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Sammanfattning 
Säkerhet blir allt viktigare i vårt samhälle. Allt mer pengar investeras i säkerhetslösningar för att 

få oss att känna trygghet i vardagen. Ett sätt att göra våra hem säkrare är att uppdatera 

passersystemen. Till trapphus och entréer i flerbostadshus används idag vanligtvis portkoder och 

porttelefoner.  

 

Målet med projektet har varit att utveckla en produkt för ett modernt och innovativt passersystem. 

Genom nära kontakt med näringsliv och potentiella kunder har ett användarvänligt och enkelt lås 

tagits fram. Portièr är ett omfattande projekt med många intressenter och parallella processer. 

Samarbete har knutits mellan skolans sektioner där IT-forensik har utvärderat säkerheten i 

lösningen.  

 

Genom att använda och utnyttja ny teknik har ett helt nytt passersystem tagits fram med unikhet 

på marknaden och fantastisk feedback från näringslivet. Med internetuppkoppling och nya 

funktioner till ett konkurrenskraftigt pris finns stora möjligheter att sälja denna produkt.  

 

Passersystemet använder sig av Bluetooth som möjliggör för den boende att slippa hålla upp 

nyckelbricka eller öppna porten med nyckel. Istället låses entrén upp då en registrerad 

smartphone eller Bluetooth-enhet närmar sig och den boende kan enkelt öppna. Den boende kan 

bjuda in sina bekanta via en egenutvecklad mobilapplikation genom att skicka QR-koder som 

digitala nycklar till porten. Den boende kan även öppna porten från smartphonen över internet, 

med endast ett par knapptryck. Produkten är bakåtkompatibel med äldre lösningar som 

nyckelbrickor och sifferkod vilket gör en uppgradering smärtfri för hyresvärden. Systemet 

medför att fastighetsbolagen slipper den dyra monteringen av svarsterminaler i varje lägenhet 

som istället har ersatts av en mobilapplikation.  

 

Projektet har växt till mer än att ta fram en produkt, istället har ett större koncept tagits fram och 

grunden har lagts för att skapa ett bolag. Flera viktiga samarbeten har knutits med tillverkare och 

utvecklare för att på ett resurssnålt men kraftfullt vis kunna nå ut till marknaden med en fulländad 

framtida produkt. Tillsammans med Science Park Halmstad går projektgruppen en spännande 

framtid till mötes.  
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Abstract 
Security is an increasingly important factor in our society. A lot of money is invested in security 

solutions, to make us feel safe in our everyday life. A way to make the homes in our cities safer is 

to equip the apartment buildings with entrance systems. To guard the lobby and staircase, a door 

code or door phone is often mounted outside of the house.  

 

The goal with this project has been to develop a product in the shape of a modern and innovative 

entrance system. By strong relations with business and potential customers we have been able to 

develop a user friendly system. Portièr is an extensive project with a lot of stakeholders and 

parallell processes. Co-operations has been established between different sectors of the 

University. IT-forensic students has analyzed the security in the resulting product. 

 

By using new technology, an entirely new entrance system has been developed with unique 

functions that has never been seen on the market before, and amazing feedback from several 

companies. By using the trend Internet-of-Things, a whole bunch of new functions has been 

added and gives the product new possibilities to an affordable price. 

 

The entrance system is using Bluetooth which enables the user to unlock the door without 

holding up door-tags or by opening the door with key. Instead, the door automatically unlocks as 

the user approaches. The resident in the house can also invite friends and guests by sending them 

digital key-passes for the entrance as an QR-code. This code is easy to share via both e-mail, text-

message or social media. For spontaneous visits and the guest is waiting outside the door you can 

instead open the door by two simple taps in our own developed app, this eliminates the use of 

traditional door phones that are both expensive and not that user friendly. The product also works 

with older solutions such as RFID-tags and has a keypad for the analog users. This system brings 

tremendous of value to the attendant and also for the resident, not only with the new and 

innovative functions, but also at an affordable price.  

 

This project has grown to more than only develop one product. With the feedback from business 

and stakeholders we have taken the decision to continue this project as a startup in the University 

incubator Science Park. We have already attained partnership with manufacturers, engineers and 

investors. The project members are looking forward for an exciting future.  



Förord 
 

  iv  
 

Förord 
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel ges läsaren en grundläggande förståelse av examensarbetet och här 

presenteras bakgrund, syfte och mål med projektet. För att projektet inte skulle växa och bli större 

än projektgruppen kunde hantera gjordes också avgränsningar. 

1.1  Bakgrund 
Många av oss bor eller har någon gång bott i lägenhet. Vid entrén möts vi oftast av en gemensam 

trappuppgång med någon form av passersystem. Syftet med ett passersystem är att hålla 

obehöriga utanför och släppa in boende och besökare. Idag förekommer framförallt två varianter: 

portkoder och porttelefoner. Passersystemen för entréer är baserade på gammal teknik. 

Nyckelbrickor används flitigt och administrationen av både nycklar och brickor är kostsam för 

fastighetsskötare. 

  

Samtidigt som den privata låsmarknaden tar stormsteg framåt med nyckelfria lösningar, riktas 

försäljningen direkt mot konsumenten. Mobilerna tar över nycklarnas roll och allt fler människor 

anammar och välkomnar denna utveckling. Konsumenterna har en vilja och önskan att använda 

ny teknik, men saknar möjligheten att bestämma vad som ska sitta vid trapphusentrén. 

Smartphones är en erkänd trend och är idag en tillhörighet för de flesta. En annan marknad som 

ökar är wearables som också kallas bärbar teknologi vilken innefattar mobiltillbehör som till 

exempel aktivitetsarmband och smarta klockor. År 2014 ökade försäljningen av smarta klockor i 

världen med över 500 procent (Statista, 2015) och kommande år förväntas ytterligare tillväxt. Om 

alla bär runt på denna smarta teknik finns det all anledning att börja reducera antalet nycklar och 

nyckelbrickor i omlopp. 

 

I Sverige har vi idag en av de snabbaste urbaniseringstakterna i hela EU. Den ständiga ökningen i 

städerna kräver att det byggs fler lägenhetshus. Fler människor betyder också att säkerheten 

behöver förbättras. Av alla inbrott som sker i Sverige så sker över hälften av inbrotten i 

flerbostadshus. Porttelefoner är den säkrare lösningen som kräver att besökaren identifierat sig, 

men lösningen är dyr, monteringen som tillkommer är ännu dyrare och båda lösningarna kräver 

administration av nyckelbrickor. Portkod väljs då ofta som en billig och primitiv lösning då 

säkerheten tryter. Koderna sprids lätt och byts sällan vilket försämrar säkerheten. 

 

Branschen saknar en innovativ lösning som är priseffektiv, säker och tillför hyresgästerna ett 

mervärde (Jacob Karlsson, Personlig Kommunikation, 12/2 2015). Vi ställde oss därför frågan: 

“Hur skulle vi själva vilja att vår egna entré fungerade?” 
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1.2  Syfte 

Syftet med produkten ska underlätta vardagen för boende och besökare i flerbostadshus. Genom 

att utnyttja ny teknik ska den boende komma in genom sin port med minimal ansträngning. Med 

fokus på användarvänlighet kan boende bjuda in sina gäster via sin smartphone för att ge tillgång 

till porten. Produkten ska prismässigt vara ett starkt alternativ till befintliga lösningar på den 

rådande marknaden. 

 

Projektgruppen vill komma i nära kontakt med näringslivet, både för att utveckla en relevant 

produkt, men även för att knyta affärskontakter och partners för att skapa en stabil grund inför 

vidareutveckling efter projektets avslut.  

1.3 Mål 

Målet med projektet är att på egen hand ta fram två prototyper, koncept och affärsmodell samt 

inleda samarbeten för framtida utveckling och distribution. Produkten skall i första hand vara 

anpassad för lägenhetskomplex med yngre hyresgäster. Under projektets gång skal en förstudie 

och en handlingsplan göras för fortsatt arbete, samtidigt som underlag tas fram för en eventuell 

bolagsbildning. Vid projektets avslut ska en funktionell prototyp kunna demonstreras för att 

väcka intresse och uppmärksamhet från näringslivet. Kontakt med Science Park skall ha inletts 

för att kunna starta upp ett bolag inom en inkubator. I punktform var målen: 

● Delta i affärstävlingen Venture Cup    hösten 2014 

● Funktionsprototyp till konceptredovisningen  december 2014  

● Etablera samarbete med tillverkare    slutredovisning 

● Etablera samarbete med låsföretag    slutredovisning 

● Ta fram en affärsmodell    slutredovisning 

● Ta fram app-prototyper     slutredovisning 

● Ta fram en produktionsprototyp    slutredovisning 

● Ta fram ett utökat koncept    slutredovisning 

1.4  Avgränsningar 

1.4.1 Projekt 

Marknadssegmentet som valts för projektet är flerbostadshus och lägenhetskomplex eftersom 

marknaden är stor, det är lätt att relatera till och att projektgruppen ska kunna försvara 

funktionerna för produktionsprototypen. Mindre fokus har lagts på driftsäkerhet för att inom de 

avgränsande tidsramarna utveckla en så intressant prototyp som möjligt. 
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1.4.2 Hårdvara 

Prototypen behöver inte vara redo att sättas i produktion. Istället ska projektet mynna ut i en 

demonstrerbar prototyp där viss tanke på reproducerbarhet och kommersialisering kan påvisas.  

1.4.3 Mjukvara 

Då en stor del av produktkonceptet har med mjukvara att göra har flera avgränsningar lagts på 

detta område för att kunna skapa en resurssnål lösning. Lösningen behöver inte vara skalbar 

vilket innebär att någon avancerad databasstruktur ej behöver upprättas. Istället kan program med 

öppen källkod användas för att skapa en funktionsduglig prototyp. Webb- och apputveckling 

behandlas i syftet att demonstrera konceptet. Det innebär att apparna inte kommer finnas 

tillgängliga för nedladdning. Tanke på skalbarhet skall däremot kunna visas. 

1.4.4 Rapport 

I rapporten utelämnas kvitton, större delen av programkoden samt datablad för de 

standardkomponenter som används. 
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2  Projektbeskrivning 

 

Detta kapitel behandlar projektorganisationen i form av ansvariga och intressenter som kommit i 

kontakt med projektet. Ekonomisk- och tidsmässig plan för genomförandet presenteras samt hur 

sekretess och risker behandlats. 

2.1  Projektorganisation 

Projektet ägs och drivs av projektmedlemmarna Kristoffer Bengtsson och Tobias Järvås.  

Projektmedlemmarna har anförskaffat de kunskaper som krävts för att sammanställa projektet. 

Utöver projektgruppen finns det en mängd intressenter, som i större eller mindre utsträckning 

påverkat utvecklingen av projektet. 

2.1.1 Projektgrupp 

Tobias Järvås 25 år - Utvecklingsingenjörsstudent med bakgrund från Enköping i Uppland. Har 

tidigare studerat elektroteknik, psykologi och ekonomi vid Uppsala Universitet. Under tiden haft 

anställningar inom industri och sälj som kombinerats med många projekt vilka har gett goda 

insikter i flera branscher. Intresserad av hur ny teknik kan förbättra framtiden. 

 

Kristoffer Bengtsson 21 år - Utvecklingsingenjörsstudent från Örkelljunga i Skåne. 

Teknikintresserad som är självlärd i programmering och utfört flera egna projekt inom 

hemautomation. Har tidigare arbetat som snickare, banktjänsteman och verkstadsassistent. 

2.1.2 Intressenter 

● Hans-Erik Eldemark är handledare för projektet. Anställd av Högskolan i Halmstad som 

Universitetsadjunkt.  

● Leif Nordin är examinator för projektet och rektor för 

Utveckecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

● Johan Norinder är innovations- och finansieringsrådgivare på ALMI Företagspartner i 

Halmstad som beviljat bidrag för prototypframtagning. 

● Jacob Karlsson är VD och grundare för K-fastigheter som är ett fastighetbolag i 

Hässleholm vilka äger cirka 400 lägenheter i Skåne. 

● Stefan Larsson är marknadschef för Unnaryd Modell som jobbar med att ta fram 

metallprototyper mestadels för bilindustrin i både formgjutna och CNC-frästa modeller. 

● Linus Sandberg är säljare och montör på lås- och larmföretaget Great Security. 

● Anders Rosengren är affärsutvecklare på Science Park Halmstad. 

● Sandra Johannesson är affärsutvecklare och studentinspiratör på Science Park Halmstad. 
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● Ulf Lundgren är ägare för Autoseal som är ett tätningsbolag lokaliserat i Halmstad som 

specialiserar sig på att göra tätningar till Scania och Volvo. 

● Emelie och Marina som läser sista året på IT-forensik. De utför i sin examensuppsats en 

case study med utvärdering av vår trådlösa lösning ur ett säkerhetsperspektiv. 

● Johan Hörberg är VD för Phoniro som tillverkar trådlösa låslösningar för hemtjänsten. 

● Martin Lindvall är teknisk chef på Glue som tillverkar trådlösa lås för konsumenter. 

● Emil Hallengren är medlem i 3D-utskriftsnätverket 3D-Hubs. 

● Innovationskontor Väst som delar ut verifieringsstöd till intressanta projekt i regionen. 

2.2  Ekonomisk översikt 
För att kunna finansiera utvecklingen har bidrag sökts. 

 Almi Företagspartner - Bidrog med 15 000 kr som finansierade komponenter till och 

tillverkning av prototyperna. 

 Sten Fåhres Stiftelse - Bidrog med två stipendier, ett på 10 000 kr för bästa 

konceptpresentation och 2 000 kr för bidrag till projekt i egen regi. 

2.3  Tidsplan 
Innan projektetstarten fanns direktiv med deadlines. Dessa är obligatoriska moment som ingår i 

kursen för examensarbetet. Projektet sträcker sig från hösten 2014 till våren 2015. 

● Den 22 september ska en projektplan tas fram för att kunna skapa en tydlig överblick över 

projektet. Den innefattas av tidsplan, kravspecifikation, mål, syfte, bakgrund, 

avgränsningar, projektorganisation och intressenter. 

● Den 17 december hålls en muntlig presentation på engelska om examensarbetet. Under 

denna redovisning ska teknikval motiveras, konceptet i sin helhet och vad vidare arbete 

innefattar. Denna redovisning kompletteras med en konceptrapport. 

● Den 17 april ska ett första utkast av rapporten tas upp för presentation och opponering av 

annan projektgrupp med syfte att lyfta projektet genom konstruktiv kritik. 

● Den 19 maj sker slutpresentation i Baertlingsalen på Högskolan i Halmstad under 

sekretess inför examinatorer och studenter. 

● Den 24 maj inlämnas rapport till handledare och examinator för betygsättning. Rapporten 

är det huvudsakliga betygsgrundande underlaget. 

● Den 28, 29 och 30 maj presenteras examensarbetet på högskolans mässa Utexpo där 

allmänheten får besöka. 

 

För ytterligare och mer detaljerad tidsplan se bilaga 7, där presenteras planeringen i form av 

Gantt-schema kompletterat med en WBS. 
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2.4 Projektrisker 

Riskerna med projektet analyserades i början av projektet genom miniriskmetoden (Bilaga 36. 

Konkurrenter är en självklar risk och en djupare analys av dessa finns i en konkurrentanalys 

(Bilaga 26). 

2.5 Sekretess 
I de fall näringslivet blandats in i utvecklingen av produkten har ett ömsesidigt sekretessavtal 

upprättats (Bilaga 9). Detta förbjuder inblandade parter att sprida information vidare till tredje 

part utan tillstånd. Detta har upprättats för att skydda innovation och bevara nyhetsvärdet i 

projektgruppens produkt och koncept. Alla dokument är skyddade med lösenord i krypterade 

databaser. 
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3 Metod för innovationsledning och produktutveckling 

 

I detta kapitel behandlas metoderna för det projekt som lagt grunden för ett startup-bolag, vilket 

har inneburit maximalt utnyttjande av resurser. Därför har metoderna som använts i projektet 

varit anpassade för snabb och resurssnål produktutveckling. Utvecklingen har skett genom små 

konstanta förbättringar och metoderna är därför inriktade snabbt beslutstagande för att undvika 

risker (Ries, 2012).  

3.1  Produktutvecklingsprojekt 

3.1.1  Action Research 

Genom att använda aktionsforskning kan man på ett mer direkt sätt påverka forskningen. Detta 

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

projektgruppen själv styr över utvecklingen. Fördelen med denna metod är att det sällan krävs 

särskilt långa beslutsgångar och arbetet kan utföras mer självständigt och tätt inpå det objekt som 

forskningen baserar sig på. Metoden Participation Action Research innebär att 

projektmedlemmarna själva varit inolverade i arbetet (Ottosson et al, 2006).  

3.1.2  Dynamic Product Development 

Dynamic Product Development (DPD), (Holmdahl, 2010) är en metod av produktutveckling som 

främjar nyproduktframtagning. Metoden ökar möjligheten för förändringar under projektets gång 

genom att man kan arbeta dynamiskt och välja de arbetsuppgifterna som är viktigast vid tillfället, 

genom att använda sig av tumregler som att man ska ta många små beslut och få stora för att 

enklare ändra riktning i projektet. Då kan projektet te sig dynamiskt i sin utveckling. Detta 

fenomen hänvisas till i litteraturen som att vara som rinnande vatten för att enklare hitta en snabb 

väg mot målet och att utvecklingen inte ska stanna upp (Ottosson, 1999). 

3.1.3  Set-based Design 

Set-based är en metod inom produktutveckling som syftar på att inte låsa utvecklingen i ett spår. 

Genom att vänta med fasta beslut kan kan utvecklingen ske flexiblare och det blir enklare att göra 

förändringar på konceptet. Fördelen är också med att kunna kombinera funktioner under 

utvecklingen kan leda till en bättre slutprodukt (Holmdahl, 2010). 

3.1.4  Push and Pull 

Push and Pull innebär att tydliga mål och visioner är viktiga för att göra hela projektgruppen 

varse om dessa mål. Det gör också att alla kan dra åt samma håll. Det är enklare att ändra 

visionen än kravspecifikationen (Holmdahl, 2010). 



Metod för innovationsledning och produktutveckling 
 

  8  
 

3.1.5  Pareto Principle 

Denna princip är även kallad 80/20-regeln. Den innebär att 20 procent av problemen står till 80 

procent av verkan. Fenomenet upptäcktes på Microsoft när de såg att 20 procent av buggarna stod 

i 80 procent av problemen. Genom dynamisk produktutveckling har det då en annorlunda 

betydelse. Där innebär det att man de 80 första procenten av utvecklingen tar lika lång tid som de 

20 procent sista (Ottosson, 2006). 

3.1.6 New Product Development 

Ett nyproduktutvecklingsprojekt, New Product Development (NPD), beskrivs i litteraturen som 

en affärsmöjlighet som förvandlats till en produkt som är klar för försäljning (Ulrich, 2001). 

Genom att kunna förstå och hitta kundens need och want kan en produkt skapas utifrån dessa 

kraven. Då produkten antas ligga under kategorin want är det ytterst viktigt att få med önskemål 

från både kunder och användare i utvecklingen. Att förkorta utvecklingscykeln har visat sig vara 

en effektiv strategi då produktutvecklingen i nuläget är en generellt dyr process. Med att 

utvecklingscykeln förkortas menas att hela processen från den ursprungliga idén till lansering av 

produkten effektiviseras och utifrån detta tas ett beslut huruvida konceptet är hållbart eller ej 

under projektets gång (Bilaga 31). 

3.1.7  Lean Product Development 

För att på ett effektivt och resursvänligt sätt som möjligt nå projektets mål har projekgruppen 

tillämpat Lean Product Development (LPD) (Ulrich, 2001). Flaskhalsar som leveranstider och 

onödigt arbete har eliminerats. Att planera visuellt och skapa kunskap och förståelse för olika 

produktegenskaper har varit viktigt. Projektet har aldrig riskerat att stå still eftersom parallella 

utvecklingsprocesser har möjliggjort att hela tiden arbeta sig framåt mot ett relativt löst mål för 

att i slutändan anpassa produkten för den riktiga kunden (Holmdahl, 2010). 

3.1.8  Lean Startup 

Via en stor entreprenör och affärsängel vid namn Jane Walerud (Malmström, 2014) blev 

projektgruppen tipsade om att läsa boken The Lean Startup, Ries, E. (2012), (Bilaga 4). Här 

behandlas hur vanliga fallgropar vid startups kan undvikas genom att applicera denna specifika 

metod inom affärsutveckling. Den går ut på att optimera de få resurser som finns på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Detta görs för att minimera behovet av riskkapital samtidigt som en 

produkt tas fram som kunden och användaren har stort intresse av. Det viktigaste är inte att ta 

fram en stabil och perfekt produkt direkt utan istället ta fram en tillräckligt bra produkt för att få 

återkoppling på produkten.  
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4 Metod för projektprodukten 

 

Här presenteras metoderna för att uppnå examensarbetets syfte och mål. Det har varit enormt 

viktigt att strukturera projektet både gällande planering och dokumentering. Med innovation och 

affärsutveckling i form av drivande krafter har olika metoder fått anpassas för att främja dessa 

centrala områden. För att hela tiden arbeta med relevant och tillämpbar data har löpande 

utvärderingsmetoder använts. 

4.1  Projektplanering 

4.1.1  Handlingsplan 

Milestones och kravspecifikation sattes i början av projektet (Verzuh, 2008). För att nå fram till 

de mål som projektet innefattade är det bra att sammanställa viktiga deadlines. Genom visuell 

planering gavs en snabb överblick hur långt projektet har kommit och behövde göras framöver 

med hjälp av en tavla och postit-lappar (Holmdahl, 2010). 

4.1.2  Gantt-schema 

Ett Gantt-schema är en mer detaljerad planering av projektets handlingsplan där varje milestone 

bryts ner till olika aktiviteter. För att skapa en tydlig bild av vad som behövde göras i projektet 

och att uppnå utsatta deadlines gjordes ett Gantt-schema. Denna planering har varit digital och 

kompletterats under projektets gång (Bilaga 7). 

4.1.3  Work Breakdown Structure 

För att bryta ner aktiviteterna i Gantt-schemat till mindre delprocesser skapades en Work 

Breakdown Structure (WBS). Projektet har strukturerats med hjälp av WBS för att underätta 

projektmedlemmarna om vad som finns att göra, detta för att skapa en tydlig agenda om 

aktiviteter som följs av samtliga inom projektgruppen. Denna WBS har uppdaterats ständigt 

under utvecklings gång och präglats avprojektförändringarna. WBS har mest baserats på 

uppgifterna som krävts för sammanställningen av prototypen och inte projektet som sådant 

(Bilaga 7). 

4.1.4  Critical Path Method 

Genom Critical Path Method (CPM) togs det fram i vilken följd projektets olika aktiviteter 

behövde utföras. Utifrån detta skapades den kritiska vägen i projektet och därefter analyserades 

vilka flaskhalsar och tidskrävande processer som projektet var beroende av (Baker, 2004). Med 

hjälp av denna metod lyckades vi strukturera upp parallella processer för att effektivisera 

projektet och nå effektmålet inom utsatt tid. 
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4.1.5  Projektstyrningsverktyg 

För att alltid ha koll på vilka möten och tider som behövde passas, användes ett elektroniskt 

projektstyrningsverktyg kallat Producteev (Bilaga 7). Detta är tillgänglig via en hemsida och 

appar och gav stora möjligheter att boka in tider, ställa alarm och att få en överblick erhålls 

genom Producteev vilket gör att risker för dubbelbokningar eller missade möten minimeras. 

4.2 Informationsdelning 

4.2.1  Dokumentation 

För att på ett effektivt sätt som möjligt ge projektmedlemmarna tillgång till allt material som rör 

projektet och samtidigt ha sekretess på detta material valdes att lägga dokument och annan viktig 

information på en delad server. Både Google Drive (Google, 2015) och Dropbox (Dropbox, 

2015) valdes vilka är lösenordsskyddade. Fördelen med Google Drive är att flera personer kan 

skriva i ett dokument samtidigt vilket möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt. På Dropbox lades 

större filer som filmer, CAD- och programmeringsfiler upp. Fördelen med denna 

informationsdelning är att det går att få tillgång till all information från både dator och mobila 

enheter. Vid projektstarten införskaffades också loggböcker för att snabbt och smidigt kunna för 

anteckningar från möten, skisser och kontaktuppgifter.  

4.2.2  Veckorapporter 

Med hjälp av veckorapporter har loggning av den faktiska arbetsgången gjorts. I denna 

dokumentation finns tidsåtgång, summering, slutsatser och framtida aktiviteter tillgänglig. 

Samtliga veckorapporter har skrivits i ett kontinuerligt uppdaterat dokument enligt mall (Bilaga 

40). Denna dokumentation har gjorts för att underlätta summeringen vid projektavslutet, 

bevismaterial vid eventuella immaterialrättsliga tvister och för att underlätta kontakt med 

projekthandledaren. 

4.2.3  Extern kommunikation 

Kommunikation med intressenter har inledningsvis skett via mailkontakt. Om dialogen har 

upplevts som bristfällig på detta vis har telefonsamtal eller personliga möten ordnats. För att ha 

möjligheten att nå ut till en större mängd potentiella intressenter skapades tidigt en hemsida där 

information om projektet, produkten och projektmedlemmarna publicerades. Hemsidan har 

kontinuerligt uppdaterats för att ständigt innehålla relevant information gällande projektet (Bilaga 

15). 
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4.3  Idégenerering 

4.3.1  Brainstorming 

Tillsammans har diskussioner om olika problem och lösningar skett för att kunna kombinera, 

utveckla och spinna vidare på idéer. Genom kreativa dialoger skapas goda möjligheter att 

tillsammans komma fram till innovationer eller en början på ett koncept (Holmdahl, 2010). 

Dokumentation i skrift eller skisser ger möjlighet att gå tillbaka till tidigare idéer för att kunna 

inspireras till nya innovationer kombinerade med de äldre. De klusterfördelar som finns i att sitta 

i ett delat projektrum där det går att ta del av studiekamraters innovationsverksamhet har 

utnyttjats (Ottoson, 2006). 

4.3.2  BAD-PAD-MAD 

Ovan är en förkortning för Brain-, Pencil-, Model Aided Design (Holmdahl, 2010). Denna metod 

är ett beskrivet händelsebelopp som underlättar för utvecklaren i sin konkretisering av sin idé. 

Det första momentet består av att göra klart sin tankegång kring koncept och idé. Idén ritas på 

papper genom att skissa fram designförslag, flödescheman etc. Sedan ritas en modell i mjukvara 

för solidmodellering för att enklare kunna bestämma dimensioner, mått och ge bra underlag för 

tillverkning. Till sist tillverkas en enklare prototyp av modellen. Metoden har använts för att ta 

fram det hölje som krävs för att kapsla in elektroniken på produkten (Bilaga 14). 

4.3.3  Hack Night 

För att kunna arbeta mer produktivt med programmeringen har metoden Hack Night (Nafus, 

2012) använts, där man under mer lättsamma omständigheter möts för att under en natt utveckla 

mjukvaran i en längre session (Kolowich, 2011). Genom att arbeta under ett längre pass undviks 

tunga uppstarter vid varje session. Metoden utvecklades på Harvard University och har anammats 

av IT-företag som till exempel Facebook (Piro, 2009). Dessa sessioner har varit de mest kreativa i 

utvecklingen av mjukvarufunktioner till projektprodukten.  

4.3.4  Build-Measure-Learn 

Metoden som The Lean Startup bygger på är en cirkel som består av tre komponenter för att 

optimera produktkonceptet. Produkten som utvecklas skall istället för att vara en färdig produkt 

vara en Minimum Viable Product (Reis, 2012), en avskalad produkt som ändå visar de viktigaste 

funktionerna. Metoden fortgår tills en färdig slutprodukt som kunderna söker, existerar. 

Build - För att minimera programmeringstiden ökas användandet av öppen källkod och att 

ständigt testa produkten. Ständigt integration av koden i produkten ger den fler funktioner allt 

eftersom. 

Measure - Kontinuerliga tester av funktionerna där även användarvänligheten i produkten 

undersöks. Intervjuer av kunder och användare ger information och data att analysera.  



Metod för projektprodukten 
 

  12  
 

Learn - Kunden fungerar som rådgivare i den iterativa utvecklingen av produkten. Med 

informationen från kunderna lär man sig och tar fram nya lösningar. För att undvika att ödsla tid 

på fel saker kan dåliga funktioner slopas och fokus läggas på rätt saker. Idégenereringen 

återkommer ständigt och ligger till grund för nästa build. 

4.4  Affärsutveckling 

4.4.1 Business Model Canvas 

För att på ett överskådligt sätt dokumentera projektets affärsidé användes en Business Model 

Canvas (BMC), (Osterwalder, 2010). Här redogörs produktvärde, infrastruktur, kunder och 

finanser (Bilaga 24). 

4.4.2  Elevator Pitch 

Vid medverkan i affärsidétävlingen Venture Cup arbetades en Elevator Pitch fram (Pinkus, 

2007). En sådan pitch är en snabb presentation av affärsidén som oftast är kortare än en minut. 

Manus till en minutlång video skrevs för att kunna presentera affärsidén snabbt. Detta visade sig 

vara väldigt givande i flertalet situationer under projektets gång eftersom projektet haft ständig 

kontakt med nya personer inom näringslivet (Bilaga 6). 

4.4.3  Iterativ marknadsutveckling 

Med hjälp av en BMC (se kap 4.4.1) och en intränad Elevator Pitch (se kap 4.4.2) var 

projektmedlemmarna redo att göra många och korta affärspresentationer för att ta reda på om 

affärsidén håller (Ries 2012). Att kontinuerligt träffa potentiella kunder och branschfolk gjorde 

att affärplanen utvecklades över tiden och har nått fram till det som presenteras i bilaga 23 

(Blank, 2012).  

4.4.4  Porters femkraftsmodell 

Genom användandet av Porters femkraftsmodell kunde en kartläggning av kunder och 

leverantörers förhandlingsstyrka, substitut för produkten och konkurrens från befintliga och nya 

aktörer göras överskådlig (Kotler, 2001). Med denna information underlättades arbetet att ta fram 

en affärsplan (Bilaga 32).  

4.4.5  SWOT - Strenghts Weaknesses Opportunities Threats 

För att hitta styrkor, svagheter och möjligheter med projektet och produkten så har en SWOT-

analys (Humphrey, 2005) upprättats och uppdaterats kontinuerligt. Den har gjort det enklare för 

projektgruppen att ta fasta på vad kunden ser för styrkor i konceptet och åtgärda konstaterade 

brister (Bilaga 12). 
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4.5  Utvärdering och analys 

4.5.1 Nyhetsgranskning 

Via sökningar på patent-, varumärkes-, domän-, design- och övriga databaser har det undersökts 

om produkter med liknande egenskaper redan finns på marknaden och om det finns 

immaterialrättsliga hinder för det koncept som valts att vidareutveckla (Bilaga 25). 

4.5.2  Marknadsundersökning 

Eftersom det finns många led innan projektprodukten når slutanvändaren skapade projektgruppen 

först en tydlig bild av vilka krav, standarder och normer som finns från dagens kunder och 

användare. Därför har större delen av marknadsundersökningen fokuserat på användare 

(Ottosson, 1999) i form av fastighetsbolag, låsmontörer, låstillverkare, byggbolag andra 

branschkunniga. Denna primärdata har samlats in via kvalitativa intervjuer med vardera 

intressent för att kunna skapa en så klar bild som möjligt över branschen (Bilaga 4). 

Sekundärdata har samlats in genom undersökning av statistik, artiklar, samhällsinformation, 

brottsstatistik, lagtexter och direktiv. Användarundersökningarna har gjorts med privatpersoner 

för att kunna utvärdera teknik och design. Dessa har framförallt gjorts med studenter och 

anhöriga. 

4.5.3  Urval och utvärderingsmatris 

Utvärdering av teknikval gjordes enligt Pughs urvalsmatris (Pugh, 1996) där olika tekniker 

viktades mot varandra. En parvis jämförelse avgjorde vilka kriterier som var viktigast för 

projektet med hänsyn till kraven som intressenterna ställde. Det viktigaste kravet enligt kunderna 

var användarvänlighet (Bilaga 5). 

4.5.4  FMEA - Failure Mode and Effects Analysis 

Med den kvalitativa metoden FMEA (Stamatis, 2003) försökte projektgruppen förutsäga vilka fel 

som kan uppstå med produkten. Därefter kunde felens konsekvenser bestämmas och vilka 

åtgärder som är nödvändiga för att undvika felen (Bilaga 28). 

4.5.5  Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer har gjorts med personer med professionell kompetens som rör projektområdet, men 

också i egenskap av boende i flerbostadshus. Genom att intervjua personerna i så väl deras 

professionella som privata roll har vi samtidigt lyckats få en god demografisk spridning i 

användargrupper med personer från 18 år till 54 år. Normalt har projektgruppen presenterat 

prototyp och koncept för att sedan diskutera för- och nackdelar med lösningen. Metoden har 

fungerat för att kartlägga marknad, kunder och användare (Bryman, 2011). Sammantaget har 

intervjuerna genererat otroligt värdefull information och eftersom utvecklingen har varit iterativ 

har produkten därför formats därefter. Genom att komma nära kunden har också broar byggts för 
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framtida försäljning och vidare kontakt. Urvalet av företag och personer har varit baserat på 

tidigare personliga kontakter, men även lokala företag som HFAB och Great Security har valts på 

grund av storlekmässiga och geografiska aspekter. Viktig information som framkommit under 

intervjuer finns att läsa i bilaga 4. 
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5 Teori 

 

I detta kapitel presenteras förklaringar av den teknik som ligger till grund för stora delar av 

resultatet av examensarbetet. De lösningar som är av betydelse för innovationen i projektet 

förklaras mer ingående. I slutet presenteras problem som stötts på under arbetets gång samt hur 

projektgruppen löst dessa. 

5.1  Passersystem 

5.1.1 Säkerhet 

I Sverige gjordes 7 740 inbrott i lägenheter år 2014 (Brå, 2015). En av de vanligaste åtgärderna 

av fastighetsägarna för att förebygga inbrott är att sätta upp ett passerssystem vid entrén för att 

obehöriga inte ska komma in. Idag är det mer en regel än undantag att trappuppgångar vaktas av 

ett digitalt system. Behöriga, så som boende, gäster och servicepersonal har koder eller nycklar 

för att ta sig in. De flesta system som finns idag använder sig av ett elslutbleck som sitter i 

dörrkarmen. 

 

5.1.2 Marknad 

Marknaden för passersystem idag är stor. Värdet av den globala passagekontroll-marknaden var 3 

miljarder dollar år 2012 vilket beräknas öka med 7 procent per år fram till 2017 (Lantz, 2013). 

 

Ett av Sveriges största företag har i över 20 år varit klassade som världsledande i låsbranschen. 

Bolaget heter ASSA och har idag en global marknadsandel på 50 procent av dagens beröringsfria 

passersystem. Hälften av ASSAs omsättningen kommer från passersystem. ASSA tjänar också 

stora pengar på fysiska lås och att tillverka nycklar och låskolvar. De köper upp företag vertikalt 

vilket innebär att de flesta låsförsäljare i Sverige ägs av ASSA (ASSA ABLOY, 2000).  

 

Ett annat stort svenskt företag inom branschen heter RCO. Detta är det mest lönsamma företaget 

inom koncernen Axel Johnson. RCO har en vinstmarginal på 35 procent (allabolag.se, 2015), och 

tjänar stora pengar på passersystem genom att ofta vara ett självklart val för allmännyttan genom 

offentliga upphandlingar (Joakim Patsonen, Personlig Kommunikation, 11/2-15). 

 

5.2  Bildanalys 
QR-kod är en streckkod i två dimensioner som kan innehålla mer information än en traditionell 

streckkod i en dimension. QR-koden är ett fyrkantigt rutmönster med flera punkter som definierar 

ramarna för koden (Palmer, 2007). Det gör att med rätt mjukvara kan en dator veta exakt var den 
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ska börja läsa ut information. För att scanna QR-koder finns det flera teknikval 

att välja på. Laser, fotodiod eller CCD-läsare är alla stora inom kassasystem till 

livsmedelsbutiker. Dessa tekniker använder sig av en stor mängd komponenter 

tillsammans med avancerad mjukvara för snabb avläsning. Dessa läsare kan 

göra upp till 14 läsningar per sekund (Palmer 2007). En billigare lösning är att 

använda sig av en kamera med en mjukvara som skannar efter koder (Spadix 

2012). 

 

5.3 Portièrs tekniska lösning 

5.3.1 Uppbyggnad 

Uppkopplingen mellan passersystemet och internet sker via de fem skikten av protokoll som 

krävs för att kunna nå back-end-delen av produkten som består av databas och driftserver 

(Comer, 2013). 

1. Fysiska skiktet består av kommunikation med den mobila enheten genom  

Bluetooth. 

2. Datalänkskiktet består av uppkoppling till nätverket och kan variera beroende på 

vad som finns att tillgå. Ethernetsladd är driftsäkrast medan WiFi väljs i andra 

hand.  

3. Nätverksskiktet består av IPv6 för kommunikation inom nätverket eller om flera 

enheter kopplas samman. 

4. Transportskiktet består av TCP för säker kommunikation ut på internet. 

5. Applikationslagret består av SSL. Genom kryptering skapas en säker tunnel och 

uppkoppling mellan databas och passersystem innan något datautbyte sker. Denna 

tunnel är idag det säkraste sättet att se till så att information inte läcker ut eller är 

läsbart för någon annan än just sändare och mottagare och är det som används av 

dagens internetbanker. 

 

Den inbyggda programmeringen består av ett program som använder sig av parallella processer 

för att kunna göra en så effektiv och snabb produkt som möjligt. Genom att sammankoppla alla 

processer i en loop med parallella trådar så körs varje process var för sig ostört av vad de andra 

processerna gör.  

 

Bluetooth-processen (Bluetooth.com, 2015) letar efter enheters MAC-adresser (Krasnyansky, 

2002) inom tio meters radie. Om den hittat en sådan jämförs enhetsnamnet och MAC-adressen 

Figur 1 QR-kod 
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med de som finns registrerade i databasen. Stämmer dessa överens skickas en signal till reläet att 

öppna elslutblecket. 

QR-scannern använder kameran för att ta bilder så ofta den kan. Bilderna skannas genom ett 

tillägg som använder bildanalys och DES-algoritm för att utläsa informationen i koden (Spadix, 

2012). Koden jämförs sedan med databasen och enheten skickar en signal till reläet för att öppna 

elslutblecket. 

 

Används knappsatsen registreras vardera knapptryckning och när fyra siffror blivit intryckta 

jämförs detta med giltiga koder via databasen. Stämmer dessa överens skickas en signal till reläet 

som öppnar dörren. Är koden felaktig skickas en signal att tända en röd lampa som är tänd i tre 

sekunder, under dessa tre sekunder registreras inga nya koder. 

 

RFID-kortet letar kontinuerligt efter närliggande RFID-taggar (Landt, 2001). Om den väl hittar 

någon tagg i närheten jämförs enhets ID-nummer med giltiga ID i databasen (Mxgxw, 2014). Vid 

korrekt kod öppnas dörren. 

 

Om det skickas en signal via webgränssnittet att öppna dörren så vidarbefodras denna signal till 

reläet att öppna dörren (Bilaga 17). Webgränssnittet går genom skydd av protokollen som nämnts 

ovan i detta kapitel. 

5.3.2 Problem och lösning 

Under den iterativa marknadsundersökningen har ett flertal frågeställningar framkommit. Baserat 

på den första prototypen uppkom till exempel dessa frågeställningar: 

● Hur bjuder man in personer utan smartphone? 

● Hur fungerar produkten offline? 

● Vad händer vid ett strömavbrott? 

● Vad händer om man stannar utanför dörren utan att öppna? 

Många fler frågor har så klart besvarats, men för att få en känsla över hur problemlösningen i 

projektet har fortskridit presenteras lösningar på ställda frågor. 

 

Hur bjuder man in en person utan smartphone? 

Lösningen blev att hyresgästen inte bara kan skicka en digital kod, utan även en fyrsiffrig kod 

som går att knappa in på modulen. Denna lösning resulterade också i att modulen utrustades med 

tryckknappar för inmatning av koden.  

 

Hur fungerar produkten offline? 

Skulle internetuppkopplingen sluta fungera av okänd anledning behöver boende fortfarande 

komma in genom dörren. Därför är det en lösning att spara de giltiga koderna på modulens minne 
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och kryptera dessa för ökad säkerhet. På så vis kan de flesta av enhetens funktioner fortsätta att 

fungera även under ett längre avbrott. 

Vad händer vid ett strömavbrott? 

I första prototypen fanns ett reservbatteri för strömavbrott. I kontakt med näringslivet insåg 

projektgruppen snart att det allt som oftast redan finns ett batteri för passersystemet inne i huset 

(Joakim Patsonen, Personlig Kommunikation, 11/2-15). Genom att använda sig av denna 

strömkälla slipper produkten innehålla ett batteri och blir mindre till storleken och mer vädertålig. 

 

Vad händer om man stannar utanför dörren utan att öppna? 

Om man står utanför dörren men inom räckvidden kommer dörren att vara olåst. Åtgärdas genom 

att dörren är olåst under en begränsad tid om användaren står i närheten, alternativt kan 

räckvidden minskas. 

5.3.3 Validering 

Projektgruppen har validerat konceptet löpande under utvecklingen, med hjälp av att involvera 

tänkta användare och ställa frågor om upplevelsen och förbättringarmöjligheter. Genom att inleda 

ett samarbete med studenter med god kunskap inom IT-säkerhet och konceptutvärdering har en 

pålitlig validering alstrats (Bilaga 20). Först därefter kan produkten testas i sin verkliga kontext.  
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6 Utvecklingsprocess 

 

Här beskrivs vilka och varför vissa val har gjorts under utvecklingen. Portièr är ett väldigt 

genomgripande examensarbete och innefattar förarbetet med idégenerering, behovsanalys, 

planering, krav- och funktionsspecifikation. Genomförandet har framförallt bestått av design, 

mjuk- och hårdvaruutveckling, iterativ marknadsutveckling och byggande av prototyp. Andra 

oerhört viktiga delar har varit utvärdering, nätverkande och att samla materiel till en förstudie. 

Stora krav har ställts på att både nå projektmålen, men också på att tillämpa lämpliga metoder för 

att genomföra projektet på ett så effektivt och resurssnålt sätt som möjligt. 

6.1 Strategi 
Projektgruppen anser att utvecklingen av den absolut första prototypen skulle självständigt. Detta 

för att kunna hitta nya vägar till lösning av dagens problem samtidigt som det är enklare att få 

feedback på en befintlig prototyp än bara en skiss eller idé. Därför inleddes inga större 

marknadsundersökningar i form av intervjuer innan det första konceptets prototyp stod klar. 

Detta kallas att ta fram en Minimum Viable Product som kunder/intressenter/användare kan ge 

feedback på. För att tidigt få professionell feedback på koncept och affärsidé utnyttjade 

projekgruppen sig av Venture Cup’s affärsidétävling vars feedback vävts in i vidareutvecklingen 

(Bilaga 6). 

6.2  Nyhetsgranskning 

En nyhetsgranskning (Bilaga 25) tillämpades för att undersöka möjligheterna på marknaden samt 

vad företag kan erbjuda för lösningar idag har genomförts (se kap 4.5.1). Undersökningar 

genomfördes för att avgöra i vilka prisklasser de olika produkterna befann sig i (Bilaga 26), vilket 

har legat till grund för riktlinjerna i projektet. Immaterialrättsliga hinder har också undersökts 

vilket resulterade i att projektgruppen ansåg sig ha nått freedom-to-operate. De lösningar som 

utvecklats finns publicerade, men utan immaterialrättsligt skydd i Sverige. 

6.3  Marknadsundersökning 

6.3.1 Kvalitativa intervjuer 

När prototyp 1 var klar inleddes flertalet intervjuer med olika intressenter. Många personer och 

företag har gett sin åsikt, allt från arkitekt till slutanvändare. Målet med dessa intervjuer var att 

visa upp konceptet, höra vad intressenten har för feedback, vilka problem som finns i dagens 

lösningar, hur man når ut på marknaden och vilken prisbild de väntar sig för en produkt som 

denna. Denna marknadsundersökning (Bilaga 4) ledde till förändringar i kravspecifikation 

(Bilaga 11) som lagt grunden för utvecklingen av andra prototypen. 
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6.3.2 PEST-analys 

PEST-analys är ett verktyg för att se vilka trender som kan påverka en bransch eller ett visst 

segment (Collins, 2014). Utifrån intervjuer och informationssökande genom internet och litteratur 

projektgruppen skapat helhetsbild av bransch och trender skapats. Med verktyget analyserades 

hur politiska, ekonomiska, sociala och tekniska faktorer kan påverka branschen. Analysen 

sträcker sig fem år framåt och är endast riktad mot den svenska marknaden (Bilaga 2). 

6.4  Arbetsdynamik 

Tidsplaneringen har alltid haft en central roll i projektet för att få rätt saker gjorda i rätt tid och 

ordning. Eftersom enbart en god stuktur inte leder till innovation har åtgärder vidtagits för att öka 

kreativitet och motivation i projektet genom miljöomväxling under arbetet (Oksanen, 2013). 

Variationen har skett mellan projektrum på högskolan, caféer, bilresor, Science Park, bibliotek 

samt hemmiljö. Under hårdvaruutvecklingen har projektgruppen dock varit förpassade till den 

ene projektmedlemmens bostad för att snabbt och enkelt starta upp sessioner. 

6.5  Idégenerering och modellbygge   

Genom upprepade brainstormingsessioner analyserades problem och lösningar fram genom en 

öppen och kreativ dialog. Enligt BAD-PAD-MAD (se kap 4.3.2) antecknades flera tänkta 

teknikval. Därefter skissades flödesscheman och variantioner av designer på produkten. Genom 

att visualisera produkten var det möjligt att utvärdera funktioner och användandet tidigt i 

processen. Designen förfinades genom att skapa bildkollage med inspirationsbilder för att skapa 

den känsla som produkten ska förmedla (Bilaga 14). 

 

En enklare modell byggdes för att bedöma hur storleken på produkten kommer att uppfattas. När 

storlek och proportioner var bestämda inleddes en solidmodellerings-process där en 3D-modell 

skapades för utskrift. Den utskrivna modellen granskades och konstruerades sedan om för att 

optimera materialåtgång och effektivisera användandet av volymen inuti produkten. Den 

uppdaterade modellen gav produktionsfärdiga ritningar till produktionsprototypen. 

6.6 Funktioner 

6.6.1 QR-scanner och QR-generator 

För att särskilja produkten och använda en väldigt mångsidig teknik med stor kompabilitet valdes 

QR utifrån urvalsmatris och konkurrentanalys. Produkten kräver i dagsläget ingen blixtsnabb 

läsning av koderna. Utifrån denna vetskapen valdes dyra tekniker bort och istället valdes en 

kamerabaserad skanner. Den består av en kamera som tar en bild för att sedan skanna bilden efter 

QR-koder med hjälp av mjukvara (Palmer, 2007). Om någon kod hittas avläses denna på 

information. Lösning är kostnadseffektiv samtidigt som den är snabb nog för produkten. 
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Lösningen ger en läshastighet på en bild per sekund. Möjligheterna med en QR-skanner är bland 

annat mängden information som det går att lagra i en QR-kod. Koderna går även att visa på både 

digitala skärmar såväl som utskrivet på papper. Eftersom teknikutvecklingen medför mindre och 

mindre komponenter har dagens kameror minskat radikalt i storlek vilket medfört att vi kan, utan 

för mycket uppoffring av plats, implementera en kamera för skanning av QR-koder i produkten. 

6.6.2 Sexsiffrig-knappsats 

För behöriga personer utan smartphone ska kunna få tillträde krävdes en knappsats enligt de 

kvalitativa intervjuer som genomförts. För en vandalsäker produkt sattes flera krav på produktens 

knappsats som användaren kommer i direkt fysisk kontakt med. Den bör vara vatten-, väder- och 

vandalsäker vilket går under kapslingsklassning: IP-klass 67 (Andersson, 2015). Efter sökning av 

färdiga knappsatser hos leverantörer hittades ingen som nådde de ställda kraven. Istället köptes 

IP67-klassade knappar styckvis och sammansattes som en egen knappsats som då uppfyllde alla 

krav. Valet av sex knappar gjordes för att diversifiera oss från befintliga lösningar och skapa en 

unik design. Med över tusen möjliga kombinationer vid en fyrsiffrig kod anser projektgruppen att 

säkerheten är försvarbar. Det har tagits fram en egen mjukvara som styr knappsatsens funktioner. 

6.6.3 RFID-läsare 

Efter intervjuer med fastighetsbolag, både privata och allmännyttiga, diskuterades det fram att  

produkten måste utrustas med RFID-läsare (se kap 5.3.1). Det är inte för att de boende måste ha 

det alternativet, utan för att svensk direktreklam och posten använder sig av den tekniken och 

därför finns kravet på fastighetsägarna att ge dessa tillträde till byggnaden (Joakim Patsonen, 

Personlig Kommunikation, 11/2-15). Därför togs beslutet att även projektprodukten skall utrustas 

med en RFID-läsare. Det man använder som nyckel i dessa fall är nyckel-taggar eller dörr-taggar 

som är brickor med unika serienummer. 

6.6.4 Bluetooth 

Tekniken Bluetooth valdes då produkten skall ha möjlighet att kommunicera trådlöst med mobila 

enheter. Detta valdes efter en nyhetsgranskning av vad konkurrenter använder sig av i 

kombination med en urvalsmatris (enligt kap 4.5.3). Denna teknik skall ersätta användandet av 

dörr-taggar för de boende i huset och möjliggör upplåsning av porten genom att närma sig. Med 

tanke på teknikutvecklingen där allt fler mobila enheter blir uppkopplade via Bluetooth ses 

användandet av denna teknik som ett framtidssäkrande. Dessutom medför lösningen minskad 

nyckeladministration för fastighetsskötaren eftersom nyckelbrickor kan uteslutas. 

6.6.5 InstaOpen 

Ett problem som projektgruppen stötte på efter den första prototypen var hur oväntade besök 

skulle behandlas. Lösningen är innovativ och kan konkurrera med dagens porttelefoner genom att 

blixtsnabbt kunna öppna porten, vart man än befinner sig. Med hjälp av brainstorming kom 
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projektgruppen fram till att anpassa appen så att den boende kan öppna porten direkt från sin 

smartphone (Bilaga 17). Signal skickas via internet från smartphone till produkten vilket gör att 

telefonen kan befinna sig vart som helst. Denna lösning kan medföra stora besparingar för 

fastighetsbolagen som slipper montering och underhåll av svarstelefoner i vardera lägenhet. Vid 

exempelvis nybyggnationer kan mängden kablage som dras till vardera lägenhet minskas. 

6.6.6 Semantisk belysning 

För att produkten ska vara så användarvänlig som möjligt krävs det någon form av feedback vid 

nyttjande. Under en intervju med en arkitekt lyftes frågan om handikappanpassning och 

semantisk belysning (Bilaga 30). Att produkten ska kunna särskiljas från väggen för att lättare bli 

upptäckt är viktigt (Johannes Igelström, Personlig Kommunikation, 12/2-15). Valet att utrusta 

produkten med belysning undertill togs, med denna intervju som underlag. 

6.7  Hårdvara 

6.7.1 Hölje 

Vid framtagning av höljet för produkten tillverkades två komponenter, en framsida och ett 

bakstycke. Både fram och baksida för prototyp 1 tillverkades i ABS-plast med 3D-printer för att 

kunna få ett grepp kring hur produkten skulle se ut och kännas samt för att kunna testa dess 

funktioner. Tillverkningsmetoden valdes eftersom det är ett snabbt och billigt sätt att ta fram 

prototyper. Prototyp 1 utvärderades med fokus på design, egenskaper och hållfasthet innan 

utveckling av nästa prototyp påbörjades. 

 

Framsidan för prototyp 2 togs fram i ett stycke aluminium genom gjutning och CNC-fräsning hos 

företaget Unnaryd Modell (Bilaga 33). Aluminium valdes ur både estetiskt perspektiv likväl som 

beständighet mot såväl väder, avgaser och vandalism (Stefan Larsson, Personlig Kommunikation, 

27/2-15). Bakstycket till den andra modellen togs däremot fram i ABS-plast från en 3D-skrivare 

för att det skulle bli tillräckligt bra för att testa produkten.  

6.7.2 Underlag till producenter 

För att kunna ta fram underlag för produktion av prototyperna har det genom användning av 

solidmodelleringsprogram tagits fram 3D-modeller. Dessa modeller har sedan konverterats till 

STP-filer (STEP) och skickats genom 3D-Hubs till Emil Hallengren som granskat modellen för 

att sedan skriva ut den (Bilaga 39). 

 

Underlaget för framtagningen (Bilaga 39) av aluminiumhöljet togs fram på liknande sätt, men 

mailades som 3D-modell till Unnaryd Modell med efterföljande konversation om krav, toleranser 

och släppvinklar. Valet av producenter har skett efter personliga kontakter och efter vilka lokala 
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tillverkare som fanns att tillgå. Detta för att enkelt kunna föra dialog och förhandla priser (Bilaga 

22). 

6.7.3 Elektronik och komponenter 

Urvalet av komponenter till prototypen har i första hand gjorts efter vilken omfattning det finns 

av digitala bibliotek med verktyg att använda till komponenterna. Vi har därför utgått från vilken 

funktion som skulle lösas (Bilaga 5). För detaljerad dokumentation se bilaga 10. 

6.8  Mjukvara 

Eftersom mjukvaruutvecklingen för detta projektet har gjorts av projektgruppen själv har mycket 

av tid gått åt till att söka information och kunskap om mjukvaruutveckling. Kunskap är värvad 

från internetbaserade föreläsningar, forum och guider för hemautomationsprojekt. Vi har på egen 

hand utvecklat all mjukvara från hemsida, app, inbyggda kretsar och databaser. 

6.8.1 Inbyggd programmering/embedded programming 

Vi har utvecklat enheten med hjälp av inbyggda kretsar. För att underlätta arbetet togs beslutet att 

använda en bekant mikrodator och valet stod därmed mellan Raspberry Pi och Arduino. 

Raspberry Pi (Raspberry Pi, 2015) är mer mångsidig gällande internetuppkoppling, skapa server, 

USB-kompabilitet och kraftigare processor. Utvecklingen har baserats mycket på Open Source 

från forum och undervisningsmaterial. Flera lösningar har kombinerats och anpassats för de sökta 

funktionerna. Kurser som använts har varit Codeacademy, Harvard CS50x och Adafruit. 

Programmeringsspråken som använts för detta har varit HTML, Python och Bash. 

6.8.2 Webbdesign och webbutveckling 

Utvecklingen av webbapplikationen har skett genom learning by doing och har bestått av två 

delar. Den ena har varit att skapa plattform för extern kommunikation för att marknadsföra 

projektet (enligt kap 4.2.3) och den andra för att testa vissa funktioner. Förstnämnd hemsida 

programmerades inte utan lades upp via Wordpress (Wordpress, 2015) till domänet 

www.portier.se som införskaffades tidigt i projektet. Wordpress är en innehållshanteringssystem 

som underlättar vid webbdesign och publicering av innehåll till hemsidor.  

 

Den andra webbapplikationen (Bilaga 15) är ej publicerad och är programmerad i HTML, CSS, 

jQuery och PHP för att skapa en plattform som kan generera egna QR-koder. Under utvecklingen 

av denna har mycket kunskap behövt införskaffas samt inlärning av programmeringsspråken. 

Projektgruppen samlade kunskap genom Harvard CS50, Codecadamy, Github och Stack 

Overflow. 
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6.8.3 Apputveckling 

Att utveckla smartphone-appar medför enorma möjligheter då de flesta dagligen använder en 

smartphone. Utveckling av smartphone-applikationerna har skett via Android Studio och språket 

Java för utvecklingen av appar som kör Googles operativsystem Android (Bilaga 16). För Apples 

operativsystem iOS har istället mjukvaruverktyget xCode och språket Swift använts.  

 

Utvecklingen har till stor del baserats på kunskap skaffad genom referensbibliotek på internet, 

forum och webbföreläsningar. Referensbiblioteken som använts har bestått av iOS Developer 

Library, Stack Overflow, Github och Android Developer Forum. Nämnda plattformar fungerar 

genom att det först programmeras i ett grafiskt användargränsnitt som sedan kontrolleras och 

styrs genom programkod. Därefter provkörs appen i en emulator på datorn och kan laddas över 

på en mobil enhet. Fokus har varit att göra ett enkelt och tydligt användargränssnitt (Bilaga 17 

och 18). 

6.8.4 Demonstration 

För att kunna demonstrera funktionerna på ett driftsäkert sätt utvecklades ett läge på prototypen 

som är oberoende av en databas. Därför har giltiga koder och nycklar lagts in direkt i 

mjukvarukoden istället för att de hämtas i databasen. På så vis skapas en demonstrerbar prototyp 

som visar funktionerna istället för att faktiskt utföra hela protokollöverföringen (se kap 5.3.1). 

6.9  Prototyper 
Enligt The Lean Startup-metoden (Ries, 2012) valdes att tidigt i projektet ta fram en prototyp för 

att få kvalitativ feedback på en fysisk produkt snarare än på enbart ett koncept. Prototyp 1 

tillverkades i 3D-printer av materialet ABS plast. Prototyp 1 hade specifikationerna: 

● QR-skanner 

● WiFi 

● RFID-skanner 

● Batteri  

● Plasthölje 

● Dimensioner: 218x168x47 mm 
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Utifrån den iterativa marknadsundersökningen som utgick från den första prototypen utvecklades 

nästa prototyp som är en del av slutresultatet för examensarbetet. Funktionerna utvärderades 

vilket resulterade i denna specifikation: 

● QR-skanner 

● WiFi 

● RFID-skanner 

● Bluetooth 

● InstaOpen 

● Semantisk belysning 

● Vandalsäker knappsats 

● Aluminiumhölje 

● Dimensioner: 199x145x32 mm 

 

Marknadsundersökningen ledde fram 

till krav på vandalsäkerhet och design. 

Därför tillverkades höljet i metall och 

platsåtgången minskades med 46 procent. 

6.10 Verifiering och validering 
Kontinuerlig validering under utvecklingen har skett under intervjuer med olika intressenter för 

att kunna utvärdera arbetet, funktionen, konceptet och produkten i sin helhet. 

För att säkerställa produktens säkerhet har det tagits hjälp av studenter vid IT-forensik som 

utvärderat den trådlösa kommunikationen mellan enhet och telefon (Bilaga 20). Detta har 

fungerat som en riskanalys och hjälpt oss att hitta brister i koncept och produkt samt hur vi bör 

förbättra dessa. 

 

Tester har skett i projektrum och inte i sin naturliga kontext eftersom möjligheten för att snabbt 

och enkelt kunnat felsöka produkten blev enklare i denna miljön. Enligt tester i projektrum klarar 

prototypen drift under 10 timmar och stoppades därefter manuellt. Tester på fastigheter väntar 

tills produkten uppnått ännu bättre driftsäkerhet och vädertålighet för att testas under en längre 

tid. Efter testet i fält kan viktig utvärdering i samarbete med användarna ske.  

 

För att ytterligare kunna verifiera produktens säkerhet har verifieringsstöd motsvarande 50 000 kr 

sökts från Innovationskontor Väst (Bilaga 27). 

  

Figur 1: Från vänster, prototyp 1 och prototyp 2 
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7 Produkt 

 

I detta kapitel presenteras den produkt som examensarbetet har resulterat i. Här presenteras både 

bild och flödesschema för att ge läsaren en så god blick över resultatet som möjligt. 

7.1  Hårdvara 

7.1.1 Hölje 

Höljet är specialtillverkat i aluminium med CNC-fräsning av Unnaryd 

Modell (Bilaga 33). Designad för att ge ett mjukt intryck genom 

rundade kanter och mjuka former. Höljet på produkten har 

urfräsningar för RFID-sensor, QR-skanner och knappsats. Ett fräst 

spår i undersidan av produkten tillåter ventilation och belysningen ned 

på väggen. Texturen har tagits fram genom att glasblästra och 

klarlacka hela modellen. Med hjälp av aluminium blir produkten 

vandalsäker i den bemärkelse att det kommer krävas tillhygge och 

häftigt yttre våld för att sabotera. Med ett stilrent svart plastskydd på 

framsidan döljs en RFID-läsare och en cirkelformad skiva av plexiglas 

skyddar QR-skannern. 

7.1.2 Bakstycke 

Bakstycket är tillverkat i en 3D-printer av PLA-plast för att enkelt kunna modifieras. Den utgår 

från en platta med samma form som höljet. Därefter finns det upphöjda distanser där vardera 

komponent skall sitta för att enklare kunna montera fast dessa med skruvar.  

7.1.3 Knappar och kontakter 

Genom sex stycken vandalsäkra och vattentåliga knappar har produkten utrustats med en 

knappsats. För att diversifieras från andra produkter på marknaden har denna mer estetiskt 

tilltalande knappsats valts med endast sex stycken knappar. Knapparna är av momentan typ och 

gjorda i rostfritt stål. De har en välvd yta för att underlätta tryck med handskar och ger bra 

återkoppling i form av ett tydligt klick. 

7.1.4 Elektroniska komponenter 

● Mikrodator Raspberry Pi 

● Kamera 

● LED-slinga 

● Minneskort SD 

Figur 2: Rendering av prototyp 2 
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● Relä 

● Tryckknappar 

● RFID-läsare 

● WiFi-adapter 

● Bluetooth-adapter 

Stommen i prototyperna bygger på en Raspberry Pi. Dagens elektroniska komponenter är 

standardkomponenter och några är anpassade. Komponenterna går att inhandla i detaljhandeln 

vilket innebär fördelar om något går sönder och behöver bytas ut. För detaljerad komponentlista 

se bilaga 10. 

7.2  Mjukvara 

Mjukvaran som skapats under projektet har haft som utgångspunkt att kunna styra hårdvaran på 

ett användarvänligt vis. För att nå målen har två appar skapats för användaren och därtill en 

hemsida med samma funktioner. Via en databas i molnet kommunicerar systemet med den 

internetuppkopplade enheten vid porten, som kan hämta giltiga koder med jämna mellanrum. 

 

 
Figur 3: Visar hur mjukvaran fungerar 

1. Modul - Här sker interaktion med användare i form av boende och besökare. Modulen är 

uppkopplad mot internet för att hämta giltiga koder i databasen. Mjukvaran gör det 
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möjligt att scanna efter QR-koder, avläsa koderna från RFID-taggar, registrera 

knapptryck, registrera blåtandsenheter och ta emot HTTP-protokoll. Här sker också 

styrning av belysningen och reläet som öppnar dörren. 

2. iOS - Här finns möjlighet att skicka koder till besökare och öppna porten direkt.  

3. Android - Samma funktioner som till iOS finns fast på telefoner med operativsystemet 

Android. 

4. Hemsida - På hemsidan finns samma funktioner som i apparna samt möjlighet att skapa 

engångskoder med tidsbegränsade parametrar. 

All kommunikation mellan enheterna sker genom en molntjänst som idag ligger inbyggd i 

modulen. 

7.3  Funktioner 

7.3.1 Bluetooth 

Bluetooth-tekniken (enligt kap 6.6.4) fungerar genom att den kontinuerligt letar efter de inlagda 

användarnas serienummer kallat MAC-adress. Finner det en giltig MAC-adress inom ett område 

på cirka tio meter från enheten så låses dörren upp och användaren kan öppna utan övrig 

interaktion. 

7.3.2 InstaOpen 

InstaOpen (enligt kap 6.6.5) fungerar genom ett 

knapptryck i en av de utvecklade apparna. Från 

mobilen skickas en öppningssignal genom en 

DDNS-server till modulen som slår om reläet. Detta 

fungerar genom ett HTTP-protokoll, vilket tillåter 

ett obegränsat avstånd till dörren. E 

7.3.3 QR 

Med hjälp av en inbyggd kamera tar modulen bilder 

och skannar efter QR-koder (enligt kap 6.6.1). Om 

en kod upptäcks så jämförs den med giltiga koder i 

databasen och öppnar i så fall dörren. Prototypen 

har en läshastighet på 0.7 sekunder. QR-koderna 

fungerar som digitala nycklar med möjlighet för 

tidsbegränsning istället för permanenta portkoder.  

Figur 4: Gränssnitt för InstaOpen och QR-generator 
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7.3.4 RFID-läsare 

En RFID-läsare för nyckelbrickor och passerkort finns för att professionella användare som 

brevbärare och vaktmästare skall kunna komma in i byggnaden utan att behöva koppla sina 

telefoner till systemet (se kap 6.6.3). 

7.3.5 Sexsiffrig-knappsats 

En sexsiffrig vandalsäker knappsats fungerar som ett analogt alternativ för användare utan 

smartphone. Knappsats saknar permanenta koder utan fungerar endast efter att en användare 

genererat en tidsbegränsad portkod via sin app (se kap 6.6.2). 

7.3.6 Semantisk belysning 

På nedre sidan av prototypen sitter en LED-list som kan lysa i antingen rött eller grönt (enligt kap 

6.6.6). Denna belysning finns till för att användaren skall kunna få feedback om dörren låsts upp 

eller ej. Den lyser grönt när man låst upp dörren via någon av funktionerna ovan. Om det istället 

matats in fel kod ändrar belysningen färg till röd.  

7.4  Produktkostnader 

Nollserien på 20 st enheter kommer att byggas av elektroniska standardkomponenter (Bilaga 10) 

och höljet kommer att byggas i formgjutet aluminium. Priserna baseras på om komponenterna 

beställs av svenska leverantörer exklusive moms vilket ger priset 3202kr per enhet (Bilaga 13). 
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8 Produktionsprocess 

 

Kapitlet förklarar hur den första upplagan av produkten är tänkt att produceras. Här tas 

tillverkning, montering och installation upp. 

8.1  Tillverkning 
Genom beslutet att använda standardkomponenter i största möjliga utsträckning har medfört 

minskning av antalet delar som är specialtillverkade för denna produkt i så hög grad det går. 

Däremot finns det tre delar som tillverkats specifikt för denna produkt: hölje, bakstycke och 

plattan på framsidan. I detta kapitel beskrivs tillverkningen av dagens prototyp och i bilaga 33 

finns den planerade tillverkningen. 

 

Höljet är tillverkat i CNC-fräst aluminium av Unnaryd Modell som har specialkompetens inom 

formgjutning och fräsning av metaller. Bakstycket och plattan på framsidan tillverkas i 3D-

printer i PLA-plast. Förserien tillverkas i plast eftersom vi vill minska riskerna för eventuell 

kortslutning och slippa isoleringsproblemen med att ha ett bakstycke i metall, vilket kommer ses 

över i nästa utvecklingsfas. För plattan på framsidan i kommande produkt övervägs 

stereolitografi för hållfastare konstruktion. Se bilaga 33 för detaljerad beskrivning. 

8.2  Montering och installation 

Monteringen påbörjas genom att mikrodator, kamera och relä fästs med skruv på bakstycket. I 

mikrodatorn sätter man i ett minneskort med operativsystem och program färdiginstallerat. 

Bluetooth- och WiFi-adapter ansluts till USB-kontakterna (Bilaga 29). Anslutning av kamera och 

relä sker. I höljet skruvas tryckknapparna fast från baksidan. Innan de förs in träs en O-

ringstätning över vardera knapp. Därefter monteras en kabel mellan vardera minuspol på 

knapparna i en seriekoppling som kopplas till jord. Från vardera knapp dras sedan en sladd till 

respektive GPIO-pin som avläser knapparnas status. RFID-kortet skruvas fast på baksidan av det 

främre plastskyddet som limmas på framifrån. Sist kopplas sladd från vardera pin på RFID-kortet 

till rätt GPIO-pin.Installationsprocessen förutsätter att det redan finns nödvändigt kablage draget 

där enheten ska monteras. Det krävs sladdar från elslutbleck och 12V-strömförsörjning vilket är 

en standard till dagens passersystem. För att sedan koppla upp produkten mot molntjänst och 

internet används ett program som heter QR-Encode. Det programmet genererar en QR-kod som 

vid avläsning gör att enheten automatiskt kopplar upp sig på WiFi. Sedan är det upp till 

administratören att skapa inloggningsuppgifter till vardera hyresgäst. Sedan skickar hyresvärden 

inloggningsuppgifter och instruktioner om app och användande till hyresgästerna. 
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9 Affärsplan 

 

Affärsplanen (Bilaga 23) beskriver hur det går att tjäna pengar på produkten. Här besvaras frågor 

som vilken den tänkta marknaden är, vilka kanaler distributionen ska ske genom och hur 

marknadsplanen är utformad. Det förklaras också vilka leverantörer som kommer användas, hur 

ekonomin kommer att se ut samt redovsning av framtida planering. I avsnittet behandlas även 

förstudie och risker. 

9.1  Marknad 

Det finns cirka 1,9 miljoner lägenheter i Sverige (hittafastigheter.se, 2015). Enligt initiativ från 

regeringen planeras det byggas 250 000 nya lägenheter under denna regeringsperioden (Bilaga 2). 

Detta är en växande marknad och i kombination med en ökande urbanisering skapas allt större 

marknad med kunder.  

 

Produkten kommer att marknadsföras mot den första tänkta målgruppen, studentbostäder. Genom 

att utveckla en skalbar mjukvara redan från början möjliggörs en snabbare expansion. Om 

projektgruppen från början tänker på skalbarhet och andra segment kan det undvikas att gå in i 

den så kallade Valley of Death (Cooper, 2013). Utvecklingen gällande skalbarhet kommer i första 

hand bestå av mjukvara i både enheten men också i backend som databaser och digital 

infrastruktur. 

 

Key Partners Key Activities Customer Relationship Customer Segments

Högskolan i Halmstad Utveckling av mjukvara Gratis uppdatering Bostadsrättsföreningar

Science Park Utveckling av hårdvara Support Byggföretag

Glue Försäljning Hyresavtal Hyresvärdar

ALMI Företagspartner Skapa affärsrelationer Serviceavtal Fastighetsägare

Great Security

Unnarydsmodell

Phoniro Key Resources Channels

K-fastigheter Personliga drivkrafter Direktförsäljning

Unik idé Mässor

Kontaktnät Samarbete

Unik design Lås- och larmförsäljare

Internet leverantör

Löner

Tillverkningskostnader

Frakt

Arvoden

Value Propositions

Trygghet genom säkrare passersystem

Uppkopplad mot internet medför fördelar

Kompatibel med befintliga dörrar och lås

Kända tekniker sammansatta på nytt vis

Minskad nyckelhantering

Enklare administration

Enklare installation/montering

Inget större ingrepp på hus

Minskade kostnader

Cost Structure Revenue Streams

Servicekostnader Försäljning/styckpris

Monteringskostnader Serviceavtal

Hyresavtal

Utveckla egen app till fastighetsägaren.

Figur 5: Business Model Canvas enligt kapitel 4.4.1 
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Konkurrenter 

Konkurrentanalysen (Bilaga 26) har gjorts med två aspekter. Den ena gäller vilka produkter som 

använder samma teknik, men i ett annat segment. Den andra gäller vilka produkter som finns 

inom samma segment. Slutsatsen är att liknande lösningar säljs till konsumenter i begränsad 

mängd, men saknas inom fastighetsbranschen, vilket är en indikation på att projektprodukten har 

en bra nisch.  

9.2  Distribution 

Genom flera olika distributionskanaler når produkten fastighetsägarna. Första alternativet är att 

ingå i sortimentet hos ett lås- och larmföretag. Med en bra produkt till ett förmånligt inköpspris 

finns det goda möjligheter att tas in i detta sortiment. Möjligheterna förbättras om produkten har 

ett etablerat företag i ryggen, därför består det sortiment som finns på marknaden idag till stor del 

av produkter från ASSA, RCO och Siemens (Linus Sandberg, Personlig Kommunikation, 11/2-

15). 

 

Andra alternativet är direktförsäljning till bygg- och fastighetsbolag som väljer produkten till 

befintliga fastigheter eller vid nya byggprojekt. Detta kräver en egen säljorganisation för 

direktförsäljningen. 

 

Alternativ tre är ett samarbete med ett befintligt låsföretag som redan är etablerat i branschen och 

komplettera deras lösningar. Detta kan bidra till en helhetslösning som väger tungt vid försäljning 

till befintliga kunder.  

 

Alternativ fyra är ett samarbete med en internetleverantör vilket försäkrar att byggnader som 

utrustas med produkten även är internetuppkopplade. Samarbetet ger internetleverantören 

säljargument av modernitet till fastighetsbolagen samtidigt som produkten kan bli såld genom 

deras säljorganisation. 

9.3  Marknadsplan 

9.3.1 Värdeerbjudande 

Idag har produkten dessa funktioner: 

● Porten låses upp automatiskt när boende närmar sig. 

● Öppna porten varsomhelst ifrån via telefonen. 

● Wearables och smartphones kan fungera som nycklar. 

● Bjud in vänner och bekanta med engångskod via app och hemsida. 

● QR-koder kan användas som nycklar. 

● Bakåtkompatibel med nyckelbrickor. 
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● Semantisk belysning. 

 

De problem som löses: 

● Minskad nyckelhantering. 

● Ökad säkerhet. 

● Enklare och snabbare administration. 

● Billigare och enklare montering. 

● Serviceavtal istället för engångskostnad. 

9.3.2 Kunden 

Den första marknaden som kommer att bearbetas består av 83.000 studentbostäder 

(studentbostadsföretagen.se, 2015). I större studentorter drivs och förvaltas fastigheterna oftast av 

antingen nationer eller studentkår. Detta segment är inte särskilt köpstarkt men är en bra 

kundgrupp som fungerar som early adopters (Joakim Palm, Personlig Kommunikation, 13/4-15), 

(Kotler 2001). Dessa nås genom direktförsäljning och förmånliga betalningsplaner i form av 

service- och hyresavtal (Bilaga 23). 

 

När det anses att kraft finns att sälja till nya segment och kunder kommer projektgruppen att ge 

sig in på privata fastighetsmarknaden. Genom att nå ut i fastighetsägarföreningens nyhetsbrev 

och genom direktförsäljning till större fastighetsbolag kan produkten bli erkänd. Antalet 

flerbostadshus på den privata marknaden är 25.907 stycken (hittafastigheter.se, 2015). När 

produkten är tillräckligt accepterad av marknaden kommer produkten förhoppningsvis ingå i 

offentliga upphandlingar till de allmännyttiga bolagen (Johan Hörberg, Personlig 

Kommunikation, 14/4-15). 

 

Till slut nås landets 23.870 självstyrande bostadsrättsföreninga (hittafastigheter.se, 2015). Det 

krävs en större säljorganisation och marknadsföring för att nå ut till dessa. I första hand kontaktas 

bolagen som förvaltar fastigheterna, som HSB eller Riksbyggen för marknadsföring. 

9.3.3 Prissättning 

Vid försäljning till första kundgruppen studentboständer, används Penetration Pricing (Kotler 

2001). Detta för att snabbt kunna få ut ett tillräckligt stort antal för att testa skalbarheten och få 

feedback och intäkter för fortsatt utveckling. Produkten kommer inte säljas till styckpris, istället 

hyrs produkten med bindningstid för att minska kundens ingångskostnad.  

 

När ett tillräckligt bra underlag för produkten finns börjar försäljning till fastighetsbolag. Här kan 

både kontant betalning eller hyres- och serviceavtal göras. Produkten prissätts enligt Value 

Pricing (Kotler, 2001) för att ge ett attraktivt värdeerbjudande jämfört med liknande lösningar. 
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Om man vill köpa produkten med hyres- eller serviceavtal prissätts produkten genom Captive 

Pricing (Kotler, 2001), ett lågt ingångspris för att sedan köpa till andra tilläggstjänster. 

Tilläggstjänsterna prissätts genom Optional Product Pricing (Kotler, 2001), vilket innebär att de 

kostar olika beroende på vilka tjänster kunden vill ha. 

9.3.4 Marknadsföring 

Den första målgruppen nås genom direktförsäljning och marknadsföring i form av personlig 

kontakt. Eftersom segmentet är begränsat till ett fåtal studentorter i landet anser projektgruppen 

det inte vara värt en investering i form av nationell marknadsföring. Fastighetsägare, förvaltare 

och bostadsrätter kommer, baserat på kundens storlek, antingen nås genom direktmarknadsföring 

eller som annonsform i Fastighetstidningen. HSBs och Riksbyggens nyhetsbrev och tidning kan 

användas för att förmedla kännedom om produkten och mervärdet av produken för kunden. 

Mervärdet i produkten är enligt kostnadsbesparing, användarvänlighet och smarta funktioner för 

det moderna huset. 

9.3.5 Varumärke 

Ordmärket Portièr anspelar på personen som tar hand om nycklar på hotell. Det lämpade sig bra 

att använda som namn med tanke på syftet med projektet. Dock är Portièr upptaget som 

varumärke (TMview, 2015). Valet att fortsätta använda sig av namnet har gjorts för att kunna 

släppa en testprodukt under detta namn tills ett bättre namn finnes och produkten är redo för 

lansering. 

 

För att skapa en image för produkt och företag så har målet varit att sträva mot att profileras som 

ett nystartat teknikbolag, med inspiration från Silicon Valley. Genom att följa normerna som sker 

i det berömda teknikklustret är målet att locka innovativa kunder. Konkurrenterna idag är 

generellt gamla och stora industriföretag. Om projektgruppen istället kan framstå som 

nytänkande genom design, smarta funktioner och en företagskultur som speglar detta kan detta 

uppfattas som en särskiljning.  

9.4  Leverantör och produktion 
I dagsläget finns fem leverantörer av komponenter till produkten samt en leverantörer av 

domännamn och webbhotell. De elektroniska komponenterna kommer till stor del från Kjell & 

Company, vilka har ett stort utbud av komponenter. Beställning av komponenter har även skett 

från Elfa, där komponenter som inte ingick i Kjell & Company’s sortiment inhandlades. Dessa 

leverantörer kan tillgodose behovet av framtida komponenter (Bilaga 10) till en nollserie (kap 

6.7.3). 
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Höljet från Unnaryd Modell tillverkades i gjuten aluminium som bearbetats i en CNC-fräs 

(Bilaga 33). Efter studiebesök och frekvent mailkontakt fanns en bra modell att tillverka. Denna 

leverantör har inte möjlighet att tillverka fler än 300 enheter (Stefan Larsson, Personlig 

Kommunikation, 26/2). Detta kommer att räcka mer än väl för en nollserie som beräknas vara 20 

enheter.  

 

Bakstycket tillverkas i dagsläget av Emil Hallenberg på 3D-Hubs. Detta är ingen framtida lösning 

och det kommer att krävas en annan effektivare leverantör till denna komponent (kap 6.7.2). 

 

Packning och tätning av produkten sker via Autoseal som tar fram specialanpassade tätningar 

med en robot. Till de första prototyperna görs dessa utan kostnad i egenskap av studentprojekt. 

Serietillverkning kommer att medföra kostnader för produkten och det lutar åt att använda 

standardmått på tätningar. Pris är ej förhandlat, men uppskattas i bilaga 13. 

 

Leverantör av domännamn och webbhotell sker av City Network som levererar tillräckligt bra 

tjänster i form av mail, datamängd, lagringsutrymmen och serverklient. 

9.5  Ekonomisk kalkyl 
Tre ekonomiska kalkyler har gjorts för tre olika scenarier: Best, Normal och Worst Case. Nedan  

beskrivs Normal Case medan de andra finns att läds i bilaga 13. 

 

Den ekonomiska kalkylen börjar dagen efter examensprojektets avslut då en bolagsbildning är 

aktuell. De anställda, alltså projektmedlemmarna jobbar utan lön tills en Minimum Viable 

Product (MVP) är färdig att börja testas. MVPn kommer sedan att finslipas med hjälp av en 

erfaren ingenjör som hjälper oss, utan kostnad, tills produkten går att testa hos ett fastighetsbolag. 

Detta sker genom avtal att projektprodukten blir kompatibel med ingenjörens företags produkt. 

Om konceptet visar sig att hållbart söks mer finansiering i form av ALMI-lån och riskkapital 

vilket finansiera utvecklingen tillsammans med betald konsult. Volymen på finansieringen 

beräknas till totalt 750.000 kr fördelat på 450.000 kr första året och 300.000 kr andra året. Inom 

ett år är produkten kommersialiserbar. I början sker försäljningen styckvis och gradvis övergå till 

avbetalning och serviceavtal. Kalkylen visar att företaget levererar ett positivt resultat redan 

andra året. Efter tredje året och en ackumulerad försäljningsvolym på 325 enheter görs en vinst 

motsvarande knappt 300.000 kr. 50 st har sålts till styckpris och resterande enheter är sålda på 

avbetalning vilket ger ett kassaflöde på längre sikt. 
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9.6  Tid och genomförande 

Från examen och fram till produktlansering har en genomförandeplan (Bilaga 37) tagits fram. På 

ett överskådligt vis kan de aktiviteter som behöver göras innan produkten är redo för lansering 

beskådas. Genomförandeplanen i kombination med likviditetsbudget för Normal Case (kap 9.5) 

är underlaget för kapitalbehov samt till vilka aktiviteter kapitalet går åt till.  

9.7  Förstudie 

Tillsammans med Science Park Halmstad är en förstudie påbörjad som är tänkt att ligga till grund 

för ett bolagsbildande. Den har bidragit till utökat nätverkande med näringslivet och gett 

projektgruppen möjligheter som omfattande marknadsundersökningar från företag, kunskap, 

intresse och inledande diskussioner till affärsmässiga samarbeten. 

 

Målet med förstudien är att ta fram en MVP. Med tanke på att projektgruppen inte består av 

fullärda programmerare så kommer vi klassa produkten som ett experiment som löser problem, 

snarare än att spendera värdefull tid på att bygga funktioner, som inte tillför något värde. Genom 

att tillverka en MVP som fungerar att testa på en fastighet, öppnas möjligheten att få feedback 

direkt från användarna och därmed förbättra produkten.  

9.8  Risker 

De största riskerna som projektgruppen anser sig ha idag, är risker från redan befintliga stora 

aktörer, som genom stora etablerade organisationer kan göra det svårt att ta sig in på marknaden. 

Kundernas har även etablerade avtal med de stora aktörerna vilket kan öka svårigheten för att slå 

sig in i detta segment. Även risker från nyetablerade företag kan försvåra och skada nyhetsvärdet 

för projektprodukten genom liknande produktlanseringar innan Portièr har nått marknaden 

(Bilaga 12, 28 och 32). 
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10 Diskussion och reflektion - produkt 

 

Diskussion kring hur produkten ska positioneras på marknaden, vilka andra kundsegment som 

berörs samt hur projektgruppen har arbetat ur ett etiskt och hållbart perspektiv ingår i detta 

kapitel. 

10.1 Benchmark 
De produkter på marknaden som fungerat som benchmark för projektprodukten har varit RCOs 

portkod, RCOs trådlösa porttelefon och RCOs trådbundna porttelefon (Bilaga 26). Dessa valdes 

eftersom de är enligt marknadsundersökningen är de vanligaste idag. Efter intervjuer har frågan 

ställts om det varit ett rättvist benchmark. Det finns på marknaden idag, dock inte särskilt 

väletablerat i Sverige, passersystem som Axema, Salto och ASSA’s Aptus. Dessa passersystem 

finns i vissa låsförsäljares sortiment men är inte de storsäljande produkterna. Däremot har dessa 

lösningar liknande egenskaper som projektprodukten med funktioner som WiFi, appar och 

tidsbegränsade koder (Linus Sandberg, Personlig Kommunikation, 11/2-15). Det kan därför 

tyckas att de fungerar bättre som benchmarks för projektprodukten. Notera att projektprodukten 

fortfarande har unika egenskaper i form av Bluetooth som inte kräver aktiv interaktion med 

mobiltelefon, samt QR-koder istället för portkoder.  

10.2  Positionering 

Positioneringen av pris och funktioner har tagits fram i samarbete med fastighetsbolag (Bilaga 13 

och 23). Diskussion visade att funktioner och mervärde rättfärdigar priset på produkten. 

Projektprodukten medför mervärde i smarta funktioner samt minskad nyckelhanteringen. Priset 

på 12 000 kr som presenterats under intervjuerna anses vara rimligt då priset positionerar 

produkten lite högre än traditionella portkoder, men lägre än många porttelefoner. Funderingar 

kring en sänkning av priset diskuterats eftersom detta skulle göra valet att köpa produkten ännu 

enklare. Om de beräknade kostnadsbesparingarna av tillverkningen lyckas skulle det kunna vara 

aktuellt att sälja produkten för 9 000 kr. Detta pris ger då en vinst på 7 000 kr för produkten 

vilket får anses tillräckligt bra. Alternativt kan högre marginaler ge spelrum för rabatter vid större 

ordrar. 

 

 

 

 

Stycke under sekretess 

 



Diskussion och reflektion - produkt 
 

  38  
 

 

 

Projektprodukten har konstruerats och designats med fokus på framtida konsumentprodukter som 

bärbar teknologi i form av wearables, smarta klockor och smartphones, men också fokuserat på 

bakåtkompabilitet för postens nyckelbrickor och analoga lösningar som knappsats. Efter 

utvärdering av dessa tillsammans med företag inom branschen skulle RFID-läsaren kunna 

elimineras eftersom posten enkelt byter teknik (Johan Hörberg, Personlig Kommunikation, 14/4-

15). Istället för att utveckla denna bakåtkompabilitet kunde fokus ha lagts på en tillräckligt 

driftsäker produkt med endast de mest unika funktionerna. I kombination av vandalsäkerhet och 

vädertålighet skulle ett försprång tas som nystartat bolag. 

10.3  Utökat kundsegment 

För att kunna skala upp produkten och växa inom andra segment än bostadsbranschen har flera 

idéer och koncept utvärderats (Bilaga 19). Segmenten som fokuserats på är lokaler med 

tidsbegränsad tillgång samt där nyckelhanteringen är kostsam. 

 

Första målgruppen är kontorshotell som på ett enkelt sätt vill kunna bjuda in kunder under 

specifika tider under arbetsdagen. Anställda på företag kan skicka en QR-kod via mail till en 

affärskontakt som då visar upp denna vid dörren på kontorshotellet. Då koden har använts vid 

entrén kan den anställde få en notifikation i sin smartphone om att besökare har anlänt.  

 

Den andra målgruppen är gym som kan ersätta gymkort med en app där man kan bli insläppt 

genom QR-koder eller Bluetooth för att på så vis eliminera hanteringen av passerkort och 

förenkla bokning av träningspass och tillgång dygnet runt. 

 

Det tredje segmentet är hotell och vandrarhem som kan utrusta entrén med projektprodukten för 

att ge gästerna en nyckel till byggnaden i form av QR-kod som man kan skriva ut på biljetten 

eller bokningsbekräftelsen. Detta hade då kunnat minska behovet av personal nattetid på hotellet. 

10.4  Hållbar utveckling 

10.4.1 Ekonomiskt 

Vi har som mål att ständigt förbättra oss och vara en del av en balanserad ekonomisk tillväxt. För 

att bidra till samhällets ekonomiska hållbarhet väljer vi att använda oss av återvunnet aluminium i 

tillverkningen. Vi tror på att effektivare ta tillvara på de material i ett hållbart samhälle och att 

varor som kan ersättas med tjänster bör så göras. Vår produkt använder smartphonen som de 

flesta personer redan äger, till att ersätta både fysiska nyckelbrickor och svarsapparater 
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monterade i lägenheter. Detta blir både besparingar i materialkostnader som 

administrationskostnader samhället. 

10.4.2 Ekologiskt 

Vi som produktutvecklare måste ta vårt ansvar och för att minska miljöpåverkan av produkter 

och därför har en handlingsplan och strategi tagits fram.  

 

Tanken är att tillverka enheten i återvunnet aluminium istället för stål vilket ger mindre 

miljöpåverkan. Höljet kräver inte heller någon kemisk behandling som ett stålhölje behöver. 

Oxidskiktet som bildas vid tillverkning är tillräckligt starkt för att stå emot regn och avgaser lika 

bra som stål. 

 

Vi tar ansvar att de elektroniska komponenterna som projektprodukten består av är tillverkade 

enligt ROHS-direktiv 1998:204. Direktivet togs fram för att elektroniktillverkare ska undvika 

miljöfarliga ämnen och göra produkterna återvinningsbara. Komponenterna är beställda av 

renommerade återförsäljare för att säkerställa att komponenterna är ansvarsfullt framtagna 

(Bilaga 3).  

10.4.3 Socialt 

Projektprodukten har utvecklats mot framförallt användare 18-30 år, men även användargrupper 

som pensionärer, barn, funktionsnedsatta och olika kulturer har tagits i anspråk. För pensionärer 

och barn som kanske inte använder smartphones i större utsträckning, har enheten utrustats med 

knappsats. Om man som boende utan smartphone vill nyttja Bluetooth-funktionen finns möjlighet 

att i framtiden dela ut Bluetooth-brickor (Droples, 2015). Att bjuda in besökare utan dator, går att 

lösa, genom att hyresvärden kan utfärda en permanent 6-siffrig portkod som endast fungerar 

dagtid. 6-siffrig för att öka säkerheten gentemot normala 4-siffriga koder. 

 

För att synskadade personer skall kunna använda produkten, kommer den att utrustas med 

blindskrift samt feedback i form av ljud vid kod inmatning. För hörselskadade personer är 

produkten utrustad med belysning, som lyser rött eller grönt beroende på inmatad kod, vilket 

även fungerar ur en kulturell aspekt (Bilaga 30). 

 

Tillverkaren av höljet är också tillverkare av motorkomponenter till Volvo Cars AB, Volvo AB 

och Scania AB. Detta företag har god jämställdhetspolicy på företaget där anställda följer 

kollektivavtalade villkor och företaget tar sitt ansvar genom en nybyggd anläggning som medför 

mindre energiåtgång, där spill av material till gjutmodeller återvinns för att minska miljöpåverkan 

(Stefan Larsson, Personlig Kommunikation, 26/2-15).  
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Tillverkaren av mikrodatorn stöds av Raspberry Pi Foundation (Raspberry Pi, 2015) som är en 

välgörenhetsorganisation vars syfte är att lära barn och unga mer om datorvetenskap. 

Mikrodatorn utvecklades för att erbjuda en plattform, för att göra programmering enkel och 

roligt. Organisationen är icke vinstdrivande och skänker därför all sin vinst till att sprida 

kunskapen om programmering genom workshops och gratis föreläsningar för barn och unga. 
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11 Diskussion och reflektion - projekt 

 

Här sker en uppföljning på projektets genomförande, hur det kanske borde ha genomförts. Därför 

lyfts förbättringsåtgärder och lärdomar eftersom dessa resultat är minst lika viktiga som själva 

produkten i sig. 

11.1  Uppföljning 

11.1.1 Lean Startup 

Lean Startup handlar om att starta bolag resurssnålt med minimalt kapitalbehov. Projektgruppen 

anser sig ha lyckats bra under projektet, med att spara in på samtliga kostnader genom till 

exempel bootstrapping. Ett annat exempel på besparingar är tillverkning av ett CNC-fräst 

aluminium hölje vilken skulle kostat lite drygt 9 000 kr. Genom framtagning av ett sponsoravtal 

(Bilaga 22) lyckades detta pris förhandlas ned till endast en tryckt slutrapport samt reklamplats i 

projektets monter på Utexpo. 

 

Ytterligare ett exempel är utvecklingen av mjukvaran. Med ett samarbetsavtal med en 

dataingenjör som arbetar på ett låsföretag kan projektgruppen få den hjälp som krävs, för att ta 

fram en funktionsprototyp efter examen, genom att göra produkten kompatibel med företagets 

mjukvara. Besparingarna med detta avtal skulle uppskattningsvis kunna överstiga ett värde på 

100 000 kr med tanke på tid och kompetens.  

 

Den andra aspekten av Lean Startup är att använda sig av en MVP, vilken var färdig redan i 

december månad. Denna produkt har legat till grund för all feedback som projektgruppen 

mottagit och funktioner har utvärderats i samarbete med både näringsliv och användare. 

Feedback har tagits i anspråk vid utvecklingen av produkten och den produkt som togs fram skall 

enligt projektgruppen ska vara klar för test på fastighet redan två månader efter examen för att få 

ytterligare feedback på användning.  

11.1.2 Kravspecifikation 

Eftersom vi valde att ta in företag sent i utvecklingsprocessen och gjorde vår första 

kravspecifikation (Bilaga 11) innan detta, så har den förändrats en del under arbetets gång. 

Tillsammans med näringslivet utvecklades en realistisk kravspecifikation, som utvecklingen av 

prototyp 2 har baserats på. Av de 16 krav som ställdes kunde 12 bockas av vid projektets avslut. 

Ställda krav från näringslivet tar lång tid och kräver specialkompetens att utföra och fick därför 

prioriteras ned. Därför togs handlingsplaner fram för de krav som inte hann uppfyllas. Ljud och 

punktskrift går att läsa vidare om i bilaga 30. För tätning av produkten, när det gäller vattentäthet, 
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slöts samarbete med företaget Autoseal. De har inte hunnit leverera tätning för produkten än, 

vilket gör att denna punkt inte går att bocka av än. För säkerhetslösningar anlitades IT-forensik, 

och med grund i den utvärderingen kan vidare arbete med säkerheten ske. Uppföljning av krav 

gällande databasen läses i följande rubrik (kap 11.1.3). 

11.1.3 Databas 

För att skapa en skalbar databas för fortsatt utveckling samtidigt som den har alla de funktionerna 

som produkten förutsätter, hade mycket tid behövt läggas på att sätta sig in i programmering av 

MySQL. Detta prioriterades bort eftersom det inte skulle generera något demonstrationsmaterial. 

Istället togs en handlingsplan fram för fortsatt arbete och måndagen den 25/5-15 efter 

rapportinlämning, har projektgruppen ett möte med en dataingenjör som kommer att instruera i 

hur MySQL fungerar och hur vi ska gå tillväga, för att från grunden, göra databasen skalbar 

(Martin Lindvall, Personlig Kommunikation, 14/4-15). Mer om databas finns i bilaga 21. 

11.1.4 Tidsplan 

Tidigt i projektet togs en tidplan (Bilaga 7) fram som sedan har legat som grund för hur arbetet 

har fortlöpt. Planen har följts och stämt väldigt bra med verkligheten. Några mindre förändringar 

så som deltagande i Venture Cup (Bilaga 6) under hösten 2014 och uppdatering av affärsplan 

gjordes i april istället för februari 2015. Planen har givetvis fyllts på med aktiviteter som möten 

med näringsliv, nya deadlines i form av beställningspunkter och presentationer men har utöver 

detta hållt sig intakt.  

11.2  Förbättringsmöjligheter 
Det borde tidigt i projektet ha upprättats en relation med kunnig person inom mjukvaru-

utveckling för att kunna ha ett bollplank med idéer och tekniska lösningar. Detta hade kunnat 

spara mycket av den tid som lagts på att samla in fakta om olika metoder, verktyg och teori.  

 

Under projektets gång har konkurrentanalys och marknadsanalys baserats på andras uppfattning 

om de produkter som finns, snarare än att vi själva varit med och testat lösningarna. Om vi hade 

testat produkterna själva hade resultatet kanske sett annorlunda ut. 

 

Då produkten som togs fram, skulle ersätta dagens lösningar, valdes att utrusta den med de 

funktionerna som dagens lösningar redan har, med ett tillskott av nya funktioner. Om det istället 

hade skett en utveckling helt efter de funktionerna som vi ansåg var unika med vår produkt så 

hade projektet troligen kunnat vara mer unikt. Om denna metodik hade följts hade just våra unika 

funktioner kunnat utvecklats till något ännu bättre, snabbare och driftsäkrare. Resultatet blev 

istället vi gjorde många funktioner mindre grundligt. Funktionerna fungerade trots detta 
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tillfredställande men de hade troligen fungerat ännu bättre om vi enbart fokuserat på Bluetooth, 

QR-skanner och InstaOpen. 

 

Vi saknar intervjuer med personer över 54 år. Användare från detta segment har vi försökt nå 

genom ett möte med en bostadsrättsförening. Dessvärre har detta mötet bokats om två gånger och 

vi har ännu ej fått ett datum då mötet skall äga rum. Detta skjuts därför upp till framtida arbete 

för att få denna målgruppens feedback på produkten. Den löpande feedbacken under projektets 

gång har mest bestått av personer i målgruppen 18-30 år. För att skapa en mer mångsidig lösning 

borde personer från övriga målgrupper tagits med i utvecklingen på en mer löpande basis.  

11.3  Lärdomar och slutsats 

11.3.1 Projekt 

Under projektet har vi använt oss av lärdomar från tidigare projekt under utbildningen, vilka varit 

oerhört värdefulla för att kunna genomföra ett lyckat projekt. Vi började fundera på idéer redan 

ett halvår innan examensarbetet började i skolan, och presenterade flertalet koncept för Sony 

Mobile. En av dessa produkter lanserades i år, vilket har varit till stor inspiration för oss, en 

bekräftelse vi som innovatörer faktiskt är något på spåren. 

 

I projektet har vi alltid strävat efter att eliminera flaskhalsar. Arbete i parallella processer och på 

ett självlärande vis, har medför mindre beroende av externa intressenter och därmed blir 

milestones enklare att förutse. På detta sätt har vi undvikit långa väntetider och projektet har 

kunnat fortlöpa på utan avbräck.  

 

Under projektet har vi haft tre olika handledare. Johan Wretborn som efter kort tid meddelade att 

han inte längre hade tid för handledarrollen, Jonas Rundqvist som sorgligt nog gick bort under 

tiden som vår handledare, samt Hans-Erik Eldemark som kom in sent i projektet men som ändå 

lyckats väldigt bra med att ta över rollen som handledare. Hans-Erik har även varit bidragande till 

att vi efter projektets avslut står inför bolagsbildande och att driva vidare projektet via Science 

Park Halmstads studentinkubator. 

 

Risken med att basera projektets kunskapsinsamling, till stor del på kvalitativa intervjuer, ligger i 

att det inte går att göra generella slutsatser om en målgrupp. Genom att inte använda oss av 

intervjumallar har vi kunnat få fram information som annars kanske inte kommit fram. Kreativa 

och spontana diskussioner har förts vilket genererat värdefull information, eftersom ett svar kan 

leda till en ny fråga och fördjupad förståelse. 
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11.3.2 Råd 

Till framtida examensarbetare vill vi framhäva vikten att öppet våga diskutera sina idéer och 

tankar med varandra, men även i grupp med klasskamrater och bekanta. Att ständigt sälja in sitt 

koncept och att hela tiden söka feedback gör att projektet accelererar. Positiv feedback ger energi 

medan negativ feedback medför hårdare arbete och information om vad som bör undvikas. Med 

andra ord finns det inget att förlora på att vara öppen och dela med sig av idéer. Projektrummen 

som skolan bidrar med är en fantastiskt bra plats för gemensamma diskussioner. 

 

Vi är otroligt glada över att ha gjort ett projekt, på egen hand, utan direkt koppling till ett företag. 

På så vis har vi varit fria att utveckla och styra projektet åt de håll vi velat. Det har skapat 

engagemang och motivation från projektmedlemmarna och har ändå resulterat i att vi fått kontakt 

med flera företag och intressenter. Rådet att våga satsa på en egen produkt känner vi därför är 

befogat. 

 

Något vi reflekterat över hos många, är rädslan att göra saker på egen hand. Programmering, 

elektronik och webbutveckling är lättare än man först tror, och vem som helst kan lära sig med ett 

lite vilja. Affärsmässigt kan det gälla att våga gå fram till riskkapitalister efter föreläsningar och 

förklara sitt koncept som kan skapa helt nya förutsättningar för projektet. Examensarbetet 

fungerar som en utmärkt plattform att knyta kontakter i näringslivet, något som kan visa sig 

oerhört värdefullt i framtiden. 
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12 Framtid 

 

I detta kapitel beskrivs vad som väntas efter examensarbetets avslut. Förutom bolagsbilande finns 

det flera intressanta trender, segment och tekniker som kan fungera som riktlinjer för framtiden. 

12.1.1 Smart trend 

Eftersom smarta klockor och wearables är en teknik som växer allt mer, så är vår vision, att skapa 

det första passersystemet som är kompatibelt med dessa produkter. Därför kommer en utveckling 

av applikationer för dessa enheterna att inledas så fort vi lanserat applikationerna till Android och 

iOS. 

12.1.2 Bolagsbildande 

Efter examen kommer ett bolag startas. För att kunna lägga en så bra grund som möjligt för 

företaget, kommer vi först att söka bidrag i egenskap av privatpersoner. Det finns bidrag som 

Starta eget-bidrag som endast kan sökas innan ett bolag är startat. Därefter kommer mer bidrag 

att sökas från Almi Företagspartner, Vinnova, Sten Fåhré Minnesfond och Sparbanksstiftelsen 

Kronan. 

 

I början av sommaren kommer ett möte hållas med Erik Selin och Jakob Karlsson som uttryckt 

sitt intresse för produkten. Tills dess kommer ekonomiska prognoser att tas fram och under mötet 

kommer investeringsnivå och tid till lansering att diskuteras. 

12.1.3 Produkt 

Målet med sommarens arbete är att få upp en testbar produkt på en fastighet i augusti. 

Funktionerna blir att skanna QR-koder, knappsats och Bluetooth. Istället för att utveckla två fullt 

funktionella och dyra appar används en mobilanpassad hemsida. På hemsidan kan hyresgästen 

logga in med möjligheten att generera dagliga portkoder i form av QR- eller sifferkod. Uppgifter 

om telefonenheten matas in för att kunna aktivera Bluetooth-funktionen. Vidareutveckling av 

produkten sker via ett samarbete med en data-/elektroingenjör som handleder utvecklingen. Ingen 

ersättning krävs från hans sida men under förutsättning att vår produkt blir kompatibel hans 

företags backend-system.  

 

Innan produkten är redo att monteras på ett hus måste höljet vara helt vattentätt och IP-klassat. 

Andra konkurrerande lösningar på marknaden är oftast IP55-klassade, vilket inte ställer lika höga 

krav. För att göra den vattentålig har ett samarbete med Autoseal inletts som idag tillverkar 

packningar och tätningar till motorer. En utvärdering av linsen som skyddar kamerans egenskaper 

kommer inledas och eventuellt kommer materialet på denna behöva bytas. För att påskynda 
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läsningsprocessen har redan nu ett förarbete inletts med en utvärdering av en ny kamera och 

avläsningsteknik i form av video- och realtidsskanning istället för fotometoden som används 

idag. Om detta skulle bli aktuellt kommer en webbkamera behöva inhandlas, som är kompatibel 

med denna teknik och dessutom får plats i produkten. Vi beräknar att med denna teknik skulle 

kunna halvera lästiden, utan att öka kostnaden för produkten.  

 

Om det visar sig att produkten uppfyller alla krav och om användarna som testat den ger positiv 

feedback så kommer finansiering att sökas i form av riskkapital från affärsängar och lån från 

Almi, för vidare utveckling av produkten, app och förproduktionen.  

 

Vi kommer att utveckla ett specialanpassat kretskort och reducera användandet av 

standardkomponenter för att minska risken för kopior av produkten. Dagens produktionspris på 

3202kr (kap 7.4) kan enligt våra beräkningar minskas till 2392kr (Bilaga 10) om beställning av 

komponenterna skulle ske från en kinesisk webshop där det erbjuds lägre priser på elektronik. 

Denna insikt gör att vi känner oss försäkrade om att marginalerna för produkten går att förbättra 

ytterligare. Däremot är vi medvetna om att det ur ett hållbarhetsperspektiv kan bli svårt att uppnå 

samma standarder som i Sverige. För att leva upp till rätt villkor kommer vi söka oss till en 

expert på kinesiska affärsrelationer via Science Park Halmstad. 

 

De immaterialrättsliga skydd som kommer att sökas är mönsterskydd och varumärkesskydd så 

fort en ny design och ett nytt produktnamn tagits fram. Patentansökningar kommer inte att ske, 

eftersom projektets lösningar redan finns publicerade eller skyddade i andra länder. Innovationer 

skyddas istället genom sekretessavtal, affärshemligheter och snabbt genomförande (Kubr, 1998). 

12.1.4 Nya vägar 

Dagens konceptet är relativt avgränsat till enbart flerbostadshus för att göra 

marknadsundersökningar och produktutveckling så anpassat som möjligt. Målet med fortsatt 

arbete är att utöka produktsortimentet, bygga i nya material och bearbeta nya segment enligt 

kapitel 10.3. 

 

Vi kommer eventuellt att medverka i Eniro Tech Challenge, en tävling för entreprenörer med 

tekniska idéer. Målet för Eniro är att hitta ett nystartat bolag med intressanta produkter som går 

att koppla till deras tjänst (Bilaga 19). 

 

  



Referenser 

  47  
 

13 Referenser 
 

Webbpublikationer 

Brå (2015). Bostadsinbrott. 

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/bostadsinbrott.html [13 maj 2015] 

 

Nafus, D. et al (2012) This One Does Mot Go Up To Eleven: The Quantified Self Movement as an 

Alternative Big Data Practice. 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1133095/23310655/1376447531760/NafusShermanQSDraft.

pdf?token=Dcb5XHkSZXxCk7xwPCmwU6x65sY%3D [20 december 2014] 

 

Kolowich, S. (2011). Students work on big ideas at Harvard’s ‘hack night’.  

http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/story/2011-09-20/harvard-hack-club/50478740/1  

[20 december 2014] 

 

Piro, C. (2009). Functional Programming at Facebook. 

http://cufp.galois.com/2009/slides/PiroLetuchy.pdf [20 december 2014] 

 

Stott, D. (2013). Controlling a Rasperry Pi’s GPIO over the network. 

http://davstott.me.uk/index.php/2013/03/17/raspberry-pi-controlling-gpio-from-the-web/  

[3 oktober 2014] 

 

Laokondee, S. (2013). Control Rasperry Pi With Iphone. 

https://irawd.wordpress.com/2013/10/14/control-raspberry-pi-with-iphone/ [13 april 2015] 

 

Krasnyansky, M. (2002). HCITOOL. 

http://linuxcommand.org/man_pages/hcitool1.html [16 februari 2015] 

 

Mxgxw (2014). MFRC522-python. 

https://github.com/mxgxw/MFRC522-python [15 november 2014] 

 

Spadix (2012). ZBar. 

https://github.com/ZBar/ZBar [25 september 2014] 

 

  



Referenser 

  48  
 

studentbostadsforetagen.se (2015). Investeringsstöd införs för studentbostäder. 

http://studentbostadsforetagen.se/nyheter/investeringsstod-infors-for-studentbostader/  

[25 april 2015] 

 

hittafastigheter.se (2015). Fakta BRF. 

http://www.hittafastigheter.se/faktabrf.asp  [15 november 2014] 

 

Raspberry Pi (2015) About Us. 

https://www.raspberrypi.org/about/ [25 april 2014] 

 

Droples (2014)  

https://www.droples.com/se/shop/cart [19 maj 2014] 

 

ASSA ABLOY AB (2000). ASSA ABLOY förvärvar HID – värdsledande inom beröringsfri 

identifiering för passersystem. 

http://www.assaabloy.com/Web/Apps/IR/PressRelease.aspx?id=885977&epslanguage=sv&press

release=1431758&portletId=885978 [25 september 2014] 

 

allabolag.se (2015). RCO Sequrity AB. 

http://www.allabolag.se/5562705573/RCO_Security_AB [10 maj 2015] 

 

Ceder, P. (2014). Kreativa kluster lyfter regionen. 

http://www.entreprenor.se/nyheter/kreativa-kluster-lyfter-regioner_579738.html 

[11 januari 2015] 

 

Rolf, Å. (2015). Kluster. 

http://www.nosp.se/v%C3%A5rt-erbjudande/kluster.aspx [12 maj 2015] 

 

Lantz, M. (2013). Axis går in på marknaden för passagekontroll. 

http://www.axis.com/se/sv/press-center/press-release/3133 [15 maj 2015] 

 

Malmström, M. (2014). Serieentreprenör prisades av kronprinsessan Victoria. 

http://www.svd.se/naringsliv/karriar/Portratt/serieentreprenor-prisades-av-victoria_4045839.svd 

[20 april 2015] 

 

Statista (2015). Shipments of smart watches worldwide from 2013 to 2015 (in millions). 

http://www.statista.com/statistics/302722/smart-watches-shipments-worldwide/ [20 maj 2015] 



Referenser 

  49  
 

 

Dropbox (2015) 

https://www.dropbox.com/ [25 september 2014] 

 

Google (2015) 

https://www.google.se/drive/about.html [25 september 2014] 

 

Andersson, H. (2015). IP-klassning. 

http://www.sp.se/sv/index/services/ip/sidor/default.aspx [1 februari 2015] 

 

Pinkus, A. (2007). The Perfect (Elevator) Pitch. 

http://www.bloomberg.com/bw/stories/2007-06-18/the-perfect-elevator-pitchbusinessweek-

business-news-stock-market-and-financial-advice [14 oktober 2014]  

 

Bluetooth (2015). Home. 

http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Home.aspx [13 oktober 2014] 

 

Codeacademy (2015)  

http://www.codecademy.com/ [5 januari 2015] 

 

Harvard CS50 (2015) 

https://cs50.harvard.edu/ [2 januari 2015] 

 

Adafruit (2015) 

https://www.adafruit.com/ [1 februari 2015] 

 

Github (2015) 

https://github.com/ [1 februari 2015] 

 

Stack Overflow (2015) 

http://stackoverflow.com/ [1 februari 2015] 

 

Google Developer (2015) 

http://developer.android.com/index.html [1 februari 2015] 

 

iOS Developer (2015) 

https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action [1 februari 2015] 



Referenser 

  50  
 

 

Wordpress (2015) 

https://wordpress.org/ [9 september 2014] 

TMview (2015) 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome [23 maj 2015] 

 

Litteratur 

Landt, J. (2001). Shrouds of Time: The history of RFID. 

Kubr, T. et al (1998). Från idé till företag. 

Humphrey, A. (2005). SWOT-analysis for management consulting.  

Oksanen, K. (2013). Physical environment as a source for innovation: investigating the attributes 

of innovative space.  

Baker, S. (2004). Crititcal Path Method. 

Verzuh, Eric (2008). The Fast Forward MBA in Project Management 

Ottosson, S. et al. (2006). Research approaches on product development process. 

Bicheno, J. et al. (2011). Ny verktygslåda för Lean – Filosofi, transformation, metoder och 

verktyg för snabbt och flexibelt flöde. 

Cooper, B. (2013). The Lean Entrepreneur. 

Palmer, R. (2007). The Bar Code Book. 

Collins, R. (2014). Is there a better way to analyse the business environment? 

Comer, D. (2013). Internetworking with TCP/IP Volume One (6
th

 edition). 

Osterwalder, A et al. (2010). Business Model Generation. 

Bryman, A. et al. (2011). Business Research Methods. 

Stamatis, H. (2003). Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution. 

Pugh, S. (1996). Creating Innovative Products Using Total Design. 

Ulrich, K. (2001). Product Development Decisions: A review of the literature. 

Reis, E. (2012). Lean Startup. 

Kotler, P. (2001). Principles of Marketing. 

Blank, S. (2012). The Startup Owner’s Manual. 

Ottosson, S. (1999). Dynamisk Produktutveckling. 

Ottosson, S. (2006). Handbook for Innovation Management. 

Holmdahl, L. (2010). Lean Product Development På Svenska. 



Referenser 

  51    
 

14 Bilagor       
1 Projektbeskrivning ..................................................................................................... Sekretess  

2 PEST-analys ............................................................................................................... Sekretess  

3 MET-matris ................................................................................................................ Sekretess  

4 Kontakter och intervjuer ............................................................................................. Sekretess  

5 Urvalsmatriser teknik ................................................................................................. Sekretess  

6 Venture Cup ............................................................................................................... Sekretess  

7 Tidsplan ...................................................................................................................... Sekretess  

8 Design ......................................................................................................................... Sekretess 

9 Sekretessavtal ............................................................................................................. Sekretess  

10 Komponenter .............................................................................................................. Sekretess  

11 Kravspecifikation ....................................................................................................... Sekretess  

12 SWOT-analys ............................................................................................................. Sekretess  

13 Ekonomiska kalkyler .................................................................................................. Sekretess  

14 Bilder och renderingar ................................................................................................ Sekretess  

15 Hemsida och webbutveckling .................................................................................... Sekretess  

16 App Android ............................................................................................................... Sekretess  

17 App iOS ...................................................................................................................... Sekretess  

18 Referensbibliotek och guider ..................................................................................... Sekretess  

19 Utökat koncept ........................................................................................................... Sekretess  

20 IT-forensik .................................................................................................................. Sekretess  

21 Backend och databas .................................................................................................. Sekretess 

22 Sponsorpaket ............................................................................................................ . Sekretess  

23 Affärsplan ................................................................................................................... Sekretess  

24 Business Model Canvas ............................................................................................. Sekretess  

25 Nyhetsgranskning ....................................................................................................... Sekretess 

26 Konkurrentanalys ....................................................................................................... Sekretess  

27 Verifiering .................................................................................................................. Sekretess  



Referenser 

  52    
 

28 FMEA ......................................................................................................................... Sekretess  

29 Koppling av elektronik ............................................................................................... Sekretess  

30 Handikapp och kultur ................................................................................................. Sekretess  

31 New Product Development ........................................................................................ Sekretess  

32 Porters femkraftsmodell ............................................................................................. Sekretess  

33 Tillverkning och montering ........................................................................................ Sekretess  

34 Programmeringskod ................................................................................................... Sekretess  

35 Flödesschema ............................................................................................................. Sekretess  

36 Miniriskmetoden ........................................................................................................ Sekretess  

37 Handlingsplan för entreprenörskap ............................................................................ Sekretess  

38 Teori ........................................................................................................................... Sekretess  

39 CAD-ritningar ............................................................................................................ Sekretess  

40 Veckorapport .............................................................................................................. Sekretess  

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Kristoffer Bengtsson

Tobias Järvås


