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1.8 Preliminär metod  
Projektgruppen har under projektets gång använt sig av 

projektmodellen dynamisk produktutveckling, DPD (Dynamic Product Development). Med 

denna metod fattas det fler mindre snabba beslut i jämförelse med större långsamma beslut 

som präglar många andra projektmodeller. Denna metod med des snabba beslutprocess ger 

projektgruppen större frihet i arbetsprocessen då det agila tillvägagångssättet ger gruppen 

möjlighet till att jobba med flera moment samtidigt och tillåter i en större utsträckning 

ändringar av produkten under hela projektet. Exempelvis kommer vi kunna arbeta med 

designen samtidig som vi arbetar med produktens funktioner och låta de kontinuerligt påverka 

varandra. Om vi skulle följt ett traditionellt arbetssätt skulle vi först gjort klart prototypen och 

därefter designen, vilket kan resultera i att vårt arbete låser sig fast vid prototypen och hindrar 

arbetsuppgifters framgång. Vi beslutade oss för att använda den här metoden då slutresultatet 

kommer resultera i bättre tidsoptimering och arbetseffektivitet. Produktutvecklingsprocessen 

med DPD ser som lärande och har därigenom utrymme för förändring vilket påskyndar 

utvecklandet och främjar kreativiteten. DPD är därför mycket tillämpbar i sammanhang av 

nyproduktutveckling. (Ottosson, 2004)  

1.9 Tidsplan  
Vid projektets start utvecklades en långsiktig planering i form av ett Gantschema (se bilaga). 

Detta schema har ändrats under projekts framfart varit väldigt flexibel och ändrats med 

projektet.   

Utöver detta har projektgruppen använt sig av visuell planering med hjälp av en 

whiteboardtavla för att skapa en tydlig och gemensam bild av vad som ska göras. I den 

vänstra kolumnen ställdes projektets resurser upp och i den högra ställdes tidsspannet upp. 

Detta resultera i en flexibel planering där vi planerade veckovis med milstolpar.  

  

1.10 Risker  
Trots Onyx unika passiva funktion finns det alltid en risk att kunden vill bryta strömmen på 

det gammalmodiga sättet eller använda sig av konkurrenters produkter. Därmed är den 

huvudsakliga risken är att marknaden inte har intresse av att använda sig av Onyx produkt, 

det vill säga att efterfrågan är för liten vid en eventuell verksamhetuppstart. För att förhindra 

detta har projektgruppen sökt efter andra projekt eller konkurrenter som kan bli potentiella 

hinder. I dessa undersökningar har projektgruppen inte funnit några konkurrenter som 

erbjuder samma passiva funktion som Onyx För en mer utförlig konkurrensanalys se bilaga.3.   

  

En annan risk med projektet är att projektet gör patentintrång. Därmed utvärderades 

nyhetsvärdet på vår produkt genom en nyhetsgranskning på publicerade idéer och existerande 

patent. Under nyhetsgranskningens gång fick projektorganisation hjälp och feedback av 

företaget Valea. För mer information vänligen se.  

1.11 Sekretess  
Projektgruppen har valt att undvika sekretess för att gruppen anser att sekretess hämnar 

projektets utveckling, istället har gruppen valt en ”first mover advantage” strategi.    

  

  

  



 

IV  

  

  

  

Bilaga 2. Gantt-schema  
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Bilaga 3. Konkurrensanalys  
Följande kapitel redogör för Onyx konkurrenssituation på den 

svenska marknaden.  

3.1 Huvudkonkurrenter  

Avsnittet är sekretessbelagt. 

  



 

 

  

  

 

3.2 Gemensamt för övriga konkurrenter eller 

substitut  
Avsnittet är sekretessbelagt. 

 

  



 

 

  

  

3.3 En helhetsbild  

Avsnittet är sekretessbelagt. 
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Bilaga 4. Programmering - Flödesschema  
  

  

    



 

IX  

  

  

  

Bilaga 5. Slackanalys  

Slack           

Produkt  Onyx  Tellus Technologies  D-link  

Produkt 

specifikation  
Ett användarvänligt 

hemautomatiseringssystem 

som fungerar passivt.   

Ett tekniskt avancerat 

hemautomatiseringssystem 

där enheterna styrs via en 

applikation.  

Ett hem 

hemautomatiseringssystem 

där enheterna styrs via en 

applikation  

Produkt spann  Skandaliserad produkt, en 

produkt.  
Flera olika varianter och 

tillbehör med olika syfte. 

Kompatibel med andra 

produkter.  

Säljs som ett komplement 

till övriga produkter i 

familjen.  

Leverans  Leverans vid behov. Säljs 

via distributörer  
Finns tillgänglig hos 

närliggande distributörer  
Via flertalet distributörer.  

Kvalitet  Hög  Hög  Hög  

Efterfrågan  Medium  Medium  Medium  

Volym/Produkttyp  Volym, en produkt fungerar 

för flera målgrupper.  
Produkttyp, flera varianter 

för olika kunder.  
Volym, produkten fungerar 

för flera målgrupper.  

Vinstmarginal  Låg  Medium  Låg  

            

Konkurrent 

faktorer  
         

Order Winners  Pris, kvalitet, design, 

användarvänlighet, passiv 

funktion  

Pris, Design, kvalitet, 

kontroll över hushållet  
Pris, Kvalitet, 

användarvänlighet.  

Baskrav  Funktion, säkerhet  Funktion, säkerhet  Funktion, säkerhet.  

Mindre viktiga  Avancerad teknik        

          

Interna Mål  Produktdifferens och slå sig 

in på marknaden  
Behålla och växa i den 

stigande marknaden  
Växa i den stigande 

marknaden.  
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Bilaga 6. Riskanalys  

Risk  Sannolikhet  Konsekvens  Riskvärde  Åtgärd  

Almi finansiering 

räcker inte till.  
2  5  10  Sänka kraven, 

försöka utveckla 

produkten så 

mycket som möjligt 

själva.  

Bristande 

kompetens inom 

gällande områden  

3  4  12  Söker kontakt och 

hjälp från person 

med god 

kompentens inom 

området.  

Lyckas inte anlita 

programmerings 

konsulthjälp  

4  7  32  Utveckla 

programmeri ngen 

inom  
projektgrupp en, 

eller  
ansöka om hjälp 

från andra program  

Konsult hinner inte 

slutföra arbetet.  
3  6  18  Regelbunden 

kontakt med 

konsulten,  
projektgrupp en blir 

informerade i tid.  

Projektgruppen 

lyckas ej slutföra 

en produkt.  

2  10  20  Får visa funktionen 

med första 

prototypen  

Produkten har 

ingen slagkraft på 

marknaden  

6  10  60  Kan inte starta eget 

företag, eller sälja 

produkten.  
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Bilaga 7. Idégenerering brainstorming – 

Lista på idéer  
  

Idéer   

Automatisk tidsplanerad tvättning efter elpris.  

Pensionärstinder  

Automatisk avstängning av produkter i hemmet   

Stänkskydd stekpanna  

Automatisk tvättning av badrum   

Kom ihåg lista för dementa, med GPS-tracker  

Automatisk pastaomrörare i kastrull  

Väckarklocka som tänder hemmet  

Tidsanpassad varmvattenberedare  

Automatiska persienner   
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Bilaga 8. Intressentanalys  
  

Typer av intressenter  Intressentens inverkan 

på projektet  

Projektets inverkan på 

intressenter  

Kärnintressenter        

Projektgruppen  Driver och äger 

projektet  

Utvecklat kompentens, 

kontaktnät, möjlighet till uppstart 

av företag.  

Primärintressenter        

Målgruppen, framtida 

kunder  

Kundkraven på 

produkten kan fullgöras  

En ny produkt lanseras som 

uppfyller deras behov  

Handledare  Övervakar, vägleder, 

driver på projektet, 

erbjuder idéer samt 

kontaktnät.  

   

Sekundärintressenter        

Distributör/återförsäljare  Bidrar med en framtida 

försäljningskanal till 

marknaden.  

Större bred av produktsortiment, 

mer kunder.  

Högskolan Halmstad  Understödjer projektet 

med lokaler, utbildning, 

rådgivning.  

Publicitet för högskolan  

Almi-företagspartner  Bidrar med finansiellt 

stöd  

Ökat tillväxt i Halland  

Sten-Fåhré stiftelse  Bidrar med finansiellt 

stöd  

Bidrar till 

utvecklingsingenjörsprogrammet.  
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Bilaga 9. FMEA-analyser  
  

9.1 FMEA - Analys ur produktutvecklingsperspektiv  
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9.2 FMEA – Analys ur kundperspektiv  
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Bilaga 10. Business modell Canvas  
  

10.1 Business Model Canvas – Affärsmodell 1  
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10.2 Business Model Canvas – Affärsmodell 2  
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10.3 Business Model Canvas – Affärsmodell 3  

  

    

  



 

XVIII  

  

  

  

Bilaga 11. Parvis jämförelse – Teknikval  
  

Parvis jämförelse   

Projektgruppen stod inför ett teknikval till Onyx´s Basenhet och tog hjälp av metoden parvis 

jämförelse för att ta det optimala beslutet. De tekniker som ställs mot varandra är WiFi och 

Bluetooth kommunikationen då dessa två tekniker är lämpligast för produkten. En parvis 

jämförelse genomfördes som kan ses nedan.  

  

De främsta fördelarna som Bluetooth erbjuder Onyx produkt jämfört med WiFi är:  

● Lägre pris.  

● Lägre hårdvarukrav.  

● Högre användarvänlighet genom att erbjuda synkronisering av sju enheter samtidigt. ●      

Lägre energiförbrukning med upp till 40 gånger mindre strömförbrukning än WiFi.  

  

WiFi-tekniken kräver tillgång till trådlösrouter eller en trådlös accesspunkt för att knyta ihop 

de olika trådlösa enheterna, vilket leder till att en extra moderenhet måste ingå i 

produktpaketet. Med Bluetoothtekniken behövs enbart en Bluetooth adapter för varje produkt. 

Detta bidrar till en ökad användarvänlighet vilket projektgruppen anser är väldigt viktig, 

därmed ses Bluetooth ha en stor fördel över WiFi. Då kunden inte behöver konfigurera 

produkten genom en router eller via en hemsida, Bluetoothtekniken gör det enkelt att 

synkronisera enheterna med varanandra utan någon mellanstation. Produkten kan sedan 

kommunicera med upp till sju enheter samtidigt, vilket ger stora möjligheter för en marknad 

med flera familjemedlemmar. Därmed är vår produkt lämplig för familjer upp till sju personer, 

då alla kan synkronisera sina mobiltelefoner med produkten. Just användarvänligheten som 

Bluetooth erbjuder gör det även möjligt att sälja produkten till personer med begränsade 

kunskaper inom det tekniska området.  

  

Bluetoothtekniken med Bluetooth 4.0  kräver mindre energi än WiFi-tekniken vilket är till en 

fördel för produkten då projektgruppen föredrar en miljövänligprodukt. Utöver detta är 

Bluetoothtekniken mindre krävande för smartphonesbatteri, vilket är något som 

projektgruppen föredrar. Fördelarna med WiFi är inte relevanta för Onyx basprodukt men kan 

vara relevanta vid en framtida produktfamilj Till exempel längre räckvidd, WiFi´s högre 

överföringshastighet. Bluetoothens räckvidd och hastighet räcker mer än tillräckligt för Onyx´s 

basenhet. Möjligheter till en produkt som fungerar med WiFi-tekniken finns med i en framtida 

plan i 5.5.1 Produktfamilj då användaren kan använda sig av en applikation kopplad till 

internet.  

  



 

XIX  

  

  

  

  Bluetooth  WiFi  

Frikvens  2,4 GHz  2,4; 3,6; 5 GHz  

Kostnad  Låg  Hög  

Bandbrädd  Låg (800Kbps)  Hög (11 Mbps)  

Specifikations 

myndigheter  

Bluetooth SIG  IEEE, WECA  

Säkerhet  Medel  Högre  

Utvecklingsår  1994  1991  

Primära  

Användningsområden  

Mobiltelefoner,  

Datormöss, tangentbord.  

Alla datorer, serverar, smart TV, 

smartphones.  

Hårdvare krav  Bluetooth adapter på alla  

enheter för att  

kommunicera med 

varann.  

Trådlösa adapter på alla enheter 

på nätverket. En trådlös router 

eller access punkt.  

Räckvidd  5-30 meter  802.11b/g = 32 meter inne och 
95 meter utomhus, 802.11n har 
längre räckvidd. Förlängd 
räckvidd med antenn.  

  

Energi förbrukning vid 

användning  

Låg  Hög  

Användarvänlighet  Lätt att använda, kan 

länka upp till 7 enheter 

samtidigt. Enkelt att byta 

mellan enheterna.  

Mer komplicerat. Allt måste 

konfigureras mellan hårdvaran 

och mjukvaran.  

Latenstid/fördröjning  200ms  150ms  

Hastighet  2.1Mbps  600Mbps  
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 Bilaga 12. Förenklad LCA analys   
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Bilaga 13. SWOT-analyser  
  

13.1 SWOT-analys 1   

  Goda  Skadlig  

Interna  Styrkor  

Projektet är möjligt att utföra.  

Medlemmarna har fått mer 

kompetens.  

Svagheter  

Gruppen saknar högre programmerings 

utbildning. Resurserna är begränsade.  

Externa  Möjligheter  

Inget patent som hindrar i EU. 

Har fått ALMI bidrag.  

Har möjlighet att få hjälp med 

programmeringen.  

Hot  

Hög konkurrens från stora företag.  

Nyhetshinder.  

Finansieringen räcker inte till.  
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13.2 SWOT-analys 2   

  Goda  Skadliga  

Interna  Styrkor  

·                 Enkelt att använda och 

förstå.  

·                 Positiv miljöpåverkan.  

·                 Billig att producera  

·                 Säkerhet  

  

  

Svagheter  

·                 Störningar av  

trådlöst nätverk i hus 

med störande faktorer.  

·                 Vissa använder  

inte wifi-nätverk till 

mobilen i hemmet.  

Externa  Möjligheter  

·                 Stor målgrupp(nästan  

vem som helst kan ha nytta av 

det)  

·                 Möjligt att samarbeta  

med försäkrings bolag eller el 

bolag.  

·                 Relativt billig lösning  

som betalar tillbaka sig genom 

minskade el kostnader.  

·                 Fungerar som en  

trygghet via eliminering av 

brandrisker  

Hot  

·                 Eljättarnas 

konkurrans  

·                 Delar av tekniken 

existerar redan.  

    

  

  



 

XXIII  

  

  

  

13.3 SWOT-analys 3  

  Goda  Skadliga  

Interna  Styrkor  

Unik funktion  

Lägre pris  

Särskiljningsförmåga från 

konkurrenter   

Svagheter  

Mycket kapital krävs för en verksamhetstart  

  

Externa  Möjligheter  

Ny och växande marknad.  

Teknologin ligger i tiden  

Hot  

Hög konkurrens från stora företag.  

Inget skydd mot kopiering  

Ny teknik kan uppkomma  

CE-märkning  
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Bilaga 14. Kalkyler   

WiFi & Bluetooth 2.1 kontra WiFi & Bluetooth 4.0 BLE   

 
 
 
Hårdvarukostnader i Sverige,  
100-Serie   
Kretskort: 10 SEK  
Transistor: 15 SEK  
Relä: 10 SEK  
Microchip: 15 SEK  
Bluetooth: 50 SEK  
WiFi: 100 SEK    Totalt: 
200 SEK  
100st: 20 000 SEK  
  
Hårdvarukostnader i Sverige, 1  
000-Serie   
Kretskort: 5 SEK  
Transistor: 7.5 SEK  
Relä: 5 SEK  
Microchip: 7.5 SEK  
Bluetooth: 25 SEK  
WiFi: 50 SEK Totalt: 

100 SEK  
1 000st: 100 000 SEK  
  
Hårdvarukostnader i Sverige, 10  
000-Serie   
Kretskort: 2.5 SEK  
Transistor: 3.75 SEK  
Relä: 2.5 SEK  
Microchip: 3.75 SEK  
Bluetooth: 12.5 SEK  
WiFi: 25 SEK  
Totalt: 50 SEK  
10 000st: 500 000 SEK  
 
 
 
 
 

 
 
 
Hårdvarukostnader i Kina, 100Serie   
Kretskort: 10 SEK  
Transistor: 15 SEK  
Relä: 10 SEK  
Microchip: 15 SEK  
Bluetooth 4.0 Ble: 20 SEK  
WiFi: 16 SEK 
Totalt: 86 SEK  
100st: 8 600 SEK  
  
 
Hårdvarukostnader i Kina, 1 
000Serie   
Kretskort: 5 SEK  
Transistor: 7.5 SEK  
Relä: 5 SEK  
Microchip: 7.5 SEK  
Bluetooth 4.0 Ble: 10 SEK  
WiFi: 8 SEK 
Totalt: 43 SEK  
100st: 43 000 SEK  
  
Hårdvarukostnader i Kina, 10  
000-Serie   
Kretskort: 2.5 SEK  
Transistor: 3.75 SEK  
Relä: 2.5 SEK  
Microchip: 3.75 SEK  
Bluetooth 4.0 Ble: 5 SEK  
WiFi: 4 SEK 
Total: 21.5 SEK  
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100st: 215 000 SEK  

 
 
Hårdvarukostnader i Sverige, 
100Serie   
Kretskort: 10 SEK  
Transistor: 15 SEK  
Relä: 10 SEK  
Microchip: 15 SEK  
Bluetooth: 50 SEK 
Totalt/enhet: 100 SEK  
100st: 10 000 SEK  
  
Hårdvarukostnader i Sverige, 1 
000Serie   
Kretskort: 10 SEK  
Transistor: 15 SEK  
Relä: 10 SEK  
Microchip: 15 SEK  
Bluetooth: 25 SEK 
Totalt/enhet: 50 SEK  
1 000st: 50 000 SEK  
  
Hårdvarukostnader i Sverige, 10  
000-Serie   
Kretskort: 10 SEK  
Transistor: 15 SEK  
Relä: 10 SEK  
Microchip: 15 SEK  
Bluetooth: 12.5 SEK 
Totalt/enhet: 25 SEK  
10 000st: 250 000 SEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hårdvarukostnader i Kina, 100-
Serie   
Kretskort: 10 SEK  
Transistor: 15 SEK  
Relä: 10 SEK  
Microchip: 15 SEK  
Bluetooth 4.0 Ble: 20 SEK 
Totalt/enhet: 70 SEK  
100st: 7 000 SEK  
  
Hårdvarukostnader i Kina, 1 
000Serie   
Kretskort: 5 SEK  
Transistor: 7.5 SEK  
Relä: 5 SEK  
Microchip: 7.5 SEK  
Bluetooth 4.0 Ble: 10 SEK 
Totalt/enhet: 35 SEK  
1 000st: 35 000 SEK  
  
Hårdvarukostnader i Kina, 10 
000Serie   
Kretskort: 2.5 SEK  
Transistor: 3.75 SEK  
Relä: 2.5 SEK  
Microchip: 3.75 SEK  
Bluetooth 4.0 Ble: 5 SEK 
Total/enhet: 17.5 SEK  
10 000st: 175 000 SEK 

Bluetooth 2.1 kontra Bluetooth 4.0 BLE  
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Mjukvaruutveckling - Cybercom AB  
Utvecklingskostnad för applikation till iOS och 
Android: 20 000 SEK   
  

Inkapsling – Formsprutning   
Verktyg: 80 000 SEK  
Kostnad per enhet: 7 SEK  
10 000st: 80 000 + 70 000= 150 000 SEK  
  

Paketering – Petrolar Craft Gifts Co. LTD, KinaMaterialkostnader, á:  
4.12 SEK   
Materialkostnader, 100-serie: 412 SEK  
Materialkostnader, 1 000-serie: 4 120 SEK  
Materialkostnader, 10 000-serie: 41 200 SEK  

CE-märkning  
Första prövning: 50 000 SEK  

Marknad  
5 129 000 Svenska hushåll  
Amerikans studie visa på att 20% av alla hushåll kommer ha någon form 
smarta-hem lösning år 2015.  
  
20% av alla hushåll i Sverige ger cirka 1 025 800 hushåll som kommer köpa 
någon form av smart enhet i Sverige.  

5% av marknaden för Smarta Hem i Sverige ger 51 290 enheter som Onyx med 
optimistiska beräkningar förväntas sälja första året.  

1% 10 258 enheter som Onyx med realistiska beräkningar förväntas sälja 
första året.   

0,2% 2 051 enheter som Onyx med pessimistiska beräkningar förväntas sälja 
första året.   

Startup-kostnader: Totala kostnader för framtagning av Onyx 
Basenhet  
Mjukvara – Förfinande till färdig: 2 000 SEK  
Hårdvara – Ritning till kretskort för produktion: 2 000 SEK  
Konstruktionsändringar: 20 000 SEK  
CE-märkning: 50 000 SEK  
Verktyg för inkapsling: 80 000 SEK  
________________________________________________________________________________  

Totalt: 154 000 SEK  
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Framtagning av 50 000 enheter (ink. 
transportkostnader)  
Hårdvara: 262 500 SEK  
Inkapsling: 350 000 SEK  
Mjukvara: 2 000 SEK  
Paketering: 206 000 SEK  
________________________________________________________________________________  

Totalt: 814 000 SEK  

Framtagning av 10 000 enheter (ink. transportkostnader)  
Hårdvara: 175 000 SEK  
Inkapsling: 70 000 SEK  
Mjukvara: 2 000 SEK  
Paketering: 41 200 SEK  
________________________________________________________________________________  

Totalt: 348 200 SEK  

Framtagning av 1 000 enheter (ink. transportkostnader)  
Hårdvara: 35 000 SEK  
Inkapsling: 7 000 SEK  
Mjukvara: 2 000 SEK  
Paketering: 4 120 SEK  
________________________________________________________________________________  

Totalt: 48 120 SEK  

  

Personalkostnader första året  
Kostnader för juridisk hjälp: 2 000 SEK  
Kostnader för revisor: 4 000 SEK  
Lön: 10 000 * 3 * 12= 360 000 SEK  
________________________________________________________________________________  

Totalt: 366 000 SEK  

  

Distributionskostnader (ink. transport)  
Elektronikgrossist marginal: 100%   
Ett pris på 300 SEK till slutkund ger ett försäljningspris på 150 SEK  
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Investering- och finansieringsbehov för 
realisering, optimistiskt beräknat, 50 000 enheter  

Kostnader produktframtagning: 814 000 + 366 000= 1 180 000 SEK  
Försäljningsintäkter: 7 500 000 SEK  
_____________________________________  
Lönsamhet: + 6 320 000 SEK  

  
Startup kostnader: 154 000 SEK Eget 
kapital: 50 000 SEK  

Investeringsbehov: 104 000 SEK  

______________________________________________________________________________________  
  

Investering- och finansieringsbehov för realisering, realistiskt 
beräknat, 10 000 enheter  

Kostnader produktframtagning: 348 200 + 366 000= 714 200 SEK  
Försäljningsintäkter: 1 500 000 SEK  
_____________________________________  
Lönsamhet: + 785 800 SEK  

Startup kostnader: 154 000 SEK Eget 
kapital: 50 000 SEK  

Investeringsbehov: 104 000 SEK  

______________________________________________________________________________________  

Investering- och finansieringsbehov för realisering, pessimistiskt 
beräknat, 1 000 enheter  

Kostnader produktframtagning: 48 120 + 366 000= 414 120 SEK  
Försäljningsintäkter: 150 000 SEK  
_____________________________________  
Lönsamhet: - 264 120 SEK  

Startup kostnader: 154 000 SEK  
Eget kapital 50 000 SEK  

Investeringsbehov: 104 000 + 264 120= 368 120 SEK  
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Bilaga 15. Datorprogram inlärning  

Gruppmedlemmarna hade en del grundkunskaper av vissa program 

som behövdes för att rå projektet i land. Men de grävdes en inlärningsperiod på de flesta programmen, 

dels för att utöka sin kunskap inom det och dels för att lära sig helt nya program som gruppen såg 

nödvändiga för projektet. Alla medlemmar har sedan tidigare gått en CAD och rittekniks kurs i Catia 

v5, men eftersom detta var två år sedan och kunskaperna var begränsade behövdes detta fräschas upp 

under projektets gång. När de olika designerna inför konceptredovisningen skulle tas fram i december 

2014, började denna inlärning och har fortsatt under hela projektets gång. Detta utvecklades med tiden 

och gjorde att gruppen lyckades skriva ut inkapslingar till de olika prototyperna. En inlärning på 

Adobe Photoshop CS6 och Adobe Illustrator börjades också i december 2014 och tog cirka två veckor 

vadera att lära sig vad som var såg som rimligt, då Catia v5 bilder på prototypen skulle presenteras 

med logotypen på. Detta gjordes parallellt då gruppen tog fram sin företagslogga och kom på namnet 

Onyx.  

  

Efter konceptredovisningen ville gruppen se möjligheterna i att ta fram en visuellfilm till prototypen. 

Detta skedde med programmet Keyshot 4 som tog en vecka att lära sig grunderna och sedan fortsatt 

experimenteras med för att få fram en sevärd visuell prototypfilm. En inlärning av programmet Sony 

Vegas för att redigera en film inför slutredovisningen påbörjades men lades sedan ner av 

projektgruppen, då de beslutade att anställa extern hjälp med film redigeringen och film inspelningen.  

Som tidigare nämnt har samtliga medlemmar gått en kurs om datorteknik där programmeringsspråket 

Arduino använts. Detta har sedan medlemmarna studerat vidare på i projektet för att utveckla själva 

mjukvaran i produkten. Detta program har i särklass använts mest i projektet och studerats under hela 

projekts gång i form av kodsökning och tillämpning på www.Arduino.cc, filmer på youtube.com och 

forum på olika webbsidor. Gruppen har även fått råd av Tommy Samuelsson vid enstaka tillfällen, 

som är lärare i detta ämnet.   
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Bilaga 16. Marknadsundersökning  
  

16.1 Enkätundersökning   
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16.2 Sammanställning av enkätundersökning  
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Bilaga 17. Logotypframtagning   
  

17.1 BAD och PAD framtagning  
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Bilaga 22. Frågeformulär, Gamletull    
  

Användartest  

1. Har du någon gång glömt stänga av kaffebryggare, ungen, spisen med mera, när du 

lämnat hemmet?  

  
  

............................................................................................................................. ..... 

.....  

  

2. Känner du att denna produkten är något du hade behövt? Eller känner du någon 

annan som skulle behöva en sådan produkt?  

  

            .......................................................................................................................................  

3. Verkar produkten krånglig att använda?  

  

.......................................................................................................................................  

4. Gillar du den automatiska lösningen, eller vill du själv manuellt stänga av strömmen 

med en knapp på nyckelringen eller mobiltelefonen?  

  

.......................................................................................................................................  

5. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för en sådan produkt?  

  

.......................................................................................................................................  

6. Har du några övriga tips eller något du saknar med produkten?  Får du inte plats skriv 

på baksidan.  

  

.....................................................................................................................................  
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Bilaga 23. Exempel för grafiskt utseende av 

applikation  

 

Eftersträvar minimalistisk enkelhet, tydlighet & användarvänlighet.  
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Bilaga 24. Feedback Venturecup  

Judge   Affärsidé  -  
Feedback  

Team  - Feedback  Tillväxtpotential  -  
Feedback  

Trovärdighet  - 

Feedback  
Kontakter  - 

Feedback  

Judge 1  Bra idé, har själv funderat på 

var man skall kunna hitta en 

lösning som ni beskriver. 

Nyttan är väl beskriven och 

erbjudandet tydligt.  

Tycker att ni är väl rustade rent 
affärsmässigt och det är bra att ni är 
fler.  
Däremot blir det tydligt att ni nog 
inte har kunskap om styrningen av 
elektriska apparater och om 

elinstallation- har ni tänkt  
på hur mycket en modern spis drar 

(säkert ett par kW) och hur stora 

reläar som behövs för det - idag är 

de flesta spisar trefas och 16A-

säkringar - det betyder att ni 

behöver tre reläer eller en 

trefaskontaktor som klarar 16A.... 

och var skall ni installera den? Men 

visst det finns ju andra apparater, 

tex strykjärn och kaffebryggare (en 

känd brandrisk). Kom ihåg också 

att en del apparater (och spisar) har 

inbyggda timers eller andra 

automatiska skydd. Lampor är väl 

inte lika kritiskt, men E27 är väl 

mindre intressant tycker jag, 

däremot kan man ju ha en variant 

för takkontakter. Infravärme är dyrt 

om man glömmer det på (ofta minst 

1kW)...  

Marknaden finns absolut - 
men det är vettigt att  
undersöka 

konkurrenssituationen. 

Gärna även en 

marknadsundersökning... 

Priset blir ganska varierande 

beroende på vad man vill 

skydda (effekt)... Svårare 

kanske att nå ut på en större 

marknad - skaffa partner i 

utlandet...  

Jag misstänker att det finns många 

lösningar som kan göra nästan det som 

ni har tänkt er. Bland annat har jag sett 

ett erbjudande om 

smarta/uppkopplade hem med WLAN 

tror jag (tyvärr hittar jag inte den 

broschyren) som åtminstone har 

tekniken för det, men kanske inte har 

just denna tillämpning framme. 

NEXA har ju en del produkter, men 

som inte går på WLAN - varför inte ta 

fram/anpassa en applikation mot 

befintliga produkter? Det finns även 

lösningar som tillåter att man styr och 

övervakar från mobilen. Det som är 

nytt i er lösning är att befintliga 

produkter slås av om man går ut (och 

kopplingen försvinner eller att 

applikationen upptäcker att man är på 

annan plats - förutsatt att GPS är på 

eller att man kan känna av vilken 

basstation man är uppkopplad mot.. 

Vad händer om man glömmer 

telefonen hemma? Hur säkert är 

WLAN? Går säkert att hitta nån kedja 

som är villig at sälja er produkt - 

resten är marknadsföring... och 

prissättning.  

  

Judge 2  Det framgår hyggligt bra vad 
som är produkten samt vilken 
nytta är. Dock saknas i mitt 
tycke lite info kring detaljer 
vilket gör att man, om man 
vill vara extra gnällig, kan dra 

egna slutsatser om att det ni 
har "enkelt" skulle kunna 
göras med t.ex. tidsinställning 
eller GPSpositionering med 
befintliga appar som gör 
liknande saker. Så jag tycker 
man behöver lite mer info för 
att bli helt  
trygg i att affärsidén är bra. 

Grundläggande behovet kring 

"oro och säkerhet" är glasklar 

medans energibesparing m.m. 

är vagare och behöver 

förtydligas eller skippas. Så 

vagt som det är nu riskerar 

man att irritera en läsare.  

Man får intrycket av att ni kommer 
grejja själva utvecklingen men inför 
framtida steg behöver ni förtydliga 
vilka kompetensbehov ni ser samt 
vem/vilka som gör vad och varför 
samt vilka som tas in för specifika 

kompetenser. Den person som ni 
beskriver i er utbildningsbakgrund 
"affärsutveckling, avtalsrätt, 
entreprenörskap, marknadsföring, 
ekonomi och produktutveckling"  
finns i princip inte utan ni kommer 

bedömt behöva ta in expertis i form 

av styrelse/rådgivare. I detta skede 

så kan det räcka med att skapa en 

mindre grupp som inte behöver vara 

så mycket större än handledare och 

andra på skolan i Halmstad.  

Ni har definierat 

målgruppen bra och att 

försäljningen skall ske 

genom distributörer. Hur 

stor omsättning har era 

konkurrenter idag i Sverige 

osv? Beskriv gärna andra 

användningsområden, själv 

ser jag en koppling mot 

hållbarhet som jag tycker ni 

kan utveckla, att med 

automatik stänga av 

strömmen till apparater som 

är på eller står i standby 

läge. Går det att vända på 

det så att det går att koppla 

på en kontakt i tex 

sommarstugan där 

värmeelementet är inkopplat 

så att det är varmt och skönt 

när man kommer fram eller 

till kaffekokaren som kan 

kopplas på lagom innan 

man kommer hem?  

Tycker ni som team och den 

beskrivning av produkten och affären 

ni gett tillsammans ger ett trovärdigt 

intryck. Man kan alltid diskutera 

rimliga prisbilder och min bedömning 

är att ni med 300 om något ligger lågt. 

Det "stora" som saknas är 

diskussionen kring hur man skall göra 

för att skydda sina idéer eller på annat 

sätt försvåra för konkurrenter. Man 

kan ablosut nå stor framgång även 

utan t.ex. patent men då krävs ofta 

extra hårt arbete kring t.ex. 

marknadsföring samt strategiska avtal 

med. t.ex. viktiga distributörskanaler 

eller partners. Detta behöver på ett 

eller annat sätt beröras för att man som 

läsare inte skall ta den enkla vägen 

och tro att ni inte behärskar området. 

Kring försäljningspris och 

tillverkningspris så är ett vanligt och 

något "trubbigt" sätt att ta 1/3 

tillverkning, 1/3 återförsäljare och 1/3 

till er. Så ett ungefärligt "slutpris" på 

tillverkningen är viktigt för  

Får direkt en tanke 
kring att ni borde 
kontakta exibea 
som marknadsför 
eliq. Det bolaget 
startade som ett 

examensarbete och 
killen, Joakim, tog 
det från student till 

bolag.  
Eliq är en 

kombinerad 

avläsare av 

elmätaren samt 

pedagogisk och 

snygg presentation 

som hjälper kunder 

att sänka sina 

elkostnader genom 

att visualisera 

dem. De är duktiga 

på 

privatmarknaden, 

hushållsprodukter, 

elförbrukning samt 

trådlös 

kommunikation i 

hemmet.  
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    att bedöma pris m.m. Dock så 

bedömmer jag att viljan att betala upp 

mot 500:- för liknande produkter är 

hög.  

 

Judge 3  Bra idé som löser ett tydligt behov 

samt beskrivning av kundnyttan. Det 

jag saknar är hur ni har verifierat att 

de tänkta kunderna är intresserade 

och hur ni gått tillväga i så fall. Går 

det att patentera/skydda?  

Ni har en teoretisk stark bas 
och ni har tänkt knyta 
teknisk kompetens till er 
vilket är bra. Det jag  
tycker ni bör fundera på att  
knyta någon med 

erfarenhet med 

marknadsföring och 

försäljning till er.  

Ni har definierat 

målgruppen bra och att 

försäljningen skall ske 

genom distributörer. Hur 

stor omsättning har era 

konkurrenter idag i Sverige 

osv? Beskriv gärna andra 

användningsområden, själv 

ser jag en koppling mot 

hållbarhet som jag tycker ni 

kan utveckla, att med 

automatik stänga av 

strömmen till apparater som 

är på eller står i standby 

läge. Går det att vända på 

det så att det går att koppla 

på en kontakt i tex 

sommarstugan där 

värmeelementet är inkopplat 

så att det är varmt och skönt 

när man kommer fram eller 

till kaffekokaren som kan 

kopplas på lagom innan 

man kommer hem?  

Ni har fått mig att tro på att det kan 
finnas en marknad. Det jag skulle 
göra om jag var i era kläder det är att 
göra undersökningar/intervjuer med 
era tänkta kunder för att testa er idé 
samt få en känsla av vad de kan vara 
beredda på att betala och även prata 

med  
en tänkt distributör. Jag saknar 

ekonomiska antaganden i form av 

täckningsbidra, resultatbudget mm.  

  

Judge 4  Jag tycker att affärsidén är mycket 
lovande. Det framgår tydligt av den 
skriftliga pitchen och den 
efterföljande texten vilket 
problem/behov som produkten 
möter samt vilken nyttan är för 
kunden, både med själva 
p+E11rodukten och jämfört med 

andra liknande produkter 
(konkurrenter). Värdeerbjudandet är 
beskrivet på ett trovärdigt sätt. Att 
kunna erbjuda en smart lösning som 
delvis baseras på redan vanligt 
förekommande utrusning i hemmet 
är ett framgångsrikt koncept som bör 
kunna utvecklas till att inkludera 
även andra, liknande applikationer 
framgent. Det är en 
konkurrensfördel att utrustningen 
kan justeras efter flera personer i ett 
hushåll och att den är "automatisk", 
detta framgår tydligt tillsammans 
med tanken på att konkurrera med 
pris. Beskrivningen gör att jag själv 
blir intresserad av att köpa 
produkten (och jag tillhör ett av de 
identifierade kundsegmenten).   
  
Det enda som känns oklart är att 

spisen nämns som den största risken 

för elbränder men att man samtidigt 

beskriver att produkten man 

utvecklar  

Teamet är väl beskrivet och 
man tänker sannorlikt 
majoriteten av de 
kompetensbehov som 
företaget kommer ha i det 
initiala skedet. En 
nyckelkompetens som inte 
nämns men som är av 

betydelse (och  
eventuelG6lt skulle behöva 
kompletteras) är 
försäljning, speciellt då 
man tänkt sig betydande 
B2B-försäljning. Det är bra 
att affärsidén kommer att 
utvecklas som ett 
examensarbete då det ger 
möjlighet till feedback och 
kvalificerat stöd  
(handledning/opponent) 
utöver det vanliga. Det 
framgår dock inte om 
teamet har kompetens för 
att bygga upp den hemsida 
som nämns (för  
försäljning) eller om det är 

en tjänst som man tänker 

köpa in.  

Marknaden för produkten är 
tydlig och stor. Om man  
tänker sig en 
vidareutveckling av 
produkten (som nämns) kan 
man nå en internationell 
marknad.  
Marknadspotentialen är 
således god och stor. Det 
bör finnas möjlighet att 
utveckla liknande eller 
kompetterande  
koncept/produkter som kan 

utnyttja samma hårdvara 

och ge ytterligare intäkter. 

På samma sätt som 

produkten kan användas för 

att slå av funktioner när 

ingen är hemma skulle den 

kunna användas för att slå 

på komfortfunktioner när 

man kommer hem, så som 

golvvärme i badrummet, 

belysning vid ytterdörren 

etc. På samma sätt skulle 

man kunna ytterligare 

betona miljöaspekten med 

produkten (för att nå en 

bredare marknad).  

Som helhet känns affärsidéen relativt 
trovärdig. Det som skulle förbättra 
trovärdigheten är mer detaljerad 
beskrivning av kassaflöde och 
resultatbudget samt hur man tänkt sig 
sköta försäljning och 
marknadsföring. Det råder viss 
oklarhet kring skillnaden i pris mot 

konsument och det pris man tänkt sig 
mot återförsäljare och det är heller 
inte beskrivet hur 
marknadsföringen/kontakten mot 
återförsäljare är tänkt, har man 
kontaktat kedjor som är positiva till 
produkten? Jag saknar en diskussion 
kring risken för att någon tar fram en 
liknande produkt till samma/lägre 
pris, har man unik tyst kunskap/know 
how som försvårar detta? Det finns 
som sagt liknande lösningar på 
marknaden och det är viktigt att man 
tydligt får fram det unika i produkten 
samt att de ekonomiska kalkylerna 
(som inte redovisas särskilt väl) 
håller för att man skall kunna 
konkurrera på pris som planerat.  
  
Delar av texten kring affärsmodell är 

dåligt skriven. Jag antar att man är 

medveten om detta då den är 

markerad  
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 kommer i två varianter, en för 

vägguttag/stickkontakt och en för 

lampkontakt. Mig veterligen går de 

flesta spisar inte på något av dessa 

uttag/kontakter utan på ett 

sspisuttag. Jag förutsätter dock att 

man utvecklat/utvecklar en 

applikation som kan styra spisen 

(eftersom det oftast är den man råkar 

lämna på)  men att detta bara inte 

framgår helt tydligt i texten.  
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