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Sammanfattning 

iLOQ är ett företag som håller på att revolutionera låsbranschen genom att 
erbjuda marknaden ett digitalt låssystem som inte behöver batterier eller 
kablar. Deras vision är att bli marknadsledande inom den självverkande 
digitala låsbranschen, där de ska åstadkomma revolutionerande kundnyttor. 
iLOQs framgång bygger på tre punkter: alla nycklar är mekaniskt identiska, 
både cylindern och nyckeln ska vara elektroniska samt att cylindern ska alstra 
sin egen energi. För att fortsätta expandera behöver de identifiera och 
penetrera nya marknader.  
 
Genom intervjuer och datasökning har både en marknads- och en 
konkurrentanalys gjorts. Marknadsanalysen har bland annat besvarat hur stor 
låsmarknaden i Karlskrona kommun är samt hur ansvaret gällande lås och 
nycklar ser ut inom kommunen. I konkurrentanalysen har iLOQs 
konkurrenter identifierats samt konkurrentens responsprofil tagits fram.  
 
Resultatet från marknadsanalys visar bland annat att marknaden för lås i 
Karlskrona kommun, år 2013 uppgick till över 1,3 miljoner SEK. 270.000 
SEK av dessa kostnader hade kunnat undvikas om kommunen istället använt 
sig av iLOQs låssystem. Detta då iLOQs system inte kräver batterier, kablar, 
nyckelskåp eller omläggning. Konkurrentanalysen visar att den största 
konkurrenten och aktören i Karlskrona kommun är ASSA som har en svaghet 
i att de är så pass stora som de är, vilket gör de oflexibla när det kommer till 
kampanjer.  
 
Slutsatsen är att det för iLOQ finns potential att i framtiden lyckas penetrera 
marknaden i Karlskrona kommun då resultaten pekar på att det finns 
besparingar att göra samt att iLOQs låssystem är den produkt som uppfyller 
kommunens kriterium bäst. Innan dess måste iLOQ bli godkända av SIS samt 
se till att Creab AB blir en av deras partners.  
 
Nyckelord: iLOQ, Lås, Nycklar, ASSA, Elektromekaniska lås, Karlskrona 
kommun. 
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Abstract  

iLOQ is a company that is revolutionizing the lock industry by offering the 
market a digital locking system that does not need batterier nor cables. Their 
vision is to become the market leader in the self-acting digital lock industry, 
where they will bring revolutionary customer benefits. Their success is based 
on three points: all keys are mechanically identical, both the cylinder and the 
key are electronic and the cylinder is producing its own energy. To continue 
to expand, iLOQ needs to identify and penetrate new markets.  
 
Through interviews and data mining both a market and a competitor analysis 
have been made. The market analysis answers what value the lock market in 
Karlskrona Municipality is and what the responsibility regarding locks and 
keys looks like. The competitor analysis identifies iLOQs competitors and 
results in a response profile for the competitor.   
 
The result from the market analysis indicated that the market for locks in 
Karlskrona Municipality in 2013 amounted to over 1.3 million SEK. More 
than 270.000 SEK of these costs could have been avoided if the municipality 
would have used iLOQs locking system. This because iLOQs system does not 
need batteries, cables, key cabinets or realignment. The competitor analysis 
shows that the biggest competitor and performer in Karlskrona Municipality 
is ASSA, who has a weakness in that they are so large they become inflexible 
when it comes to campaigns.  
 
The conclusion is that for iLOQ there is potential if they in the future succeed 
to penetrate the market of Karlskrona Municipality. This because there are 
savings to be made. Also the result of the evaluation of products shows that 
iLOQs locking system is meeting the requirements from the Municipality the 
best. Before that, iLOQ, needs to get approved by SIS and ensure that Creab 
is one of their partners.  
  
Keywords: iLOQ, Keys, Locks, ASSA, Electromechanical locks, Karlskrona 
municipality. 
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fram. Jag presenterade detta förslag för min examinator och tillika 
universitetslektor/prefekt Mats Walter och fick klartecken att börja. Roger 
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1 Introduktion 

För att uppnå ett effektivt ledarskap är det viktigt att förstå nuvarande och 
kommande kunders behov samt bestämma vilka marknadsaktiviteter som 
måste genomföras för att uppfylla behoven (Kuada 2008). Genom att förstå 
en marknads attraktionskraft samt de framtida möjligheter och hot på 
marknaden blir det lättare för ett företag att ta strategiska beslut om de ska 
försöka penetrera marknaden eller inte. En marknadsanalys besvarar dessa 
frågor och ligger därför till grund för de strategier som ett företag skapar och 
följer (Aaker 2001). 
 
Syftet med en konkurrentanalys är att förstå sina konkurrenters nuvarande 
strategier men även vilka strategiska förändringar de kan tänka sig göra. 
Många chefer ser dock för snävt på konkurrenter, det är inte enbart dagens 
konkurrenter utan borde även inkludera fyra andra krafter: kunder, 
leverantörer, potentialla nya aktörer och ersättningsprodukter (Porter 2008). 
 
I dagsläget är mekaniska lås de absolut vanligaste låsen men drivkrafter på 
marknaden såsom krav på ökad säkerhet, marknadens miljömedvetenhet och 
teknologisk utveckling har gjort att nya produkter slagit sig in på marknaden 
(ASSA ABLOY 2012, Mekaniska lås och tillbehör). Det finns idag produkter 
på marknaden som använder sig av nya tekniker, där olika elektroniska 
lösningar som till exempel en enkel pin-kod eller en applikation i en 
smarttelefon används för att låsa och låsa upp (ASSA ABLOY 2012).  
 
Den här rapporten presenterar resultaten från en marknads- och 
konkurrentanalys som är genomförd i Karlskrona kommun. Resultaten visar 
bland annat att marknadens värder överstiger 1,3 miljoner SEK varav 270.000 
SEK av dess kostnader hade kunnat undvikas och att den största aktören inom 
marknaden är ASSA. Rapporten är gjord för att iLOQ ska kunna ta ett 
strategiskt beslut om de ska försöka penetrera låsmarknaden i Karlskrona 
kommun eller inte.  
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1.1 Bakgrund 

iLOQ är ett nytt företag inom låsmarknaden med en tillväxt som dubblats 
varje år sen de startade år 2010. Det iLOQ erbjuder är en revolutionerande 
produkt, ett elektroniskt låssystem som fungerar utan kablar och batterier. 
Företaget har en strategi som går ut på att fortsätta öka tillväxten såväl som 
personalstyrkan fram till år 2017. Idag har iLOQ fyra anställda, tre säljare och 
en landschef som även han arbetar med sälj, så företaget räknar med tre och 
en halv heltidssäljare. För att nå målet till 2017 behöver företaget identifiera 
nya marknader att penetrera och de svenska kommunerna är en marknad som 
de försökt penetrera från gång till gång, med olika resultat. Oftast har säljarna 
haft svårt med att hitta rätt personer inom kommunen. Detta examensarbete 
görs som ett steg i företagets expansionsplan, för att lära sig hur 
låsmarknaden i Karlskrona kommun ser ut och fungerar samt vilka aktörer 
som rör sig på marknaden.  
 
De två analyserna, marknads- och konkurrentanalys, utförs för att ge iLOQ 
kunskap om låsmarknaden och vilka aktörer som är aktiva inom Karlskrona 
kommun. Detta för att iLOQ ska kunna ta strategiska beslut om de ska 
försöka penetrera marknaden eller ej. Arbetet är ett första steg som kommer 
hjälpa iLOQ att bland annat förstå vilka rutiner som finns inom Karlskrona 
kommun kopplade till lås och nycklar, hur stor låsmarknaden i kommunens 
organisation är samt besvara hur många nya lås och cylindrar kommunen 
beställer på ett år. Konkurrentanalysen kommer besvara vilka andra aktörer 
som finns på låsmarknaden idag samt vilken av dessa aktörer som är iLOQs 
största konkurrent. Även om resultatet gäller Karlskrona kommun kommer 
iLOQ kunna använda sig av resultatet och tillvägagångssättet i 
examensarbetet för att i framtiden på ett effektivare sätt än idag själva kunna 
hitta svar på de frågor de anser viktiga för att kunna penetrera en kommun.  
 
 
1.1.1 Företagsbeskrivning 

iLOQ är ett företag som håller på att revolutionera låsbranschen genom att 
erbjuda marknaden ett digitalt låssystem som inte behöver batterier eller 
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kablar. De problem som tidigare har funnits inom både elektromekaniska och 
mekaniska låssystem har iLOQ löst och deras vision är nu att bli 
”marknadsledare inom den självverkande digitala låsbranschen, där vi 
åstadkommer revolutionerande kundnyttor” (iLOQ 2013, DIGITALISERAR 
LÅS). 
 
 
1.1.2 Historia 

iLOQ OY grundades år 2003 av Mika Pukari då han sålde sitt förra företag, 
en låssmedsfirma, för att börja utveckla ett nytt låssystem. Mika hade under 
sin tid som låssmed funnit ett problem som var ständigt återkommande, de 
mekaniska låssystemen var undermåliga när det kom till underhåll av dem. 
Folk tappade bort nycklar vilket ledde till en bristande säkerheten i många 
företag, samtidigt som många cylindrar var tvungna att läggas om frekvent. 
Att lägga om en cylinder betyder att man byter ut de stift som finns i 
cylindern, detta gör att de gamla nycklarna inte längre fungerar utan nya 
nycklar behövs.  Det som Mika gjorde var att samla ihop en grupp av experter 
inom området för att börja utveckla ett nytt låssystem. Detta låssystem skulle 
uppfylla följande tre krav (iLOQ 2013, BAKGRUND): 
 

• Alla nycklar ska vara mekaniskt identiska. 
• Cylindern och nyckeln ska vara elektroniska. 
• Cylindern ska alstra sin egen energi. 

 
Alla nycklar skulle vara mekaniskt identiska för att de skulle kunna förvaras 
på ett enkelt och säkert sätt. Detta skulle även förenkla proceduren att ta en ny 
nyckel i bruk. Modern datateknik ska användas för att kunna styra nycklarna 
och cylindrarna. Det sista kravet var att cylindern skulle generera all sin egen 
energi själv, detta för att inga batterier skulle behöva bytas ut eller dyra kablar 
behövas.  Under 2007 presenterade iLOQs låssystem i Helsingfors, detta 
låssystem uppfyllde alla de hårt ställda kraven. Figur 1 visar hur iLOQ OY 
växt i omsättning från 0 € till närmre 8 M€ 2012 (iLOQ 2013, BAKGRUND). 
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Figur 1. Omsättningen för iLOQ OY år 2007 - 2012. 
 

 
Efter 2007 har iLOQ OY ständigt växt och förutom huvudkontoret i 
Uleåborg, Finland, finns det dotterbolag i Sverige, Tyskland och 
Nederländerna. Det svenska dotterbolaget iLOQ Scandinavia AB, hädanefter 
endast iLOQ, registrerades år 2010 och har ökat sin omsättning från 1 MSEK 
till över 10 MSEK, vilket kan ses i figur 2 (Allabolag 2014). 
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Figur 2. Omsättningen för iLOQ Scandinavia AB år 2010 - 2012. 

 
 
1.1.3 Aktuellt för företaget 

Varje år skapar revisions- och konsultföretaget Deloitte en lista över de 500 
snabbast växande teknologiföretagen i EMEA. Rankingen baseras på en 
genomsnittlig årlig tillväxt och under 2013 vann iLOQ OY titeln som det 
snabbast växande miljöteknikföretaget då man de senaste fem åren ökat 
tillväxten med 7 379 % (Deloitte 2014). 
 
iLOQ OY har en vision att deras koncerns omsättning ska uppgå till 150 M€ 
år 2017. För att visionen ska vara möjlig att nå har iLOQ ett ansvar att 
expandera inom Skandinavien, till både Danmark och Norge (iLOQ 2014, 
Company Presentation). 
 
 



19 

1.1.4 Produkter 

iLOQs produktkatalog består av en batterilös nyckel vars behörigheter enkelt 
kan ändras (Bilaga A). Om en nyckel tappas bort kan dess behörighet snabbt 
raderas så att nyckeln blir oanvändbar. Nyckeln är kopieringsskyddad och alla 
nycklar är mekaniskt identiska vilket betyder att en iLOQ nyckel passar i alla 
iLOQ cylindrar världen över, men kan endast öppna de cylindrar som den har 
behörighet att öppna (iLOQ 2013, NYCKEL). 
 
Produktkatalogen innehåller ett par olika varianter av iLOQs låscylinder som 
alstrar den energin den behöver för att läsa av om nyckeln har behörighet att 
öppna cylindern eller inte. Energin alstras när nyckeln förs in i cylindern. 
Olika cylindrar används beroende på om cylindern ska klara utomhus- eller 
inomhusklimat (Bilaga B). Cylindrarna är tillverkade för att fungera i de 
låshus som är gjorda utav de största aktörerna på marknaden, såsom ASSA 
ABLOY och Dorma. Det finns diverse tillbehör till cylindrarna till exempel 
en klocka som kan användas för att registrera tid och datum då någon för in 
en nyckel i cylindern (iLOQ 2013, CYLINDRAR). 
 
För att programmera en nyckels behörighet behövs det tre produkter. Det 
första som behövs är iLOQ Manager som är den mjukvara iLOQ har 
utvecklat för programmering, administrering och underhåll av deras nycklar 
och cylindrar. Till mjukvaran behövs en programmeringsenhet som man kan 
koppla in till datorn via USB eller Bluetooth. Det är i programmeringsenheten 
som man stoppar in de nycklar som man vill programmera (Bilaga C). iLOQs 
systemnyckel är det som garanterar den högsta säkerheten gällande kryptering 
av kommunikation mellan mjukvaran, cylindrarna och nycklarna (iLOQ 
2013, PROGRAMVARA). 
 
iLOQ har ett par tilläggsprodukter för ställen där deras cylindrar inte är 
lämpliga, till exempel postboxar, lådor, skåp och förråd. För dessa ställen 
finns produkterna skåplås och hänglås (Bilaga D & E). Produkterna bygger på
samma teknik som deras cylindrar och kräver inga batterier eller kablar men 
är ändå programmerbara. Nycklarna för dessa produkter är samma som för 
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deras cylindrar vilket möjliggör att en nyckel till ytterdörren kan 
programmeras att öppna hänglåset till förrådet (iLOQ 2013, LÅS). 
 
Patent 
Från och med året 2007, som var det året då iLOQ för första gången 
presenterade sin produkt, har iLOQ ansökt om patent för sina produkter. Från 
det att ett företag lämnar in sin patentansökan gäller patentet i 20 år och 
därför kommer iLOQs första patent inte att gå ut förrän år 2027. Enligt 
Europeiska patentverket äger iLOQ i dagsläget 22 olika patent (European 
Patent Register 2014). 
 
Anledningen till att iLOQ har tagit patent på flera av sina tekniska lösningar 
är för att skydda sig ur ett affärsperspektiv, inte av säkerhetsskäl. De flesta 
mekaniska lås är patentskyddade av säkerhetsskäl då säkerheten i produkten 
ligger i nyckelns mekaniska form vilket går att läsa av och kopiera, med till 
exempel en 3D-skrivare. Så länge man använder 3D-skrivaren enbart för 
personligt bruk är det lagligt att kopiera lås och cylindrar som är skyddade av 
patent. Anledningen till att patenten inte påverkar iLOQs produkters säkerhet 
är att de bygger på en kryptering, SHA-1. Krypteringen är bäst lämpad för 
åtkomstkontroll och elektroniska pengar då enheterna är portabla, i iLOQs 
fall nyckeln (Maxim Integrated 2002). Vad iLOQ menar med att söka patent 
ur ett affärsperspektiv är att de i sin marknadsföring kan säga att deras 
produkter är patentskyddade (iLOQ 2014, iLOQ Security Presentation).  
 
Certifieringar 
iLOQ har tilldelats ett par olika certifieringar sedan företaget startade, år 2008 
blev de ISO 9001 certifierade vilket betyder att iLOQ är certifierade, enligt de 
krav som finns, att utveckla, utkontraktera, sälja och marknadsföra 
elektroniska låssystem (iLOQ 2013, ISO Certificate). ISO 14001 är en 
samling av de standarder som behandlar miljöledning och säkerställer att ett 
företag har ett miljöledningssystem och kontinuerligt arbetar för att minska 
sin miljöpåverkan. I dagsläget, år 2014, är iLOQ inte ISO 14001 certifierade 
men certifieringen är på gång och räknas vara klar till sommaren (Swedish 
Standards Institute 2012, Hur du certifierar dig mot ISO 14001). 
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Ett annat certifikat som iLOQs produkter har är VdS som är ett oberoende 
institut i Tyskland som testar säkerhetsprodukter (iLOQ 2013, iLOQ). 
Testerna utförs för att säkerställa att de certifierade produkterna håller högsta 
kvalitet och säkerhet. Certifikatet är välkänt världen över och är kända för 
sina strikta krav och kontinuerliga uppföljning (Alarmtech 2005). Liknande 
VdS finns det ett oberoende institut i Holland, SKG, som testar och certifierar 
tjänster till industribyggnader, även detta certifikat innehar iLOQ (SKG 
2010). 
 
Det finns inom Europa en kommitté för standarder, CEN, där 33 länder är 
med och som sätter upp standarder och utför tester mot dessa (European 
Standards 2013). iLOQs produkter är certifierade enligt EN 15684 vilket är 
standarden för mekatroniska cylindrar (iLOQ 2013, iLOQ). 
 
För att bättre ta hand om sitt elektroniska avfall tar iLOQ hjälp av olika 
organisationer i olika länder, när det kommer till Sverige så är det EÅF som 
iLOQ samarbetar med. EÅF hjälper företag att återvinna elektriska 
komponenter och batterier enligt EU-direktivet WEEE1_ 
(Elektronikåtervinning 2013). 
 
 
1.1.5 Affärsmodell 

iLOQs affärsmodell är uppbyggd kring branschkunniga partners, såsom 
låssmeder, för installation, konfiguration, utbildning och underhåll av iLOQs 
produkter mot slutkunder. De anställda säljarna på iLOQ har ett tredelat 
ansvar: 
 

• Sälja, både direkt till slutkund men även via partners. 
• Support till partners gällande utbildning och driftsättning. 
• Teknisk support till partners vid installation (iLOQ 2014, iLOQ 

Company Presentation). 

                                                
1 Mika Piisilä Program Manager iLOQ OY, intervju den 20/3 2014 
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iLOQs säljare jobbar både direkt mot slutkunder men även via partners. De 
två olika alternativen följer olika tillvägagångssätt, i de fall företagets säljare 
jobbar direkt mot slutkund är det oftast mot större kunder som de själva har 
identifierat. Säljarna presenterar iLOQs koncept och produkter för kunden 
och i de fall som kunden bestämmer sig för att investera finns det två 
alternativ. Första alternativet är att kunden själva har en leverantör som de vill 
ska leverera iLOQs produkter, om leverantören redan är en av iLOQs partners 
är det inga problem. Om leverantören i det läget inte är partner till iLOQ så 
sker en process där leverantören blir en av iLOQs partners. Det andra 
alternativet är att kunden inte har någon leverantör sedan tidigare och i de 
fallen presenterar iLOQ sina partners som finns i området för kunden som får 
välja vilken leverantör de vill ha. När det gäller sälj via partners är det en 
partner till iLOQ som har identifierat en kund och ber då en säljare komma 
och presentera sitt koncept och sina produkter för kunden (iLOQ 2014, iLOQ 
Company Presentation). 
 
För att iLOQs partners ska förstå produkterna och hur de fungerar sker det 
kontinuerligt utbildningar för partners, dessa utbildningar ligger under 
företagets säljares ansvar. Detsamma gäller när en ny partner ska leverera och 
installera iLOQs produkter för första gången, då är iLOQs säljare med och 
ger stöd under hela processen (iLOQ 2014, iLOQ Company Presentation). 
 
iLOQ har själva ingen tillverkning utan tillverkningen av hårdvaran är 
outsourcad till ett företag i Kina. Efter tillverkning skickas de till 
moderbolaget iLOQ OY i Finland, där själva programmeringen, krypteringen 
och mjukvaran till cylindrarna finns. Det är även moderbolaget som har hand 
om all forskning och utveckling, det lilla ansvar som iLOQ har är att skicka 
feedback från deras marknader till huvudkontoret i Finland (iLOQ 2014, 
iLOQ Company Presentation). 
 
 

1.2 Syfte 

iLOQ är en ny aktör på låsmarknaden. Företaget siktar på att dubbla sin 
omsättning varje år de kommande tre åren och behöver därför öka sina 
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marknadsandelar men även hitta nya, för iLOQ, marknader. Hittills har 
företaget inte sålt någon produkt till Karlskrona kommun, varpå kommunen 
ses som en ny marknad. Syftet med detta examensarbete är tillhandahålla 
iLOQ med data så att de kan ta ett strategiskt beslut om de ska försöka 
penetrera markaden eller inte. I det fall ett beslut tas att marknaden ska 
försöka penetreras ska datan kunna användas för att ta beslut om hur en sådan 
penetration ska gå till.    
 
 
1.3 Problemformulering 

För att uppnå syftet med det här examensarbetet ska en marknads- och en 
konkurrentanalys utföras. Marknadsanalysen ska bland annat besvara hur 
kommunens ansvar och rutiner avseende nycklar och lås ser ut, hur stor 
marknaden är samt vilka drivkrafter och begränsningar som finns inom 
kommunen gällande låssystem. Dessa frågor besvaras för att få en förståelse 
om låsmarknaden och vilka personer inom kommunen som sitter på 
kompetens inom området. Konkurrentanalysen ska besvara vilken som är den 
största aktören på marknaden, vilken målgrupp konkurrenten har och vad 
konkurrenten erbjuder med mera. En sista problemformulering är framtagen 
för att besvara vilken produkt på marknaden som bäst uppfyller de krav som 
Karlskrona kommun har. Undersökningsfrågorna har tagits fram tillsammans 
med iLOQ och behandlar därför frågor företaget är intressade av. 
 
 
1.3.1 Marknadsanalys 

Fyra frågor, uppdelade i två olika kategorier, Karlskrona kommun samt 
marknadens drivkrafter och begränsningar,  kommer att besvaras. Frågorna är 
betecknade med MAF (marknadsanalysfråga) samt en siffra. 
 
 
1.3.1.1 Karlskrona kommun 

MAF1: Hur ser ansvaret angående nyckelhantering inom kommunen ut? 
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Identifiera och beskriv hur nyckelhanteringen ser ut inom Karlskrona 
kommun idag. 
 
MAF2: Vad kostar dagens nyckelhanteringssystem Karlskrona kommun 
och/eller dess nyckelpersoner? 
Beräkna hur stora kostnadsbesparingar Karlskrona kommun skulle kunna 
göra inom en given tidsperiod. 
 
MAF3: Hur har de senaste upphandlingarna gällande låssystem sett ut? 
Identifiera upphandlingar gällande låssystem för att finna de vanligaste krav 
som finns gällande funktionalitet. 
 
 
1.3.1.2 Marknadens drivkrafter och begränsningar 

MAF4: Finns det några drivkrafter eller begränsningar för frågan i Karlskrona 
kommun, i sådana fall vilka? 
Identifiera, om möjligt, drivkrafter och begränsningar inom Karlskrona 
kommun för utveckling av nyckelhantering och låssystem. 
 
 
1.3.2 Konkurrentanalys 

Fyra frågor, uppdelade i fyra kategorier, identifiering av konkurrenter, 
framtida mål, nuvarande strategi och kapacitet kommer besvaras. Frågorna är 
betecknade med KAF (konkurrentanalysfråga) samt en siffra. 
 
 
1.3.2.1 Identifiering av konkurrenter 

KAF1: Vilka andra aktörer finns på marknaden idag? 
Identifiering av de största konkurrenterna till iLOQ på marknaden idag. 
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1.3.2.2 Framtida mål 

KAF2: Har konkurrenten uttalat sig någonting om regionen i fråga? 
Sök upp data om konkurrenten och dess aktiviteter i regionen. 
 
 
1.3.2.3 Nuvarande strategi 

KAF3: Vem är konkurrentens målgrupp och vad erbjuder konkurrenten? 
Identifiera konkurrentens målgrupp och dess erbjudande. 
 
 
1.3.2.4 Kapacitet 

KAF4: Vilka möjligheter och svagheter har konkurrenten? 
Identifiera konkurrentens styrkor och analysera vilka möjligheter den har. 
 
 
1.3.3 Jämförelse av produkter 

Med utgångspunkt i resultaten från marknads- och konkurrentanalysen ska en 
jämförelse av produkterna på marknaden ske. Jämförelsen kommer att ske 
genom en Pugh-matris där de olika produkterna jämförs i ett antal kriterium 
med en referenslösning.  
 
 
1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer genomföras i Karlskrona kommun, sett ur ett 
organisationsmässigt synsätt. Analyserna som genomförs är fokuserade på 
Karlskrona kommun och kommer inte behandla de kommunala 
fastighetsbolagen, Kruthusen Fastighgeter och Karlskronahem. Detta då deras 
rutiner och verksamhet är helt skiljt från kommunen. Gällande 
undersökningen av Karlskrona kommuns kostnader kommer kostnader 
kopplade till bland annat motoröppnare, slutbleck och tillbehör till lås att 
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bortses ifrån. Detta för att det är produkter som iLOQ inte tillhandahar och är 
därför inte intresserade av den marknaden. Marknadsanalysen behandlar inte 
frågor gällande kostnadsstrukturer eller framgångsfaktorer då iLOQ sedan 
tidigare har kunskap om detta.  
 
När det gäller konkurrentanalysen kommer de största konkurrenterna, i 
dagsläget, att kartläggas. Endast iLOQs största konkurrent och tillika den 
största aktören på låsmarknaden, ASSA, kommer beaktas gällande frågorna i 
de tre sista kategorierna: framtida mål, nuvarande strategi och kapacitet. 
Under resultat kommer en jämförelse av produkter att genomföras, då alla 
produkter på marknaden hade varit för mycket att gå igenom valdes ett antal 
produkter ut. Urvalet gjordes tillsammans med iLOQ och inkluderar de 
produkter som är likvärdiga med de produkter som iLOQ säljer, i pris 
och/eller funktionalitet.  
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2 Teori 

2.1 Lås 

En låsenhet är ett komplett lås som består av en låscylinder, ett låshus samt ett 
slutbleck. Låscylindern är den del av låset som man för in nyckeln i och som 
ger behörighet eller inte, beroende på om nyckeln passar eller inte. Låshuset, 
även kallat låskista, är den enhet som sitter infälld i dörren medan slutblecket 
är det som sitter på dörrbladet (St George 2014). Figur 3 visar bild på delarna 
i en låsenhet. 
 

 

 
 

Figur 3. Låscylinder, låshus samt slutbleck. 
 
 
2.1.1 Mekaniska lås 

Idag är mekaniska lås de absolut vanligaste låsen, dessa är uppbyggda av en 
låscylinder, en fysisk nyckel samt ett lås. Nycklarna slipas för att passa i 
låscylindern och nycklarna som passar har behörighet att öppna och stänga 
blockeringsmekanismen, låset. Några exempel på traditionella mekaniska lås 
är hänglås, cykellås och dörrlås (ASSA ABLOY 2012, Mekaniska lås och 
tillbehör). 
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2.1.2 Elektromekaniska lås 

Om det finns behov av ett högre eller speciellt säkerhetsbehov kan 
elektroniskt eller elektromekaniska lås vara ett komplement till mekaniska 
lås. Det finns många olika tekniker som samlas under elektroniska lås, RFID, 
biometrisk identifiering (t.ex. fingeravtryck och ögonavläsning) och PIN-kod. 
Ett elektromekaniskt lås består av en nyckel som har en mekanisk låsning 
men även en anordning som lagrar en elektronisk kod som skickas in i 
låscylindern (Hurskainen et. al 2005).  
 
I regel är elektromekaniska och elektroniska låssystem dyrare att installera än 
mekaniska då de behöver kablar dragna till dörren eller inte passar i det låshus 
som är standard i de flesta dörrar (ASSA ABLOY 2012, Elektromekaniska 
och elektroniska lås). 
 
Alla elektromekaniska och elektroniska lås använder sig av någon form av 
mjukvara. Vanligast är att det till ett låssystem finns en mjukvara som 
används i datorn. I denna mjukvara går det att få en översikt av vilka 
cylindrar som tillhör vilket låssystem men även vilka nycklar som är 
programmerade att fungera i vilka cylindrar. Det är även i denna mjukvara 
som det är möjligt att ge en nyckel ny behörighet, att den kan öppna en eller 
flera cylindrar som den tidigare inte kunde, eller ta bort behörighet från en 
nyckel, att den inte längre kan öppna en eller flera cylindrar som den tidigare 
kunde. Även i de elektromekaniska cylindrarna finns det mjukvara, det är 
denna mjukvaran som när en nyckel sätts in i låset läser av nyckelns chip för 
att ta reda på om den har behörighet att öppna dörren eller inte. Vissa av dessa 
cylindrar har även egenskapen att de registrerar vilken nyckel som öppnade, 
eller försökte öppna, dörren samt vilken dag och tid det skedde (iLOQ 2014, 
iLOQ Company Presentation).  
 
Antingen är det elektromekaniska låssystemet ett online- eller ett 
offlinesystem. Ett onlinesystem innebär att varje cylinder har direkt kontakt 
med mjukvaran i datorn, alltså att information mellan cylindern och datorn 
kan överföras automatiskt och direkt. Däremot ett offlinesystem innebär att 
användaren själv måste överföra informationen från den ena enheten till den 
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andra, oftast med någon form av programmeringsenhet. I dagsläget finns det 
endast ett elektromekaniskt eller elektroniskt låssystem som inte använder sig 
av varken batterier eller kablar, iLOQ (iLOQ 2014, iLOQ Company 
Presentation). 
 
 

2.2 Låsmarknaden i Sverige  

Idag har låsmarknaden i Sverige ett värde runt 100 miljoner € och en årlig 
tillväxt på fem till sex procent. Mekaniska lås är vanligast men nya produkter 
som bygger på nya tekniker har tagit sig in på marknaden de senaste åren 
(iLOQ 2014, Company presentation).   
 
 
2.2.1 SIS 

SIS är en medlemsbaserad ideell förening, som ansvarar för att ta fram och 
publicera svensk standard för bland annat dörrar och beslag. Kommittén som 
ansvarar för just dörrar och beslag heter SIS TK 179 och består av aktörer på 
marknaden, laboratorier, myndigheter och certifieringsorgan. 
Standardiseringen påverkas mycket av Europa där CEN TC 33 är den 
tekniska kommitté som tar fram standarder i Europa (Swedish Standards 
Institute 2012, Om SIS). Dessa standarder används av flera kravställare på den 
svenska marknaden och det är därför viktigt att aktörerna är med i 
utvecklingen av standarderna (Hedlund H & Sköld T 2013). 
 
SS 3352 är den svenska standarden för godkänd låsenhet. Det finns inte 
någon motsvarighet till den här standarden i Europa vilket gör den speciell. 
Standarden används för att objekt som ska skyddas mot intrång och/eller 
obehöriga kräver låsenheter som är prövade. Några av de krav som ställs på 
låsenheterna är motstånd mot inbrottsmetoder, hållfasthetskrav, designkrav 
och funktionskrav (Hedlund H & Sköld T 2013). 
 
Det finns olika klasser inom SS 3522, normalt har det varit fem olika klasser 
från klass ett till fem där ju högre klassning en låsenhet fått desto bättre 
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uppfyller den kraven. De två lägsta låsklasserna, ett och två, är inte godkända 
och används därför endast där det inte finns formella krav på inbrottsskydd. 
Klass tre är en godkänd låsenhet där det finns krav på inbrottsskydd som är 
större än kraven på snabb utrymning. Vad gäller klass fyra och fem är de 
endast definierade som så att kraven på inbrottsskydd är högre än föregående 
klass (Hedlund H & Sköld T 2013). 
 
Då tekniken gått snabbare framåt än byråkratin finns det idag inga 
elektromekaniska lås som är certifierade som godkänd låsenhet. Det har inte 
funnits några uppsatta standarder att testa mot varför inga låsenheter har 
kunnat testas och godkännas. Under 2013 har en kommitté arbetat med att ta 
fram standarder som elektromekaniska lås ska testas mot. Detta betyder att en 
ny utgåva av SS 3522 kommer presenteras där och resultatet kommer leda till 
att fler produkter och tekniska lösningar kommer bli godkända som 
låsenheter. Främst handlar det om elektromekaniska lås och cylindrar 
(Hedlund H & Sköld T 2013). 
 
 
2.2.2 Drivkrafter och begränsningar på marknaden 

Efterfrågan skapar ekonomiska incitament vilket betyder att produkter som 
inte efterfrågas inte kommer utformas eller tillverkas. Då marknaden 
efterfrågar produkter och tillverkning som påverkar miljön så lite som möjligt 
behöver företags forskning och utvecklingsavdelningar ta hänsyn till detta 
(Jeswiet J, Hauschild M. 2008). 
 
Svenska marknaden ser på gröna produkter enligt följande, 30 % köpte grön 
elektricitet år 2012. Gällande energisparande produkter äger 27 % av 
svenskarna en energisparande tv och 23 % en energisparande kyl (Greendex 
2012). 
 
En drivkraft på marknaden idag är definitivt kundernas ökade 
miljömedvetenhet. Detta driver företag till att ta fram nya, mer 
miljömedvetna, produkter. Förutom denna finns det fler drivkrafter på 
marknaden idag såsom välståndsökning och urbanisering. Urbanisering leder 
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till att nya byggnader byggs och efterfrågan på dörrar och lås ökar. Behovet 
av högre säkerhet ökar också vilket driver utvecklingen av dagens låssystem 
framåt. När utvecklingen drivs framåt ökar även bekvämligheten och 
användarvänligheten vilket fler kunder efterfrågar (ASSA ABLOY 2012). 
 
Karlskrona kommun är en av grundarna till SEKOM och även den kommun 
som fungerar som kanslikommun till nätverket. SEKOM är ett nätverk som är 
frivilligt för kommuner att knyta sig till och som har ståndpunkten att skapa 
ett hållbart Sverige där ett ekosystem i balans ska vara basen för den sociala 
och ekonomiskt hållbara utvecklingen. För att bli medlem i nätverket måste 
man ha ett program för hur just den kommunen ska arbeta för ett hållbart 
samhälle (James S & Lahti T 2004). När samhället är hållbart… 
 
1. … utsätts inte naturen för systematiskt ökande koncentrationer av ämnen 

som utvinns ur jordskorpan. 
2. … utsätts inte naturen för systematiskt ökande koncentrationer av ämnen 

från samhällets produktion. 
3. … utsätts inte naturen för systematisk undanträngning med fysiska 

metoder. 
4. … är hushållningen med resurser så effektiv och rättvis att mänskliga 

behov tillgodoses överallt (Karlskrona kommun 2014, Hållbar 
utveckling, SEKOM 2013, Hem & SEKOM 2013, 
Informationsbroschyr). 

 
Ytterligare en drivkraft för utveckling av elektromekaniska och elektroniska 
lås är säkerhetsaspekten. Mekaniska låssystem ska vara säkra och nycklarna 
omöjliga att kopiera men de senaste åren har det kommit ut produkter på 
marknaden som vilken privatperson eller företag som helst kan beställa hem 
och med hjälp av produkten kopiera alla mekaniska nycklar (Youtube 2010: 
Multipick 2014). 
 
När det kommer till begränsningar inom marknaden för låssystem har den 
stora faktorn varit att de nya elektromekaniska låsen inte kunnat godkännas 
av SIS då några standarder för tester inte funnits. Eftersom de inte blivit 
godkända har inte heller alla försäkringsbolag erkänt produkterna som 
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godkända. Detta är på väg att ändras i och med revideringen av SS 3522 
(Hedlund H & Sköld T 2013). 
 
 
2.3 Marknads- och konkurrentanalys 

2.3.1 Marknadsanalys 

John Kuada skriver att det finns en allmän förståelse information och 
förståelse av en marknad är nödvändigt för ett effektivt ledarskap. Ledare 
behöver identifiera nuvarande och kommande kunders behov samt skaffa sig 
insikt i vilka marknadsaktiviteter som måste genomföras för att uppfylla dessa 
behov (Kuada 2008).  
 
Det finns två syften med en marknadsanalys, det första är att förstå
marknadens attraktionskraft samt de framtida möjligheter och hot som finns 
på marknaden. Om det är en svår marknad där alla företag idag förlorar 
pengar kanske det inte är rätt marknad att investera i. Det andra syftet är att 
upptäcka de hot och möjligheter så att strategier kan skapas och följas (Aaker 
2001). 
 
Genom att analysera ett företags industri och dess marknad kan ett företag 
hitta sin position på marknaden där man har enklast att försvara sig själv, 
både mot konkurrenter och yttre krafter. När det kommer till yttre krafter 
påverkar de alla företag inom industrin men nyckeln till framgång är hur väl 
förberett ett företag är på dessa förändringar och hur man handskas med de 
(Porter 2008). 
 
Beroende på vad syftet med marknadsanalysen är kan innehållet variera, men 
följande aspekter bör vara med (Aaker 2001). 
 
Marknadens storlek 
En grundläggande egenskap i en marknadsanalys är marknadens storlek. 
Förutom nuvarande storlek borde analysen även innehålla marknadens 
framtida storlek i det fall fler användare blev intresserade, nya 
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användningsområden funna eller nuvarande kunder började använda 
produkten mer (Aaker 2001). 
 
Marknadens tillväxt 
Marknadsanalysen ska innehålla en bedömning av tillväxttrenden inom 
industrin. Även om en marknad har en negativ tillväxttrend behöver det inte 
vara en dålig investering (Aaker 2001). 
 
Marknadens lönsamhet 
Denna aspekt beror på fem faktorer; (1) hur många befintliga konkurrenter 
finns det och hur kraftfulla de är, (2) hur stort hotet om nya konkurrenter är, 
(3) hur stort hotet om ersättande produkter är, (4) hur stor leverantörernas 
kraft är samt (5) hur stor köpkraft kunderna har (Aaker 2001). 
 
Kostnadsstrukturer 
Vart i processen skapas det största värdet för kunden? Detta är viktigt att veta 
för att förstå om det egna företaget kan skapa större värde i processen eller 
samma värde till ett lägre pris jämfört med konkurrenterna (Aaker 2001). 
 
Distributionskanaler 
En förståelse för trender och distributionskanaler kan vara viktigt ur en 
strategisk synpunkt. Finns det några nya distributionskanaler som kan skapa 
en fördel gentemot konkurrenterna (Aaker 2001)? 
 
Marknadstrender 
Denna faktor kan, och bör, påverka företagets nuvarande och framtida strategi 
samt faktorn marknadens lönsamhet (Aaker 2001).  
 
Framgångsfaktorer 
En framgångsfaktor är vilken konkurrenskraftig tillgång som helst i ett 
företag. Dessa faktorer är viktiga både på kort och lång sikt (Aaker 2001). 
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2.3.2 Konkurrentanalys 

Syftet med en konkurrentanalys är att förstå sina konkurrenters nuvarande 
strategier men även vilka strategiska förändringar de kan tänka sig göra och 
vilka framgångar de i så fall skulle nå (Porter 2004). Konkurrentanalysen ska 
även innehålla konkurrenternas troliga svar på strategiförändringen samt 
konkurrenternas reaktioner på de branschförändringar som kan uppstå (Porter 
2008).  
 
Identifiering av konkurrenter är en viktig uppgift för företag som vill läsa av 
marknaden och förbättra sitt försvar mot nya konkurrenter som försöker 
tränga sig in på marknaden. Det är nödvändigt att identifiera konkurrenterna 
innan en konkurrentanalys kan genomföras (Smith et al., 1992). 
 
Att identifiera konkurrenshot kan ibland vara problematiskt då de kan 
uppkomma både från efterfråge- och utbudssidan. Företag som endast 
fokuserar produktens marknad är det lätt att missa de hot som utvecklas på
grund av de resurser och kapaciteten som indirekta konkurrenter har (Bergen 
& Peteraf, 2002). Även Porter styrker det här när han skriver att många 
företag tittar för snävt på konkurrenterna, att de ofta glömmer vilken makt 
som leverantörerna har och risken att en substitutprodukt eller tjänst försöker 
slå sig in på marknaden (Porter 2008).  
 
Det finns fyra aspekter att ta hänsyn till i en konkurrentanalys och resultaten 
av dessa aspekter används sedan för att skapa och utveckla konkurrenternas 
responsprofil. Aspekterna är framtida mål, antaganden, nuvarande strategi 
och kapacitet, detta visas i figur 4 (Porter 2004). 
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Figur 4. Ramverket för en konkurrentanalys enligt Porter. 
 
Framtida mål 
Den första aspekten i en konkurrentanalys är diagnosen av konkurrentens 
mål. Med en kunskap om målen är det lättare att förutsäga om konkurrenten 
är nöjd eller missnöjd med nuvarande position på marknaden. Den kunskapen 
gör det lättare att förutspå hur troligt det är att konkurrenten ändrar strategi 
(Porter 2004).  
 
Antaganden 
Den här aspekten delas in i två olika kategorier, (1) konkurrentens antaganden 
om sig själv samt (2) konkurrentens antaganden om marknaden och 
konkurrensen. Genom att förstå konkurrentens antaganden om sig själv är det 
lättare att forma en strategi för att ta marknadsandelar från konkurrenten. Om 
man undersöker en konkurrents antaganden om marknaden kan man ibland 
hitta blinda fläckar. Blinda fläckar är områden där konkurrenten antingen inte 
förstår vikten av händelser eller missbedömer händelsen (Porter 2004). 
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Nuvarande strategi 
Den tredje aspekten i konkurrentanalysen är att förstå konkurrentens 
nuvarande strategi. Förståelsen är mest användbar för att förutspå hur 
konkurrenten värderar olika situationer så att det egna företaget kan lägga upp 
sin strategi därefter (Porter 2004). 
 
Kapacitet 
En bedömning av konkurrentens kapacitet är den sista aspekten i en 
konkurrentanalys. Kapaciteten bedöms utifrån konkurrentens styrkor och 
svagheter och avgör dess förmåga att initiera eller reagera på strategiska drag 
och händelser på marknaden (Porter 2004). 
 
Resultatet av de ovan nämnda aspekterna är tänkt att användas för att skapa 
och utveckla konkurrentens responsprofil som går ut på att besvara följande 
frågor: 
 

• Är konkurrenten nöjd med sin nuvarande position på marknaden? 
• Vilka strategiförändringar är troliga att konkurrenten gör? 
• Var är konkurrenten sårbar? 
• Vad kommer att provocera fram den största och mest effektiva 

motåtgärden från konkurrenten (Porter 2004)? 
 
 
2.4 Jämförelse av produkter 

En jämförelse av sju existerande produkter kommer göras för att slutligen 
presentera den produkt som är mest lämplig för Karlskrona kommun att 
investera i. Då det finns väldigt många produkter på marknaden har ett urval 
skett, detta urval har skett genom att de system som Karlskrona kommun 
antingen använder sig av idag, har visat intresse för eller andra alternativ som 
är lämpliga utifrån de krav som kommunen har jämförs. En kort presentation 
av varje produkt samt en sammanställning av produktens för- och nackdelar 
utifrån funktionalitet, pris, miljövänlighet och säkerhet kommer ingå.  
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2.4.1.1 ASSA Combi ReKey 

Den här produkten är ett mekaniskt låssystem med den speciella funktionen 
att om en nyckel tappas bort kan cylindern omställas till nya nycklar utan att 
byte av cylinder behövs. Omställning menas att cylinderns stift knäcks till så 
att de ursprungliga nycklarna blir obrukbara och nya nycklar blir användbara 
(ASSA ABLOY 2012, ASSA Combi ReKey). 
 
Fördelar 

• Mekaniskt låssystem vilket är billigare än elektromekaniskt och 
elektroniskt. 

• Godkänd låsenhet hos försäkringsbolagen. 
• Uppfyller kraven för SS 3522, klass 3. 
• Cylindern kan omställas i det fall en nyckel tappas bort. 

 
Nackdelar 

• Har inte funktionerna att ge olika behörighetsnivåer eller logga vilka 
nycklar som har använts i varje cylinder.  

• Cylindern går endast att ställa om en gång för allmänna utrymmen och 
två gånger för personliga lägenhetsnycklar (ASSA ABLOY 2012, 
ASSA Combi ReKey). 

 
 
2.4.1.2 ASSA dp CLIQ 

Produkten är egentligen två produkter i en. ASSA dp är i sig själv ett 
mekaniskt låssystem som är implementerbart med deras CLIQ-funktion. 
CLIQ är en elektronisk offline-lösning som gör att nyckeln kan användas i 
dubbel utsträckning. Funktionaliteten är att ett företag kan använda sig av 
CLIQ-funktionen för entrén till kontoret och sen den mekaniska delen av 
nyckeln till varje kontorsrum (ASSA ABLOY 2010, ASSA dp CLIQ).  
 
Fördelar 

• Mekaniskt låssystem, vilket är billigare än elektromekaniskt och 
elektroniskt, installeras på de flesta dörrar.   
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• Godkänd låsenhet hos försäkringsbolagen. 
• Uppfyller kraven för SS 3522, klass 3. 
• Om en nyckel tappas bort kan den blockeras i systemet och därför inte 

längre kunna använda sig av CLIQ-funktionen. 
• Ger företagen en möjlighet att ha olika behörighetsnivåer på de yttre 

och inre dörrarna i en fastighet.  
 
Nackdelar 

• Även om CLIQ-funktionen inte fungerar så fungerar den mekaniska 
delen av nyckeln fortfarande. 

• Det krävs ett batteri i nyckeln vilket är negativt; det är väldigt svårt att 
byta när det är slut samt så är det negativt ur miljösynpunkt2 (ASSA 
ABLOY 2010, ASSA dp). 

 
 
2.4.1.3 Simons Voss 3061 

Ett digitalt låssystem där man istället för en nyckel använder en transponder 
såsom kod, mobiltelefon, biometrisk läsare eller RFID för att låsa upp dörren. 
Digitala cylindrar och beslag, som drivs av batteri, används istället för 
mekaniska låscylindrar (SimonsVoss 2013).  
 
Fördelar 

• De digitala låscylindrarna kan installeras både i nya och gamla dörrar, 
oberoende av vad för låssystem där sitter idag.  

• Enkelt att administrera behörigheter. 
• Nätverkskompatibel. 
• Det går att läsa av historiken i varje cylinder.  

 
Nackdelar 

• Ej godkända enligt SS 3522. 
• Dyrare än mekaniska låssystem. 
• Batterier i cylindrarna, vilket är opraktiskt då de behöver bytas vilket i 

                                                
2 Stefan Gyökeres Säljare iLOQ, intervju den 19/2 2014 
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värsta fall kan inträffa när flest människor behöver passera. I detta fall 
får endast auktoriserade installatörer byta batterierna och endast 
batterier från Simons Voss är säkra att använda. Batterier är även 
dåliga för miljön (SFF Stöldskyddsföreningen 2014). 

 
 
2.4.1.4 Evva Salto EPS 

Ett mekaniskt låssystem med två speciella funktioner, det första är att om en 
nyckel tappas bort går det att ställa om cylindern så att de gamla nycklarna 
inte längre fungerar. Den andra funktionen kallas ”22.00” och betyder att det 
går att välja om servicenyckeln ska fungera eller inte (Evva Salto 2012). 
 
Fördelar 

• Mekaniskt låssystem vilket är billigare än elektromekaniskt och 
elektroniskt. 

• Godkänd låsenhet hos försäkringsbolagen. 
• Uppfyller kraven för SS 3522, klass 3. 
• Cylindern kan omställas om i det fall en nyckel tappas bort. 
• Personlig integritet då det går att välja om servicenyckeln ska fungera 

eller inte.  
 
Nackdelar 

• Cylindern går endast att ställa om tre gånger för lägenhetsnycklar. 
• Vid inställning att servicenyckel inte ska få låsa upp och en krissituation 

uppstår kommer dörren brytas upp (SFF Stöldskyddsföreningen 
2013). 

 
 
2.4.1.5 Dorma Duo Home/Office 

En nyckelfri lösning som installeras i befintliga låshus där låset kan öppnas på 
ett par olika sätt, med kod, nyckelbricka eller mobiltelefon. Systemet är 
elektromekaniskt och vid behov går det även att använda en mekanisk nyckel 
för att öppna och låsa dörren (Dorma 2012).  
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Fördelar 
• De digitala låscylindrarna kan installeras tillsammans med låshus enligt 

svensk standard.  
• Enkelt att administrera behörigheter. 
• Om en nyckel tappas bort kan den programmeras att inte längre fungera. 

 
Nackdelar 

• Ej godkända enligt SS 3522. 
• Dyrare än mekaniska låssystem. 
• Går ej att läsa av historiken i cylindrarna.  
• Batterier i cylindrarna, vilket är opraktiskt då de behöver bytas vilket i 

värsta fall kan inträffa när flest människor behöver passera. Batterier 
är även dåliga för miljön (SFF Stöldskyddsföreningen 2014). 

 
 
2.4.1.6 Kaba Evolo 

Den här produkten är ett elektroniskt låssystem som kan användas i olika 
konstellationer beroende på behovet. Tillträdesrättigheter programmeras 
antingen via mjukvara eller direkt i de digitala cylindrarna. Systemet är 
offline vilket betyder att passerkorten, systemet använder sig av passerkort 
och inte nycklar, måste uppdateras vid uppdateringsterminaler när ny 
tillträdesrättighet har bestämts (Kaba 2011).  
 
Fördelar 

• De digitala låscylindrarna kan installeras tillsammans med låshus enligt 
svensk standard.  

• Enkelt att administrera behörigheter. 
• Går att läsa av historiken i cylindrarna. 
• Om en nyckel tappas bort kan den programmeras att inte längre fungera. 

 
 
Nackdelar 

• Ej godkända enligt SS 3522. 
• Dyrare än mekaniska låssystem. 
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• Batterier i cylindrarna, vilket är opraktiskt då de behöver bytas vilket i 
värsta fall kan inträffa när flest människor behöver passera. Batterier 
är även dåliga för miljön (SFF Stöldskyddsföreningen 2014). 

 
 
2.4.1.7 iLOQ 

Ett elektroniskt låssystem som använder sig av nycklar med chip i. Cylindern 
är utformad så att den själv alstrar den energi som behövs för att läsa av 
chippet för att se om nyckeln har behörighet eller inte. Beroende på storleken 
av systemet går det att använda antingen en programmeringsenhet eller en 
mjukvara. Systemet är ett offline-system och därför behöver nycklarna 
uppdateras i det fall de tilldelas ny behörighet (iLOQ 2013, LÅS). 
 
Fördelar 

• Låscylindrarna kan installeras tillsammans med låshus enligt svensk 
standard.  

• Enkelt att administrera behörigheter. 
• Går att läsa av historiken i cylindrarna. 
• Om en nyckel tappas bort kan den programmeras att inte längre fungera 

vilket gör systemet till billigt i drift. 
• Inga batterier eller kablar behövs vilket är miljövänligt och gör 

installationen billigare än andra elektroniska låssystem. 
 
Nackdelar 

• Ej godkända enligt SS 3522. 
• Dyrare än mekaniska låssystem (SFF Stöldskyddsföreningen 2014). 

 
 
2.4.2 Pugh-matris 

För den här undersökningen har Pugh-matrisen valts. Matrisen har den 
fördelen att den undersökande jämför varje lösning, var för sig, mot en 
referens för att ha ett bestämt perspektiv. Detta gör det svårt för den 
undersökande att trycka på att deras egna idéer eller lösningar är bäst av 
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irrationella skäl (Pugh 1998). Det finns fler matriser, såsom Pareto, men 
fördelen med Pugh-matrisen är att den inte fokuserar på ett kriterium som den 
viktigaste faktorn i beslutsfattandet. Istället fungerar Pugh-matrisen med 
multipla kriterier och är därför enligt Frank Cervone ett bättre 
utvärderingsverktyg (Cervone 2009). 
 
Utvärderingen går till genom att alla kriterier listas lodrätt i en tabell 
samtidigt som man listar sina lösningar vågrätt i samma tabell. 
Graderingssystemet i den här studien kommer att vara -2, -1, 0, 1 och 2. 
Referenssystem är det låssystem som kommunen använder sig av idag. Varje 
lösning kommer sedan att jämföras med referenssystemet utifrån varje 
kriterium, är lösningen sämre kommer den få -1 och är den mycket sämre får 
den -2. Är lösningen likvärdig kommer den få 0 och är den bättre eller mycket 
bättre får den 1 respektive 2. Då vissa kriterier är viktigare än andra för 
kommunen kommer varje kriterium att vara viktat. Viktningen fungerar som 
så att normalvärdet är 1 och om ett kriterium är dubbelt så viktigt får det 
värdet 2. I slutet räknar man ihop den totala poängen för varje lösning och då 
räknas poängen för varje kriterium som poängen multiplicerat med viktningen 
(Decision Making Confidence 2013). 
 
Ett exempel på hur en Pugh-matris kan se ut visas nedan i tabell 1: 

 
Tabell 1. Ett exempel på hur en Pugh-matris kan se ut. 

 Lösningar Referenslösning Viktning 1 2 3 4 

Kriterium        

A  0 1 +1 0 0 +2 

B 
 

0 2  -1 (totalt -
2) 0 0 0 

C  0 1 +2 +1 +1 −1 

D  0 1 −2 +2 0 +2 

Summa  0  −1 +3 +1 +3 

Ranking  4  5 1 3 1 
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2.5 Vikten av att dokumentera rutiner i en 
organisation 

En rutin är ett standardförfarande, alltså en föreskriven och detaljerad 
handlingsplan som ska följas regelbundet (The Free Dictionary 2009).  
 
Dokumentation är material som fungerar som officiell information eller bevis 
(Oxford Dictionaries 2014). 
 
Det finns svårigheter med att dokumentera en komplex rutin. Tanken man bör 
ställa sig är om rutinen är så komplex, hur kan man säkerställa att 
organisationen följer samma tillvägagångssätt varje gång och därför löser 
uppgiften på bästa möjliga sätt? En annan svårighet kan vara att motivera 
beslutet att dokumentera en fungerande rutin för sina anställda. Då måste man 
titta på varför en icke dokumenterad rutin fungerar (Hallgren 1997). Oftast 
beror det på att personalen har erfarenhet av rutinen och vet vad som ska 
göras eller att chefen vet exakt vad som måste göras och därför leder sin 
personal på ett lämpligt sätt. Det är inget fördelaktigt då vissa personer på så 
sätt kan säkerställa sin roll i företaget genom att vara den enda som vet hur 
vissa rutiner går till. Vilket kan bli negativt i det fall personen försöker 
använda den kunskapen för att förhandla upp sin lön eller liknande (Michael 
Poulin 2012). 
 
När ett företag eller en organisation försöker förbättra sina rutiner är det 
viktigt att rutinerna dokumenteras, både hur de ser ut idag och vilka 
förbättringar som har gjorts. Att dokumentera hjälper organisationen vinna 
både primära och sekundära fördelar. 
 
Primära fördelar 
Ingen operativ otydlighet - Den första och viktigaste anledningen till att 
dokumentera alla rutiner är att det minskar den operativa otydligheten. Nästa 
gång det i organisationen är en otydlighet om vem som bär ansvar över vad 
eller vilka som är de bästa metoderna för att utföra en uppgift, kan man titta 
vad dokumentationen säger. Dokumenten fungerar som organisationens 
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kunskapsbank av rutiner som finns och kan nås av vem som helst 
(Management Study Guide 2014). 
 
Inlärningsmaterial – Dokumentationen fungerar även som inlärningsmaterial 
för ny personal, som på så sätt kan lära sig snabbare. Istället för att den nya 
personalen ska behöva lära sig underförstått efterhand på jobbet finns det 
material som berättar vilka uppgifter de kommer behöva utföra och hur de ska 
utföras (Management Study Guide 2014).  
 
Marknadsföring - Dokumentationen kan fungera som 
marknadsföringsmaterial om marknads- och säljavdelningen använder den 
och förstår organisationens kapacitet. Kunskapen hjälper avdelningarna att ta 
beslut om vilka löften kunderna kan ges och vad som kan uppnås. Genom att 
ge rätt löften till kunderna, och inte lova för mycket, kan en organisation 
slippa mycket internt groll samtidigt som kunderna är nöjda då de får vad de 
lovats (Management Study Guide 2014). 
 
Sekundära fördelar 
Tillgängliga för analys - När en rutin är väldokumenterad är det möjligt för 
ledningen att titta på processen och förstå vilken kunskap som fanns vid 
tillfället processen skapades eller förbättrades. Det blir då möjligt för 
ledningen att ta beslut om den kunskap som fanns vid den tidpunkten om den 
är aktuell i dagsläget eller om det finns ny kunskap och därför borde 
processen förbättras (Management Study Guide 2014). 
 
Jämförbara version för version - En väldokumenterad rutin gör det enklare att 
jämföra förbättringar av processen. Om en rutin genomgår två till tre 
förbättringar så har ledningen fyra dokumenterade processer som kan 
jämföras version för version. Samtidigt som ledningen har resultaten från de 
olika perioderna  kan de jämföra om förbättringarna har varit lyckosamma 
och vilka förändringar som lett till vilka resultat (Management Study Guide 
2014).  
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3 Metod 

Syftet med examensarbetet är att införskaffa data, genom en marknads- och 
en konkurrentanalys, om låsmarknaden i Karlskrona kommun så att iLOQ 
kan ta strategiska beslut ifall de ska försöka penetrera marknaden. Resultatet 
från analyserna ska användas för att utvärdera de produkter som finns på 
marknaden utifrån de kriterier som Karlskrona kommun finner viktiga. Det 
viktigaste kriteriet var pris följt av miljö, funktionalitet och säkerhet. De olika 
analyserna ses som verktyg för att besvara problemformuleringarna.  
 
För detta examensarbete har en pragmatiskt undersökande forskningsmetod 
valts eftersom det tillåter den undersökande att fritt välja tekniker och 
metoder som passar. Denna forskningsmetod utgår ifrån att problemet är 
viktigast istället för metoderna (Creswell 2003).  
 
Anledningen till att en pragmatiskt undersökande forskningsmetod har valts 
är att det här examensarbetet kommer innehålla flera olika moment varför 
olika tekniker och metoder kommer behöva användas. Tekniker såsom olika 
former av intervjuer, utbildning inom tekniken bakom iLOQs produkter och 
sökning av sekundär data via vetenskapliga artiklar, årsredovisningar och 
andra källor.  
 
De nackdelar som det innebär att välja denna forskningsmetod är att det inte 
finns någon struktur att följa utan större ansvar ligger på den undersökande att 
välja rätt metod och teknik för respektive moment samt se till att resultatet 
från dessa metoder i slutändan går att sammanfoga. Detta kan påverka 
examensarbetet på ett negativt sätt då det kan vara svårt att säkerställa att alla 
resultat tydligt är kopplade till syftet med examensarbetet. Den undersökande 
har försökt dämpa möjligheterna till dessa negativa effekter genom att 
kontinuerligt ifrågasätta resultaten som framkommer ifall de hjälper till att 
uppfylla syftet eller inte. Om ett resultat inte hjälper till att uppfylla syftet 
varken dokumenteras eller presenteras det resultatet.  
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Då stor del av resultaten består av data som samlats in via intervjuer är det 
viktigt att säkerställa att svaren är sanningsenliga och inte den intervjuades 
åsikt. Detta har gjorts genom att flera människor med liknande kunskap har 
intervjuats för att säkerställa att deras svar överensstämmer. I de fall det har 
uppstått olikheter i svaren har de retts ut genom kompletterande intervjuer.  
 
 
3.1 Tillvägagångssätt 

Undersökningen har gått till enligt följande, först har sekundär data om 
låssystem samlats in. Sekundär data har sökts bland annat via hemsidor, 
årsredovisningar och verksamhetsberättelser, innan den analyserades och 
beslut togs om den var relevant för examensarbetet eller inte. Relevant data är 
data som går att koppla till examensarbetets syfte. Detta har gjorts för att ge 
den undersökande en bra grundförståelse om marknaden innan arbetat med att 
besvara frågorna kopplade till marknadsanalysen påbörjades. 
Marknadsanalysen bestod av tre olika faser: insamling, analysering och 
dokumentering. Resultatet från marknadsanalysen användes sen för att göra 
konkurrentanalysen tillsammans med ny datainsamling som bland annat 
inkluderade ett besök på en säkerhetsmässa i Malmö. Jämförelsen av 
produkter gjordes med resultaten från både marknads- och 
konkurrentanalysen. Slutligen ska alla resultat och tillvägagångssätt 
dokumenteras i en rapport. Figur 5 presenterar tidsplanen och 
tillvägagångssättet.  
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Figur 5. Planering för examensarbetet. 
 

De övergripande metoder som har använts är genomgång av årsredovisningar, 
verksamhetsberättelser, marknads- och konkurrentanalyser samt 
marknadsföringsmaterial från de olika aktörerna på marknaden. 
 
För att få svar på de frågor som låg till grund för både marknads- och 
konkurrentanalysen har såväl kvalitativa som kvantitativa metoder använts. 
När det gäller kvantitativa metoder är har en genomgång av alla de fakturor, 
583 stycken, som företaget Creab skickade till Karlskrona kommun under år 
2013 använts. Fakturorna delades först upp i två högar, en hög med fakturor 
som är aktuella för detta examensarbete och en hög med de som inte var 
aktuella. Fakturorna delades upp beroende på vilka kriterier de avsåg. Sju 
kriterier identifierades som relevanta för detta arbete: 
 

• Beställning av nycklar. 
• Beställning av nya cylindrar. 
• Köp samt installation av nya batterier och kablar. 
• Köp av nya samt flytt av gamla nyckelskåp. 
• Omläggning av mekaniska lås samt kodlås. 
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• Jourärenden. 
• Översyn av låssystem. 

 
De fakturorna som inte avsåg någon av de sju ovan nämnda kriterierna 
samlades i högen med ej aktuella fakturor. När väl fakturorna vad uppdelade 
gick varje faktura igenom för att specificera varje kostnad till rätt kriterium. 
Alla kostnader är räknade inklusive moms. 
 
Den kvalitativa metoden intervjuer är den metod som resulterat i mest data 
som kunde användas för att besvara problemformuleringarna. En intervju kan 
användas på olika sätt, det kan användas som en hjälpmetod för att 
komplettera annan information som redan har samlats in. Virginia skriver att 
intervjuer kan genomföras ansikte mot ansikte, via telefon eller elektroniska 
hjälpprogram som till exempel Skype. Fördelen med att intervjua ansikte mot 
ansikte är att intervjuaren kan se och skriva ner ansiktsuttryck och 
kroppsspråk (Wilson 2012). Men intervju kan även användas som en 
huvudmetod för att samla information. Så har fallet varit i det här 
examensarbetet då mycket av problemformuleringarna kopplade både till 
marknads- och konkurrentanalysen besvarats genom intervjuer. Beroende på 
vilken målgrupp och vilket tema den undersökande har kan en intervju variera 
stort i form (Dalen, 2007). 
 
Intervjuer har använts på olika sätt genom examensarbetet. Nyckelpersoner 
inom Karlskrona kommun, iLOQ, Låssmedsföretag och andra aktörer på 
låsmarknaden. Intervjuerna med anställda inom kommunen gjordes för att 
förstå hur ansvaret inom kommunen ser ut idag samt för att ta reda på om det 
finns några begränsningar eller drivkrafter för frågan just nu. Vissa anställda 
inom Karlskrona kommun har intervjuats via telefon. Telefonintervjuerna 
skedde med vissa förskolechefer inom kommunen. De förskolechefer som 
intervjuades valdes fram slumpvis för att besvara frågor om vilka rutiner som 
gäller när en nyckel tappas bort eller ett lås krånglar. Alla förskolechefer 
svarade inte i telefonen utan de som svarade resulterade i urvalet. 
Förskolecheferna var oförberedda då telefonintervjuerna inte var inplanerade. 
Intervjuerna med låssmederna gjordes för att kunna besvara frågorna 
kopplade till konkurrentanalysen och innehöll bland annat frågor gällande 
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olika konkurrenters närvaro i regionen.  
 
Den mest använda formen av intervjuer är den semistrukturerade intervjun, 
det är även den formen har använts i det här arbetet. I en semistrukturerad 
intervju är samtalet inriktat på de ämnen som den undersökande är intresserad 
av och har valt i förväg. Strukturen i en intervjuguide är väldigt viktig. En 
intervju bör inte börja med de mest känsloladdade frågorna utan med öppna 
frågor som ligger i periferin till de mer centrala frågorna som kan ställas 
längre in i intervjun. Detta för att mottagaren ska må bra och känna sig 
avslappnad. Mot slutet bör frågorna öppnas upp, precis som i 
enkätundersökningen, för att möjliga spänningar hos mottagaren ska 
försvinna (Dalen, 2007). 
 
Det finns följande kriterier som är bra att tänka igenom när man ska skriva 
frågorna till sin intervjuguide: 
 

• Är frågan klar? 
• Är frågan ledande? 
• Kräver frågan information som mottagaren kanske inte har? 
• Innehåller frågan känslig information som mottagaren kanske inte vill 

eller får uttala sig om (Dalen, 2007)? 
 
Inför varje intervju har en intervjuguide upprättats. Under uppbyggandet av 
intervjuguiden försökte den undersökande följa följande upplägg: presentera 
sig själv, syftet med intervjun samt hur lång tid som är avsett för den. Börja 
med ett par väldigt öppna frågor där den intervjuade fick svara på vilken roll 
den har, vilket ansvar som ingår i rollen samt hur länge den har haft den 
rollen. Efter det ställdes de frågor som var relevanta för just den intervjun 
kopplade till frågeställningarna i detta examensarbete. Slutligen avslutades 
intervjuerna med att den intervjuade fick möjlighet att ställa frågor till 
intervjuaren om det var något den undrade över.  
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3.2 Marknadsanalys 

Det finns två syften med en marknadsanalys, det första är att förstå 
marknadens attraktionskraft samt de framtida möjligheter och hot som finns 
på marknaden. Om det är en svår marknad där alla företag idag förlorar 
pengar kanske det inte är rätt marknad att investera i. Det andra syftet är att 
upptäcka de hot och möjligheter så att strategier kan skapas och följas (Aaker 
2001). 
 
Syftet med marknadsanalysen är att förstå hur marknaden för åtkomstkontroll 
och låssystem ser ut i Karlskrona kommun i dagsläget. Detta kommer göras 
genom att besvara fyra frågor, frågorna är listade nedan med en redogörelse 
om hur varje fråga ska besvaras. 
 
 
3.2.1 Karlskrona kommun 

MAF1: Hur ser ansvaret angående nyckelhantering inom kommunen ut? 
Frågan kommer att besvaras genom att intervjua personer inom Karlskrona 
kommun som har ansvar för nycklar och lås. I det fall sekundär data kommer 
behöva sökas kommer det ske på Internet. 
 
MAF2: Vad kostar dagens nyckelhanteringssystem Karlskrona kommun 
och/eller dess nyckelpersoner? 
Frågan kommer att besvaras genom att gå igenom alla fakturor som 
kommunen fick skickade till sig under år 2013.  
 
MAF3: Hur har de senaste upphandlingarna gällande låssystem sett ut? 
Frågan kommer att besvaras genom att intervjua personer på 
upphandlingsenheten i Karlskrona kommun samt begära ut de senaste 
upphandlingarna som har genomförts i kommunen. Både upphandlingarna 
och avropen kommer gås igenom. 
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3.2.2 Marknadens drivkrafter och begränsningar 

MAF4: Finns det några drivkrafter eller begränsningar för frågan i Karlskrona 
kommun, i sådana fall vilka? 
Frågan kommer att besvaras genom att intervjua personer inom Karlskrona 
kommun för att ta reda på om det finns några pågående eller nyligen 
avslutade studier som kan kopplas till låssystem. Data kommer även sökas på 
Internet. 
 
 
3.3 Konkurrentanalys 

Syftet med en konkurrentanalys är att förstå sina konkurrenters nuvarande 
strategier men även vilka strategiska förändringar de kan tänka sig göra och 
vilka framgångar de i så fall skulle nå. Innan en konkurrentanalys genomförs 
måste en identifiering av konkurrenter göras (Smith et al., 1992). 
Konkurrentanalysen ska även innehålla konkurrenternas troliga svar på
strategiförändringen samt konkurrenternas reaktioner på de 
branschförändringar som kan uppstå (Porter 2004). 
 
Konkurrentanalysen kommer göras genom att besvara fyra frågor, frågorna är 
listade nedan med en redogörelse om hur varje fråga ska besvaras. 
 
 
3.3.1 Identifiering 

KAF1: Vilka andra aktörer finns på marknaden idag? 
Frågan kommer att besvaras genom att intervjua anställda på iLOQ samt via 
deltagande på Skydd & Säkerhetsmässan i Malmö 2014. 
 
 
3.3.2 Framtida mål 

KAF2: Har konkurrenten uttalat sig någonting om regionen i fråga? 
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Frågan kommer att besvaras genom att intervjua låssmeder inom Karlskrona 
kommun samt söka sekundär data på Internet. 
 
 
3.3.3 Antaganden 

Inga frågor kopplade till antaganden kommer att undersökas. 
 
 
3.3.4 Nuvarande strategi 

KAF3: Vem är konkurrentens målgrupp och vad erbjuder konkurrenten? 
Frågan kommer att besvaras genom att intervjua låssmeder inom Karlskrona 
kommun samt söka sekundär data på Internet. 
 
 
3.3.5 Kapacitet 

KAF4: Vilka möjligheter och svagheter har konkurrenten? 
Frågan kommer att besvaras genom intervjuer av personer inom Karlskrona 
kommun samt söka sekundär data på Internet. 
 
 
3.4 Jämförelse av produkter 

En jämförelse av de produkter som finns på marknaden idag har gjorts för att 
slutligen kunna presentera den produkt som är mest lämplig för kommunen 
att investera i. Då det finns väldigt många produkter på marknaden har ett 
urval skett, detta urval har skett genom att de system som Karlskrona 
kommun antingen använder sig av idag, har visat intresse för eller som den 
undersökande finner lämpligt utifrån de krav som kommunen har jämförs. En 
kort presentation av varje produkt samt en sammanställning av produktens 
för- och nackdelar utifrån funktionalitet, pris, miljövänlighet och säkerhet 
ingår.  
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Det bästa sättet att strukturera och presentera en utvärderingsprocess är 
matriser. Anledningen till att matriser är bäst är för att de ger just struktur till 
processen men även för att den undersökande inte tappar kontroll över 
processen. En återkommande aspekt i dessa matriser är att man utvärderar 
olika lösningar utifrån kriterier som har identifierats som betydelsefulla. 
Målet är att finna den lösning som bäst uppfyller kraven (Pugh 1998). 
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4 Resultat 

Först kommer resultaten från marknads- och konkurrentanalyserna som är 
utförda i detta examensarbete att presenteras. Med utgångspunkt i resultaten 
från analyserna har en utvärdering av utvalda produkter på marknaden gjorts.  
 
 
4.1 Marknadsanalys av Karlskrona kommun 

Målet med marknadsanalysen är att skapa en djupare förståelse för 
låsmarknaden inom Karlskrona kommun. Detta genom att besvara en fyra 
frågor indelade i två kategorier; Karlskrona kommun och Marknadens 
drivkrafter och begränsningar.  
 
 
4.1.1 Karlskrona kommuns organisation 

MAF1: Hur ser ansvaret angående nyckelhantering inom kommunen ut? 
 

Karlskrona kommun är en av 290 kommuner i Sverige och hade nästan 
64,000 invånare vid slutet av år 2013 (SKL 2014: Karlskrona 2014, 
Befolkning). Kommunen består av 11 förvaltningar, där tekniska 
förvaltningen är den som har anställda som har ansvarsområde som berör lås 
och larm. Bland de andra förvaltningarna kan man utläsa barn- och 
ungdomsförvaltningen som ansvarar över kommunens förskoleverksamhet 
samt grundskolor. Kommunens organisation ser ut enligt figur 6: 
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Figur 6. Karlskrona Kommuns organisation. 
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Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige som är 
folkvalda (Växjö kommun 2010). Kommunstyrelsen är utsedd av 
kommunfullmäktige och sen finns det elva nämnder som alla är specialiserade 
på sitt område. Detta för att kommunfullmäktige inte har resurserna att sätta 
sig in i alla frågor. Under varje nämnd finns det en förvaltning som består av 
tjänstemän vars ansvar är att utföra det arbete som nämnden har beslutat om 
(Karlskrona kommun 2014, Organisation). 
 
Tekniska förvaltningen är en av elva förvaltningar i Karlskrona kommun och 
har bland annat ansvar över att erbjuda kommunens invånare en attraktiv 
offentlig miljö med hänsyn till ekologi, kvalitet och ekonomi. Inom 
fastighetsavdelningen sitter det två personer med ansvarsområde larm, lås- 
och passagesystem. Deras ansvar är att sköta kommunikationen med 
låssmeden som har RAM-avtalet med kommunen och se till att den dagliga 
verksamheten gällande lås och nycklar inom kommunen fungerar. Båda 
personerna har arbetat med detta ansvar under många år och har goda 
kunskaper om hur nyckelhantering fungerar inom kommunen och vilka 
problem som finns med den3 _ (Karlskrona kommun 2014, Tekniska 
förvaltningen). 
 
En av personerna som har ansvar för lås, larm och passagesystem i 
kommunen berättar att det han inte har ansvar för alla olika lås- och 
passagesystem som finns. Det finns ingen logisk uppdelning mellan vilka 
system som personen har ansvar för och de system som någon annan har 
ansvar för. Bland annat så lever Fastighetskontoret ”sitt egna lilla liv ibland” 
och administrerar sina egna system helt själva. När det kommer till de system 
som personen har ansvar för så kan han inte berätta hur många system det är 
eller hur många cylindrar och nycklar varje system har. Därför kan han inte 
heller berätta hur många cylindrar och nycklar det rör sig om i hela 
kommunen. Han gissade på 10,000-tals nycklar. Anledningen till att han 
behöver gissa är att den listan, en Excel-lista, där personen har alla system 
nedskrivna inte uppdateras. Detta leder i sin tur till att det inte går att säga 

                                                
3 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
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vilka system som fortfarande är aktiva eller hur gamla de olika systemen är. 
En uppskattning gjordes där han trodde att de äldsta systemen var någonstans 
mellan 50 och 60 år gamla. 
 
När det gäller de system som tekniska förvaltningen inte har ansvar för i 
dagsläget så säger den ansvariga att det ansvaret bör ligga på respektive 
förvaltningschef. Claes4 säger sig inte känna till att detta ansvar ligger på 
honom. När det gäller vilka rutiner som gäller när en nyckel tappas bort så 
berättar Claes att han inte vet om det finns några sådana rutiner och i det fall 
de finns så är han ej medveten om hur de ser ut. Kurt-Ivan, tjänsteman inom 
tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, säger samma sak att rutiner 
saknas och att tillvägagångssättet är olika från fall till fall beroende på vilken 
nyckel som försvinner och vilka behörigheter den nyckeln har. I de fall det är 
en nyckel med hög behörighet eller säkerhetsklassning som försvinner finns 
det ett par olika alternativ att välja mellan. I de flesta fall sätter kommunen då 
in extra bevakning på de platser dit nyckeln har behörighet då man kan tänka 
sig att om nyckeln har blivit stulen kommer tjuven försöka använda sig av 
den snabbt innan låscylindrarna hinner bytas ut. Kurt-Ivan är tydlig med att 
påpeka att i de allra flesta fall leder inte den extra bevakningen till något 
gripande men man ska komma ihåg att det inte går att veta hur många gånger 
en tjuv funderat på att använda nyckeln men sett bevakningen och därför inte 
fullföljt sina planer. En annan anledning till att man inte byter cylindrar direkt 
är att man vill ge nyckeln en chans att dyka upp, vilket inte heller är särskilt 
ovanligt5. 
 
När ett låssystem installeras så är nycklarna säkerhetsskyddade mot kopior i 
cirka 25 år, så länge man installerat ett godkänt låssystem. Detta betyder att 
en nyckel till ett sådant system inte kan kopieras av vem som helst utan 
endast av någon med rätt behörighet. När en sådan nyckel som fortfarande är 
säkerhetsskyddad tappas bort inom kommunen är det endast Kurt-Ivan som 
har befogenhet att beställa nya nycklar. Däremot kan vem som helst kopiera 
                                                
4 Claes Wiridén förvaltningschef handikappförvaltningen Karlskrona kommun, 
intervju den 4/3 2014 
5 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
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nycklarna när säkerhetsskyddet inte längre gäller, som är fallet vid äldre 
låssystem. Detta är en av anledningarna till att Kurt-Ivan inte har koll på hur 
många nycklar som finns till varje system då vem som helst i kommunen kan 
beställa en ny nyckel till ett äldre system.  
 
På frågan vilket som är det största problemet inom kommunen gällande lås 
och nyckelhantering svarar Kurt-Ivan att han tycker de anställda inom 
kommunen ska sköta sina nycklar bättre. Vissa är i regel lite slarviga och 
inser inte vilken värdehandling en nyckel är samt vilken kostnad det innebär 
för kommunen när en försvinner. På samma fråga utvecklar Kurt-Ivan sitt 
svar och säger att en annan anledning till varför det för honom är omöjligt att 
hålla koll på de olika låssystemen och vilka som har behörighet till det 
systemet är att när en anställd slutar eller av annan anledning lämnar över sina 
nycklar till en ny person så görs det ofta utan att man berättar för honom att 
det sker. När det har skett en eller ett par gånger och en nyckel försvinner så 
kan en för Kurt-Ivan okänd person komma och berätta att deras nyckel är 
borttappad och att det behövs en ny. I systemet finns då inte den personen 
med utan ett resurskrävande jobb börjar där man försöker ta reda på tidigare 
ägare av nyckeln tills man hittar den senaste ägaren av nyckeln som finns 
med i systemet6. 

 

I Karlskrona kommun finns det 54 stycken kommunala förskolor, varje 
förskola har antingen en förskolechef eller en rektor. Förskolecheferna har 
oftast ansvar över mer än en förskola, normal över två eller tre stycken. 
Ulrika7 berättar att hon inte har varit med om att någon i personal tappar bort 
sin nyckel men att deras passerkort ibland strular.  Den första som hon vänder 
sig till är förskolans vaktmästare. Om vaktmästaren inte lyckas lösa 
problemet själv så kontaktar han i sin tur tekniska förvaltningen. Margareta8 

stödjer det som Ulrika berättat och säger att om någon i hennes personal har 
problem med lås, larm eller passerkort så ringer hon direkt till Kurt-Ivan på 

                                                
6 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
7 Ulrika Johnson Förskolechef i Karlskrona kommun, intervju den 14/4 2014 
8 Margareta Svedström Förskolechef i Karlskrona kommun, intervju den 14/4 
2014 
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tekniska förvaltningen. Elisabeth9 säger att personalen på de förskolor där hon 
är förskolechef är medvetna om att så fort en nyckel är försvunnen eller något 
annat strular så måste de kontakta henne. De får inte kontakta tekniska 
förvaltningen själva utan kontakten måste komma från förskolechefen. Detta 
är något alla förskolechefer vet om enligt Elisabeth. 
 
Kurt-Ivan10 berättade att det inte finns några bestämda rutiner när någon ur en 
förskolepersonal tappar bort sin nyckel. Ändå har alla förskolechefer som den 
undersökande varit i kontakt med berättat att de direkt vänder sig till tekniska 
förvaltningen. Även om det inte finns några rutiner finns det ett inarbetat 
arbetssätt inom kommunen. 

 
När en myndighet i Sverige ska upphandla varor eller tjänster måste en 
offentlig upphandling göras om det totala värdet för tjänsterna eller varorna 
överstiger ett visst värde. Upphandlingslagstiftningen bygger på EU-regler 
och syftar till att säkerställa fri handel inom EU och ska även se till att 
myndigheterna ska kunna dra nytta av den öppna konkurrensen på ett så bra 
sätt som möjligt (Konkurrensverket 2013). 
 
I Karlskrona kommun vann företaget Creab Säkerhet AB senaste 
upphandlingen gällande låsservice i kommunen. Detta betyder att det är 
Creab som enda låssmed som får leverera lås och nycklar till kommunen och 
deras fastigheter under tre år från det att upphandlingen skrevs på (Creab 
2013). 
 

MAF2: Vad kostar dagens nyckelhanteringssystem Karlskrona kommun 
och/eller dess nyckelpersoner? 

 
Under år 2013 skickade företaget Creab 583 fakturor till Karlskrona kommun, 
under ett arbetsår är det mellan 224 och 229 arbetsdagar beroende på vilka 
veckodagar som helgdagarna inträffar på. Det innebär att Creab i snitt skickar 
                                                
9 Elisabeth Johansson Förskolechef i Karlskrona kommun, intervju den 14/4 
2014 
10 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
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runt 2,5 fakturor per arbetsdag till Karlskrona kommun (DI 2014). Då 
behandlingstiden per faktura är beroende på fakturans natur går det inte att 
säga någon exakt tid men den tid som anställda inom Karlskrona kommun 
lägger på att behandla fakturor är möjlig att minska.  
 
Totala värdet av de 583 fakturorna som skickades under år 2013 var 
1,389,259 SEK där det var 341 stycken fakturor (58,5 %) som var aktuella för 
det här examensarbetet. De 341 fakturorna hade ett totalt värde av 645,417 
SEK, alltså cirka 46 % av totala värdet på fakturorna. Kostnaderna var 
uppdelade på de olika kriterierna enligt tabell 2: 
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Tabell 2. Karlskrona kommuns kostnader. 
 Total 

kostnad 
(SEK) 

645417  

    

 Antal Total 
Kostnad 
(SEK) 

Procentdel 
(%) 

Nycklar 963 142883 kr 22,1 % 

    

Cylindrar 213 168899 kr 26,2 % 

    

Batterier 
och Kablar 

100 40519 kr 6,3 % 

    

Nyckelskåp  210393 kr 32,6 % 

    

Omläggning  25704 kr 4,0 % 

    

Jour  33101 kr 5,1 % 

    

Översyn av 
låssystem 

 23916 kr 3,7 % 

 
För enklare överskådlighet har även ett cirkeldiagram skapats som 
representerar hur stor del av kostnaderna varje kriterium står för, detta visas i 
figur 7. 
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Figur 7. Diagram över kommunens låskostnader. 

 
De tre största kriterierna, sett till kostnader, är nyckelskåp, cylindrar samt 
nycklar. Totalt står de tre faktorerna för cirka 80 % av kostnaderna i 
fakturorna.  
 
Utöver dessa kostnader finns det även en gömd kostnad som är extra 
bevakning vid borttappad nyckel. Kurt-Ivan11 berättade att vanligtvis om en 
nyckel med stor behörighet tappas bort så ökar man bevakningen de närmsta 
dygnen. Bevakningen sker genom väktare som åker runt och patrullerar. 
Företaget som sköter bevakningen åt kommunen är inte detsamma som 
Creab, varför dessa kostnader inte finns med i de genomgångna fakturorna.  

                                                
11 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
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MAF3: Hur har de senaste upphandlingarna gällande låssystem sett ut? 
 

Varje förvaltning har själva ansvar för att besluta när ett nytt låssystem ska 
köpas och installeras i någon av de fastigheter som just den förvaltningen 
antingen äger eller är inhyrd hos. Oftast är det inte aktuellt med ett nytt 
låssystem på gamla byggnader utan främst vid nybygge, när det gäller gamla 
system låter man de leva så länge som möjligt genom att endast byta ut de 
defekta delarna en och en när de blir defekta12. 
 
Den senaste upphandlingen som Karlskrona kommun har gjort gällande 
låssystem ägde rum under 2011 och förfrågan gjordes offentlig 2011-04-20. 
Förfrågan gällde elektroniska lås för hemtjänsten i kommunen som hade en 
rad olika krav systemet skulle klara av. Bland kraven kan man läsa att 
låsenheten inte skall vara synlig från utsidan av dörren, den ska inte påverka 
låsets eller dörrens funktion, den ska vara batteridriven och kunna fjärrstyras 
oberoende av mobiltelefontäckning. Kommunikationen mellan lås och 
mobiltelefon ska även vara krypterad (Karlskrona kommun 2011). 
 
Det var endast ett företag som skickade in ett anbud till kommunen, Phoniro 
Systems AB. Deras produkt Phoniro Lock System består av de olika 
komponenterna Phoniro Admin, Phoniro Phone och Phoniro Lock Base 
(Phoniro Systems 2011). 
 
Phoniro Systems AB är ett företag som riktat in sig på just marknaden för 
hemtjänst. Under 2004 gick företagets grundare ut till hemtjänsten i 
kommuner runt om i Sverige och undrade vad deras största problem var. 
Svaret var enhälligt, den omfattande nyckelhanteringen och Phoniro Systems 
startades strax därefter med en produkt som är designad specifikt för 
hemtjänsten. Därför är det inte särskilt oväntat att när hemtjänsten i 
Karlskrona kommun skulle göra en upphandling skrevs förfrågan på ett 
sådant sätt att Phoniro Systems skulle klara kraven. Inte nog med att de 
klarade kraven, de var även det enda företaget som skickade in ett anbud 

                                                
12 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
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(Phoniro Systems 2012). 
 
Då upphandlingen för hemtjänsten i Karlskrona kommun var skriven på ett så 
speciellt sätt representerar den inte de övergripande krav som finns inom 
kommunen gällande låssystem. Enligt en tjänsteman på tekniska 
förvaltningen i kommunen finns det inte heller några övergripande krav utan 
de beror på från fall till fall. Det enda tjänstemannen kunde berätta var att 
priset väldigt ofta var en stor faktor13. 
 
Karlskrona kommun har den senaste tiden testat två olika låssystem. På 
Jändelsskolan ute i Jämjö har låssystemet ASSA ReKey installerats under 
slutet av 2013. ASSA ReKey är ett mekaniskt låssystem där det är möjligt att 
omställa en cylinder i det fall en nyckel tappas bort. En utförligare 
beskrivning av olika låssystem finns under 4.4 Jämförelse av produkter. 
Anledningen till att Karlskrona kommun har valt att investera i ett nytt 
låssystem till skolan var att alldeles för många nycklar tappades bort vilket 
betyder både stora kostnader för kommunen men även lägre säkerhet14. 
 
Det andra systemet som Karlskrona kommun har investerat i och installerat 
den senaste tiden är Phoniro Systems AB. Detta är samma låssystem som 
vann senaste upphandlingen från hemtjänsten i Karlskrona kommun men 
denna gång har de investerat i ett fåtal lås för att testa på idrottsanläggningar. 
Anledningen till att systemet testas är för att se till att dörrarna till 
idrottsanläggningarna verkligen är stängda när sista aktiviteten på kvällarna är 
slut. Problemet är nämligen att när sista träningen är slut så finns det en 
tendens att tränarna lämnar anläggningen innan alla aktiva deltagare lämnat, 
detta då vissa deltagare vill duscha i anläggningen. Risken med det här är att 
det är ledaren som har ansvar för att dörrarna är stängda efter träningen och 
det ansvaret uppfylls inte. Med öppna dörrar till idrottsanläggningar på natten 
ökar risken för vandalisering, vilket kommunen är intresserad av att 
minimera. Systemet är tänkt att fungera som så att om dörren till en 
                                                
13 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 6/3 2014 
14 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
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idrottsanläggning inte är stängd en viss tid efter sista aktiviteten på kvällen 
kommer ett sms att skickas till den ledare som var ansvarig för den sista 
aktiviteten15. 
 
Då båda systemen Phoniro Systems AB och ASSA ReKey är nyligen 
installerade när detta examensarbete görs har ännu ingen utvärdering av 
systemen gjorts16. 
 
 
4.1.2 Marknadens drivkrafter och begränsningar 

MAF4: Finns det några drivkrafter eller begränsningar för frågan i Karlskrona 
kommun, i sådana fall vilka? 

 
Förutom att det alltid är intressant för både offentlig och privat sektor att 
sänka sina kostnader är Karlskrona kommun en av 92 medlemmar i SEKOM.  
 
Karlskrona kommun är en av grundarna till SEKOM och även den kommun 
som fungerar som kanslikommun till nätverket. Enligt Aida17 så går 
medlemskapet mest ut på att de deltagande kommunerna kan dela med sig av 
sina erfarenheter men även seminarier och utbildningar förekommer. Det 
finns inga subventioner eller någon ekonomisk vinning för en kommun att 
vara med i SEKOM utan däremot enbart en kostnad då varje kommun betalar 
en viss summa för varje invånare kommunen har. Inte heller finns det några 
subventioner från nätverket att tilldela den eller de kommuner som uppnår 
vissa mål. Från regering och riksdag finns det inte några subventioner för den 
eller de kommuner som lyckas sänka sin energiförbrukning med X antal 
procent. Karlskrona kommun har i dagsläget en anställd på kommunen, 
Kenneth Gyllensting, som arbetar 60 % enbart med SEKOM. 
 
                                                
15 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
16 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
17 Aida Zubic Miljöstrateg Karlskrona kommun, intervju den 28/3 2014 
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I dagsläget finns det inga pågående studier i Karlskrona kommun som berör 
nyckel- och låshantering eller effektiviseringen av dessa. Inte heller har Aida, 
som är Miljöstrateg, Energi- och klimatrådgivare, både åt privatpersoner, 
företag samt de olika nämnderna i kommunen, arbetat med frågor som rör 
nycklar eller lås. De största frågorna behandlar transport och förnybar energi. 
Däremot finns det två relativt nya miljöprogram i Karlskrona kommun, 
Energi- och klimatprogram och Miljöprogram Karlskrona kommun 2013-
2020, där det står beskrivit vilka olika mål som finns inom kommunen att 
uppnå innan 202018. 
 
Varken i Energi- och klimatprogram eller Miljöprogram Karlskrona kommun 
2013-2020 finns det någon drivkraft för nya låssystem.  
 
Det finns en stor begränsning som talar mot en investering av ett nytt 
låssystem inom Karlskrona kommun och det är kostnaden. Som presenterats 
tidigare i marknadsanalysen är det upp till varje förvaltning att själva 
bestämma när det är dags att byta låssystem och i det fallet vilka krav det nya 
systemet ska uppfylla. Det enda som Kurt-Ivan19 kunde säga var att priset är 
en ständig faktor. Förvaltningarna investerar inte i nya låssystem så vida det 
gamla systemet har slutat fungera, utan det sker oftast vid nybygge eller större 
reparationer, detta då förvaltningarna i kommunen helt enkelt inte har 
pengarna för att investera i nytt.  
 
Kurt-Ivan20 berättar att så länge iLOQ inte är godkända enligt SIS kommer 
han inte kunna varken rekommendera några andra förvaltningar att köpa deras 
produkter eller själv köpa de. Det är ett grundkrav, varför detta i dagsläget är 
en begränsning för frågan om Karlskrona kommun ska investera i iLOQs 
produkter. Att inte vara godkända av SIS gör att försäkringsbolagen inte 
godkänner låssystemet varpå ingen ersättning utgår vid inbrott eller 
förstörelse. Dock har iLOQ fått ett skriftligt godkännande av alla stora 
                                                
18 Aida Zubic Miljöstrateg Karlskrona kommun, intervju den 28/3 2014 
19 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 13/3 2014 
20 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 31/3 2014 
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försäkringsbolag förutom ett, Moderna Försäkringar. Dessa godkännanden 
från försäkringsbolagen intygar den försäkrade att iLOQs produkter inte 
skiljer sig från några konkurrenters utifrån försäkringsbolagets synpunkt utan 
försäkringen gäller som vanligt21. 
 
En annan begränsning för iLOQ är att i dagsläget är inte Creab AB partner till 
företaget. Då Creab är den låsfirma i kommunen som har ramavtal med 
kommunen och de inte säljer iLOQs produkter är det inte möjligt för deras 
säljare att sälja sina produkter till kommunen.  
 
 
4.2 Konkurrentanalys 

Målet med konkurrentanalysen är att besvara fyra frågor som är uppdelade i 
olika kategorier. Resultat från marknadsanalysen fungerar som en del av den 
data som samlats in för att kunna besvara frågorna. 
 
 
4.2.1 Identifiering av konkurrenter 

KAF1: Vilka andra aktörer finns på marknaden idag? 
 
Den 5 och 6 februari 2014 ställde iLOQ ut på Skydd & Säkerhetsmässan 
2014 i Malmö. På denna mässa ställde de flesta inom branschen ut och det 
gav den undersökande, som var med som utställare för iLOQ (Bilaga F och 
G) en chans att bekanta sig med aktörerna och dess produkter på marknaden 
för låssystem (easyFairs 2014). 
 
De stora aktörer, inom marknaden för låssystem, som var representerade på 
mässan, utöver iLOQ, var ASSA ABLOY, SimonsVoss, Dorma och 
EvvaSalto. Ytterligare en stor aktör på marknaden är Kaba som inte var 
representerade på mässan. Det fanns fler utställare på mässan och finns fler 

                                                
21 Stefan Gyökeres Marknadschef iLOQ Scandinavia AB, intervju den 19/2 
2014 
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aktörer på marknaden men de är antingen väldigt små aktörer eller har 
produkter som inte konkurrerar med iLOQs produkter på grund av annan 
funktionalitet.  
 
iLOQs konkurrenter på marknaden är bland annat ASSA ABLOY, Simons 
Voss, Dorma, Evva Salto och Kaba. Dessa räknas som konkurrenter då de har 
en eller flera produkter som slåss om marknadsdelar på samma låsmarknad 
som iLOQ.  En jämförelse av företagens olika produkter har gjorts och 
presenteras under 4.4 Jämförelse av produkter.   
 
 
4.2.2 Framtida mål 

Resterande frågor i konkurrentanalysen är tänkta att besvaras utifrån varje 
identifierad konkurrent. Efter att ha samlat in data och stämt av den med 
iLOQ gjordes bedömningen att frågorna endast kommer besvaras utifrån 
deras största konkurrent, ASSA. ASSA bedöms som störst då de är den 
största aktören på låsmarknaden i Sverige såväl som Skandinavien idag.   
 

KAF2: Har konkurrenten uttalat sig någonting om regionen i fråga? 
 
Det finns säkerligen interna mål som ASSAs säljare har för region sydost i 
Sverige, där Blekinge och mer specifikt Karlskrona kommun ingår. Däremot 
finns det inga uttalade satsningar på regionen, varken i senaste årsrapporterna, 
på deras hemsida, tidningsartiklar eller mässor inplanerade. Inte heller de två 
låssmederna i kommunen, Creab AB och Karlskrona Låsservice AB, har hört 
om någon speciell satsning i deras region. ASSA har förut kört en så kallad 
road tour i Sverige där man visat upp sina produkter, men den senaste som 
skedde i Karlskrona var i mars 2012. Enligt Johannes22 kör ASSA 
kontinuerligt olika kampanjer, till exempel på villalås, mot sina partners 
såsom låssmeder runt om i landet men något specifikt för regionen har han 
inte hört någonting om. Under Skydd & Skyddsmässan i Malmö 5 och 6 
februari var ASSA en av utställarna och inget från deras monter, varken 

                                                
22 Johannes Lindborg Låssmed Creab, intervju den 7/3 2014 
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broschyrer eller personalen, sade något om uttalade planer för Karlskrona 
kommun (ASSA ABLOY 2012, ASSA Road Tour Karlskrona). 
 
 
4.2.3 Nuvarande strategi 

KAF3: Vem är konkurrentens målgrupp och vad erbjuder konkurrenten? 
 

År 1881 grundades August Stenman AB, ett företag som producerade 
gångjärn i Eskilstuna. Efter att grundaren, August Stenman, dött år 1920 så 
gjordes företaget om till ett aktiebolag och år 1939 förvärvades K.S. Thulins 
Lås- och metallfabrik vilket var ASSAs första steg mot låsindustrin (ASSA 
ABLOY 2010, 1880-1899: En pionjär lägger grunden). Sedan går det rätt 
fort och år 1946 säljer ASSA sitt första låssystem, sedan dess har de sålt fler 
än 150 000 låssystem vilket innefattar över nio miljoner cylindrar (ASSA 
ABLOY 2010, 1940-1959: ASSA först i världen med 7-stift cylindrar). 
 
Idag är ASSA den största leverantören av såväl lås- som säkerhetslösningar 
till både företag och privatkunder. År 2013 hade företaget cirka 350 anställda 
i Sverige och omsatte runt en miljard svenska kronor. Då ASSA har ett så 
brett sortiment av produkter och tjänster har de möjligheten att skräddarsy 
sina lösningar efter sina kunders efterfrågan (ASSA ABLOY 2010, Det här 
är ASSA i korthet). 
 
ASSA har marknadens största utbud av tjänster och produkter och har därför 
möjligheten att anpassa sina säkerhetssystem efter kundens behov, oavsett om 
kunden är en privatperson eller ett företag. Inte heller spelar det någon roll 
vilken bransch företaget är verksamt inom. Enligt ASSA själva är deras 
erfarenhet att kunden vill ha helhetslösningar som fungerar levererade av en 
trygg och säker leverantör. Gällande större företag där man kanske vill ha ett 
säkerhetssystem bestående av flera olika komponenter är det enklast om alla 
komponenter kommer från samma leverantör, vilket ASSA är ensamma om 
på marknaden idag. Deras produkter varierar från lås och nycklar till 
passerkontroll till dörrstängare (ASSA ABLOY 2013, Produkter).    
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ASSA ingår i ASSA ABLOY-koncernen vilka är världsledande inom 
låslösningar med krav på användarvänlighet, säkerhet och trygghet. I världen 
har de cirka 43 000 anställda och en omsättning på runt 47 miljarder svenska 
kronor. Med ett sådant starkt varumärke har de en stor fördel jämfört med 
sina konkurrenter. ASSA har inte bara ett större kontaktnät då man har fler 
säljare än konkurrenterna men även större möjligheter att marknadsföra sina 
produkter. Kunderna kan även känna sig trygga i att investera i ASSAs 
produkter då de har väldigt många referenser att hänvisa till men även 
säkerheten i att företaget kommer finnas om ett par år. Då många av dagens 
lösningar är elektroniska eller delvis elektroniska är det en viktig aspekt för 
kunderna att känna sig trygga att kunna vända sig till företaget för support om 
någonting händer (ASSA ABLOY 2010, Det här är ASSA i korthet). 
 
 
4.2.4 Kapacitet 

KAF4: Vilka möjligheter och svagheter har konkurrenten? 
 

ASSA är ledande inom lås- och passersystem i Sverige och i Karlskrona 
kommun. Det är tydligt hur stort inflytande de har då Kurt-Ivan23 tog upp att 
ASSAs produkt ReKey skulle vara en bra lösning för kommunen gällande de 
stora kostnaderna för akuta omläggningar av lås. Förutom ASSAs produkt 
ReKey har de andra stora aktörerna på marknaden, bland annat Evva Salto, 
liknande produkter. Genom att vara ett så inarbetat varumärke bland 
slutanvändarna som ASSA är gör de det svårt för konkurrenter att ta sig in på 
marknaden.  
 
Förutom att man har ett så pass starkt varumärke som ASSA har, innehar de 
även väldigt stora resurser. Detta resulterar i att när intressanta konkurrenter 
dyker upp på marknaden så riskerar de att bli uppköpta av ASSA. År 2009 
köpte ASSA ett svenskt företag vid namn Portsystem 2000 (Skydd & 
Säkerhet 2009). Det finns fler exempel de senaste åren på hur ASSA 

                                                
23 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 31/3 2014 
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förvärvat andra företag med specialkompetens inom till exempel biometri 
men även låsföretag i Storbritannien och Sydkorea (Affärsvärlden 2012, Assa 
köper brittiskt, Affärsvärlden 2011, Assa Abloy förvärvar sydkoreanska Angel 
Metal & DI 2014, Assa köper biometribolag). År 2010 köpte ASSA två 
tredjedelar av det svenska företaget Cardo, ett förvärv som kostade runt 11 
miljarder SEK, något som bekräftar de oerhörda resurser ASSA innehar (VA 
2010).  
 
Med de resurser som ASSA innehar har de möjlighet till mer än att förvärva 
andra bolag, de har även möjligheten att pressa ner priserna. Enligt Mårten 
Persson24 har det skett mer än en gång att ASSA har pressat ner priset i en 
upphandling för att de skulle vinna den. Något som mindre företag, som till 
exempel iLOQ, inte har möjlighet till.  
 
Copiax är Sveriges största säkerhetsgrossist som har ett brett sortiment av 
produkter inom mekanik, elektromekanik och elektronik (Copiax 2012). År 
2008 förvärvade ASSA företaget Copiax, trots att Konkurrensverket ville 
stoppa detta. Konkurrensverket ansåg att ASSA skulle få monopol på 
låssmedsgrossistmarknaden om förvärvet skulle gå igenom och lämnade 
därför in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt (Konkurrensverket 
2008, Konkurrensverket vill stoppa Assa Abloys köp av Copiax). Då 
Konkurrensverket inte lämnade in alla sina papper till domstolen ogillades 
stämningsansökan och ASSA genomförde förvärvet (Sveriges Radio 2008). 
Idag ägs fortfarande grossisten Copiax av ASSA.  
  
Prokey är den andra säkerhetsgrossisten som existerar på den svenska 
marknaden idag. Företaget är en oberoende säkerhetsgrossist, inget företag 
inom låsmarknaden äger det eller delar av det (Prokey 2013). Dock så 
försökte ASSA köpa även denna grossist, under år 2013. Även denna gång 
lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan mot förvärvet då det 
skulle ge ASSA en monopolställning på marknaden (Konkurrensverket 2013, 
Konkurrensverket vill stoppa Assa Abloys köp av Prokey). Resultatet blev att 
ASSA drog tillbaka sitt försök till förvärv av Prokey, som än idag är 

                                                
24 Mårten Persson Country Manager iLOQ AB, intervju den 23/4 2014 
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oberoende (Konkurrensverket 2013, Tingsrättens mål nr T 10470-13).  
 
För ett par år sedan ställde ASSA en fråga till Europeiska konkurrensverket 
om det fanns någon möjlighet för de att förvärva iLOQ berättar Mårten25. 
Svaret från Europeiska konkurrensverket var att ASSA inte tilläts detta då de 
skulle få en alldeles för stark ställning i Skandinavien. 
 
En svaghet som ASSA har är just dess storlek på företaget. När man är så 
pass stora som de är så minskar man i flexibilitet. Johannes26 berättar att när 
ASSA kommer ut med sina kampanjer så ser de likadana ut oavsett om man 
är en stor eller liten försäljare. Ett exempel Johannes beskrev var en kampanj 
om lås till villor som ASSA körde för något år sedan. Kampanjen 
möjliggjorde för låssmeder att köpa in 200 stycken villalås till ett förmånligt 
pris, men marknaden för villalås i Karlskrona är väldigt liten, enligt Johannes 
säljer de kanske 50 per år. Här erbjöds den lilla firman ingen möjlighet att 
köpa in ett mindre antal lås utan kampanjen gällde 200 villalås och inget 
annat. Tydligen ett förfarande som ASSA kör med ibland.  
 
 
4.3 Jämförelse av produkter 

Det är sju produkter som kommer jämföras och utvärderas i en Pugh-matris:  
 

• ASSA ReKey. 
• ASSA dp CLIQ. 
• Simons Voss 3061. 
• Evva Salto EPS. 
• Dorma Duo Home/Office. 
• Kaba Evolo. 
• iLOQ. 

 
 
                                                
25 Mårten Persson Country Manager iLOQ AB, intervju den 23/4 2014 
26 Johannes Lindborg Låssmed Creab, intervju den 7/3 2014 
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4.3.1 Pugh-matris 

För att utvärdera de olika produkterna och komma fram till vilken produkt 
som egentligen är bäst sett till de uppsatta kriterierna, miljö, funktionalitet, 
pris och säkerhet görs en Pugh-matris. Då Karlskrona kommun inte har 
specifika krav på de låssystem de har, utan det beror på från fall till fall, 
förutom priset som alltid är en kärnfråga har de tre kriterierna miljö, 
funktionalitet och säkerhet fått viktningen ett medan pris får två i viktning. 
Priset ser inte endast till inköpspriset utan även kostnader för underhåll av 
låssystem, såsom kopiering av nya nycklar eller byte av cylindrar då en 
nyckel tappas bort. Kriteriet för miljö utvärderas på liknande sätt där 
mekaniska låssystem är väsentligt bättre än system som behöver batterier eller 
kablar med ström men skillnaden blir inte så stor när det mekaniska 
låssystemet kräver nykopierade nycklar som resulterar i mer 
resursförbrukning. När det kommer till funktionalitet så utvärderas 
produkterna utifrån synsättet att Karlskrona kommun skulle köpa in ett 
låssystem för deras samtliga fastigheter i kommunen.  
 
Resultatet av Pugh-matrisen redovisas i tabell 3: 
 

Tabell 3. Resultatet av Pugh-matrisen. 

 
Lös-
ningar 

Referens-
lösning 

Vikt-
ning 

Re-
Key 

dp 
CLIQ 

3061 EPS 
Duo 

Home/Office 
Evolo iLOQ 

Kriterium 

Miljö 0 1 1 −1 −1 1 −1 −1 2 

Pris 
 

0 2 1 (2) 1 (2) −1 (-
2) 1 (2) −1 (-2) −1 (-2) 1 (2) 

Funktion-
alitet  

0 1 1 2 2 1 2 2 2 

Säkerhet 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

Summa 0 4 3 0 4 0 0 7 

Ranking 8 2 4 5 2 5 5 1 
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Fördelen som iLOQ har, vilket gör att de får högst poäng i Pugh-matrisen, är 
att de har samma fördelar som de elektroniska låssystemen (dp CLIQ, 3061, 
Duo Home/Office och Evolo) när det kommer till funktionalitet och säkerhet 
samtidigt som det endast kostar som de mekaniska låssystemen (ReKey och 
EPS). Anledningen till att iLOQ får högst poäng i miljö är för att deras 
låssystem själv genererar den energi som behövs, något de andra elektroniska 
låssystemen inte klarar av. Samtidigt som iLOQs cylindrar inte behöver bytas 
ut då en nyckel tappas bort och även att nycklarna går att återanvända genom 
omprogrammering. Systemen Re-Key och EPS har omläggningsfunktionen 
men då den bara går att använda en gång kommer cylindrarna behöva bytas ut 
andra gången en nyckel tappas bort samt att nycklarna inte går att 
återanvända.  
 
Resultatet av Pugh-matrisen säger att iLOQs produkter hade passat 
Karlskrona kommun bäst utifrån synsättet att endast en produkt ska användas 
i kommunens alla fastigheter. På delad andra plats kommer ASSAs ReKey- 
och Evva Saltos EPS-system. 
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5 Diskussion 

5.1 Marknadsanalys av Karlskrona kommun 

Marknadsanalysen visar att låsmarknaden i Karlskrona kommun till största 
del består av gamla mekaniska låssystem som kommunen inte längre har 
kontroll över 27 (ASSA ABLOY 2012, Mekaniska lås och tillbehör). De 
ansvariga inom kommunen kan inte besvara hur många låssystem som finns, 
vilka cylindrar som tillhör vilket system eller hur många nycklar som går till 
varje cylinder. Inte heller finns det någon med kunskap om hur många nya 
nycklar och cylindrar som beställs årligen. Denna okunskap och brist på 
rutiner riskerar att kosta Karlskrona kommun såväl pengar som säkerhet i 
framtiden. Som teorin visar finns det såväl primära som sekundära fördelar 
med att ha dokumenterade rutiner i en organisation (Management Study 
Guide 2014).  
 
Två av de primära fördelarna som är upptagna i teorin är viktiga för 
Karlskrona kommun, avsaknaden av operativ otydlighet samt 
inlärningsmaterial (Hallgren 1997). Däremot har inte 
marknadsföringsargumentet särskilt stor vikt i detta fall (Management Study 
Guide 2014). Den operativa otydligheten som finns inom kommunen idag 
hade man kunnat undvika i det fall rutiner fanns dokumenterade och 
tillgängliga för alla (Hallgren 1997). Detta hade förenklat arbetet för 
kommunens anställda och speciellt för tekniska förvaltningen som idag 
spenderar onödigt mycket tid på att lösa problem åt andra förvaltningar 
istället för att fokusera på deras verkliga ansvarsområde. Att använda 
dokumentationen av rutiner som inlärningsmaterial är kanske ännu viktigare 
då all kunskap som finns om de olika låssystemen och hur allt fungerar endast 
existerar hos de ansvariga inom tekniska förvaltningen. Den dag de ansvariga 
slutar och någon ny ska ta över kommer personen få lära sig genom att pröva 

                                                
27 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 31/3 2014 



76 

sig fram då det inte finns något dokumenterat (Management Study Guide 
2014).  
 
Avsaknaden av kontroll är även det som leder till att kommunen inte vet hur 
många nycklar och cylindrar som beställs varje år, över 900 nycklar och 200 
cylindrar som marknadsanalysen visar. Detta är data som talar för att iLOQ 
ska försöka penetrera låsmarknaden i Karlskrona kommun. Både att 
kommunen har massa gamla mekaniska låssystem och att de inte har kontroll 
över sina system. Gamla låssystem betyder att kommunen ännu inte har 
investerat i nya moderna system samt att det finns säkerhetsbrister då det inte 
går att säkerställa hur många nycklar som finns och om alla nycklar är i rätt 
ägo28. Här finns argument som iLOQ hade kunnat använda sig av vid ett möte 
med Karlskrona kommun, att kommunen inte kan garantera säkerheten för 
sina anställda eller kommunens invånare. Men även att med iLOQs produkter 
så får kommunen bättre kontroll över sina låssystem. Detta då iLOQs 
mjukvara innehåller låssystemen som finns, vilka cylindrar samt nycklar som 
finns (iLOQ 2013, Programvara). En helt annan överskådlighet än vad 
kommunen har idag.  
 
Marknadsanalysen visar även att låsmarknaden i Karlskrona kommun är värd 
över 1,3 miljoner SEK och även om det inte är realistiskt att iLOQ lyckas ta 
alla marknadsandelar kan ett tiotal procent hjälpa företaget nå sitt uppsatta 
mål till 2017. Även här finns argument som iLOQ kan använda sig av vid 
möte med kommunen då analysen visar att över 270.000 SEK är kostnader 
som i framtiden kan undvikas. Detta då nyckelskåp, omläggning av cylindrar, 
batterier och kablar aldrig behövs om man använder sig av iLOQs produkter 
(iLOQ 2013, Digitaliserar lås).  
 
Det som talar emot att iLOQ skulle försöka penetrera marknaden är bland 
annat att ASSA i dagsläget är ett så väletablerat varumärke hos tekniska 
förvaltningen. En annan svaghet, som är betydligt större, är att iLOQ i 
dagsläget inte är godkända av SIS (SFF Stöldskyddsföreningen 2014). Detta 

                                                
28 Kurt-Ivan Sonatin tjänsteman tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun, 
intervju den 31/3 2014 
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är ett tydligt krav från tekniska förvaltningen och därför bör ett sådant 
godkännande fås innan iLOQ tar beslut att försöka penetrera marknaden.  
 
Gällande de miljöprogram som finns i Karlskrona kommun kan man peka på 
att kommunen ska sänka sin energianvändning (Karlskrona kommun 2013). I 
de fall kommunen vill köpa in elektromekaniska eller elektroniska låssystem 
är iLOQ det enda företaget med produkter som inte påverkar energiåtgången. 
Det finns dock inte några andra nyligen slutförda eller pågående studier i 
Karlskrona kommun som talar för att iLOQ ska försöka penetrera 
marknaden29.  
 
En liten svaghet för iLOQ är att den låssmed som Karlskrona kommun har 
skrivit ram-avtal med, Creab, inte är en partner till iLOQ idag (Creab 2013). 
Dock är detta ett problem som enkelt kan lösas genom att göra Creab till sin 
partner. I andra städer har iLOQ mer än en partner, vilket inte är något 
ovanligt inom branschen. Tittar man på de två låssmederna i Karlskrona 
kommun säljer de båda till exempel ASSA redan.  
 
Något som iLOQ bör ta med i diskussionen om de ska fokusera på Karlskrona 
kommun eller inte är att kommunen har insett att det finns besparingar att 
göra och att de idag testar lite nya tekniker. Bland annat testar de mekaniska 
cylindrar med möjligheten till omställning, ASSAs ReKey (ASSA ABLOY 
2012, ASSA Combi ReKey). Detta är ett bevis på att kommunen är mogen för 
nya produkter och tekniker och är därför ett argument varför iLOQ ska 
försöka penetrera marknaden.  
 
Teorin säger att syftet med marknadsanalysen är tvådelat, först och främst är 
det för att förstå marknadens attraktionskraft men även för att upptäcka 
framtida hot och möjligheter (Aaker 2001). Den förståelsen behövs, enligt 
teorin, för att ett företag ska kunna ta strategiska beslut om marknaden i fråga 
samt ha ett effektivt ledarskap (Kuada 2008). Det som skiljer teorin och 
verkligheten åt är hur djup förståelsen måste vara. Enligt teorin behövs det en 
förståelse över marknadens storlek, tillväxt, lönsamhet, distributionskanaler, 

                                                
29 Aida Zubic Miljöstrateg Karlskrona kommun, intervju den 28/3 2014 
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kostnadsstrukturer, trender och framgångsfaktorer (Aaker 2001). Vad som 
framkommit i det här examensarbetet är att företag inte alltid är beredda att 
lägga så stora resurser på en marknadsanalys. Istället fokuserar företaget på 
det som de anser är viktiga, i det här fallet marknadens storlek, tillväxt, 
trender och något som teorin inte nämner alls, förbättringsmöjligheter. 
Utelämnas gör lönsamhet, kostnadsstrukturer och framgångsfaktorer.  
 
 
5.2 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalysen visar att det finns en rad olika konkurrenter med 
varierande produkter och tekniker till iLOQ. Analysen visar även att den 
största konkurrenten i Karlskrona kommun är ASSA som är ett väldigt 
etablerat varumärke hos såväl tekniska förvaltningen, låssmederna och 
slutanvändarna. Detta talar för att om iLOQ försöker penetrera marknaden 
innebär det antagligen att de kommer möta motstånd från ASSA.  
 
Det som framgår i konkurrentanalysen som talar för att iLOQ ska försöka 
penetrera marknaden är att inga av konkurrenterna, varken ASSA eller några 
andra har uttalat sig offentligt om en satsning på regionen. Inte heller kände 
låssmederna av att någon aktör tryckte lite mer än vanligt just nu eller senaste 
året. Även ASSAs oflexibilitet gällande kampanjer är något som talar för att 
iLOQ ska satsa på Karlskrona kommun. Då iLOQ säljer både själva men även 
via partners och det finns partners idag som inte är helt nöjda med hur ASSA 
försöker trycka på dem kampanjer finns det möjligheter till väl fungerande 
samarbete. Om iLOQ lyckas vara mer flexibla och tillmötesgående mot de 
låssmeder som finns i Karlskrona kommun finns det goda förutsättningar till 
framgångsrika samarbeten.  
 
iLOQ bör även hålla koll på ASSA, de har redan försökt förvärva företaget en 
gång och om de fortsätter att växa och ta marknadsandelar från ASSA 
kommer detta intresse säkerligen att trappas upp 30. Däremot bör inte detta 
vara ett argument för att inte försöka penetrera låsmarknaden i Karlskrona 

                                                
30 Mårten Persson Country Manager iLOQ AB, intervju den 23/4 2014 
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kommun. Att inte våga jaga nya kunder på grund av en rädsla att uppröra en 
större aktör på marknaden är inget bra strategiskt beslut.  
 
Teorin berättar att syftet med en konkurrentanalys är att skapa en förståelse 
över konkurrenternas nuvarande strategier samt vilka strategiska förändringar 
de kan tänkas göra (Porter 2008). Den säger även att innan en 
konkurrentanalys kan göras måste en identifiering av konkurrenter göras 
(Smith et al. 1992). I det här fallet är identifiering av konkurrenter en del av 
konkurrentanalysen. Det visade sig att iLOQ var intresserade av att förstå vad 
deras största konkurrent erbjuder sin målgrupp, vem målgruppen var samt 
vilka styrkor och svagheter konkurrenten har. Därför tycks teorin stämma väl 
överens med verkligheten då konkurrentens målgrupp och erbjudande är del 
av konkurrentens strategi (Porter 2004). Styrkor och svagheter kan användas 
för att skapa en förståelse över troliga förändringar i konkurrentens strategi 
(Porter 2004).   
 
 
5.3 Jämförelse av produkter 

Resultatet från Pugh-matrisen visar att oavsett vilken produkt Karlskrona 
kommun investerar i kommer produkten vara bättre än den referenslösning, 
de mekaniska låssystem som kommunen mest använder sig av idag. Detta 
även om referenslösningen är den billigaste initiala investeringen. Men det 
som fäller de mekaniska låssystemen är kostnaderna efterhand, till exempel 
när en nyckel försvinner och man vill behålla säkerheten så måste alla 
cylindrar bytas ut.  
 
Det som skiljer iLOQ från de andra produkterna är att den får högst poäng i 
kriteriumet miljö då det, trots att det är ett elektromekaniskt låssystem, inte 
använder sig av batterier eller kablar. Även när det kommer till pris utmärker 
sig iLOQ då de är väsentligt billigare än de andra elektromekaniska 
låssystemen. Under funktionalitet får iLOQ samma höga betyg som de andra 
elektromekaniska systemen då ingenting skiljer sig åt mellan produkterna. 
iLOQ kan ses som ett elektromekaniskt låssystem som kostar som ett 
mekaniskt. Detta gör att systemet får högst poäng i Pugh-matrisen och är ett 
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argument till varför iLOQ bör försöka penetrera låsmarknaden i Karlskrona 
kommun. Det finns helt enkelt ingen annan likvärdig produkt till samma pris 
på marknaden idag.  
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6 Slutsats 

Marknadsanalysen besvarar alla sex problemformuleringar där slutsatsen som 
dras är att iLOQ bör ta det strategiska beslutet att försöka penetrera 
låsmarknaden i Karlskrona kommun. Detta då marknaden har ett så pass högt 
värde, över 1,3 miljoner SEK, där iLOQ kan peka på att med deras produkter 
hade minst 270.000 SEK kunnat användas till annat inom kommunen. Även 
avsaknaden av dokumenterade rutiner och kontroll över sina låssystem är 
argument som framkom i marknadsanalysen och som hade förbättrats om 
kommunen investerat i iLOQs produkter. Analysen visar dock att innan iLOQ 
är godkända enligt SIS är det inte lönt att lägga resurser på att försöka 
penetrera marknaden då tekniska förvaltningen har ett tydligt krav på ett 
sådant godkännande. Det lilla i marknadsanalysen som talar emot ett försök 
till penetration av marknaden är att ASSA är ett så pass väletablerat 
varumärke i alla led, från slutanvändare till inköpare.  
 
Konkurrentanalysen visar att ASSA är den absolut största aktören på 
marknaden, såväl nationellt som regionalt i Karlskrona kommun. Analysen 
pekar dock på att det finns argument som talar för ett försök till penetration av 
marknaden från iLOQ. Argument som att ingen konkurrent har uttalat sig om 
att satsa på regionen samt den oflexibilitet som ASSA visat mot de partners 
som finns i kommunen. Just oflexibiliteten pekar på att det finns partners 
inom kommunen som söker efter bättre samarbeten med företag vars 
produkter de säljer. Att ASSA redan har iLOQ på sin radar och försökt 
förvärva företaget en gång är inte anledning nog för att gå försiktigt fram och 
inte försöka vinna marknadsandelar från dem.  
 
Jämförelsen av produkter pekar även den på att iLOQ har en produkt som 
passar Karlskrona kommun väldigt bra. Utifrån de krav som kommunen har 
är iLOQ den bästa lösningen, bortsett från att de idag inte är godkända av SIS. 
Därför är även detta ett argument varför iLOQ bör försöka penetrera 
låsmarknaden. 
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Det finns fler och starkare argument varför iLOQ bör försöka penetrera 
låsmarknaden i Karlskrona kommun än varför de inte bör försöka. Därför är 
rekommendationen till iLOQ att ta det strategiska beslutet att när de är 
godkända av SIS lägga resurser på att penetrera marknaden med hjälp av de 
argument som framkommit i det här examensarbetet.   
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7 Fortsatt arbete 

Det hade varit intressant att undersöka möjligheten till att göra en inventering 
av alla låssystem i Karlskrona kommun. Undersökningen bör i sådana fall 
först och främst undersöka om det överhuvudtaget är möjligt att göra en sådan 
inventering och i det fall det är möjligt vad det hade kostat. Fortsatt bör det 
diskuteras vilka fördelar en sådan inventering skulle innebära för såväl 
Karlskrona kommun i stort, dess anställda och tekniska förvaltningen. Till 
slut bör en rekommendation läggas fram om en sådan inventering bör ske 
eller inte beroende på om fördelarna väger upp den kostnad det hade 
inneburit.  
 
Ett andra intressant spår att följa upp hade varit att dokumentera de olika 
rutiner som finns inom kommunen kopplade till lås och nyckelhantering. Bara 
för att rutinerna inte är dokumenterade betyder det inte att de inte finns. 
Genom att dokumentera rutinerna hade processkartor och ansvarsområden 
kunnat ritas upp och gjorts tillgängliga för alla berörda och på så sätt sluppit 
otydliga ansvarsområden. Genom dokumentation av rutiner brukar även 
utvecklingsmöjligheter framkomma då det är lättare att se dessa när det finns 
framför en på bild eller i text. En implementation av en eller flera 
förbättringar bör sedan göras för att efter någon månad göra en uppföljning 
om förbättringen slagit väl ut och de mål man satte upp nåddes eller inte.  
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Bilaga A 

Bild på iLOQs batterilösa nyckel. 
 

 
Figur 8. iLOQs nyckel. 
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Bilaga B 

Bild på iLOQs cylinder. 
 

 
Figur 9. iLOQs cylinder. 
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Bilaga C 

Bild på iLOQs programmeringsenhet. 
 

 
Figur 10. iLOQs programmeringsenhet. 
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Bilaga D 

Bild på iLOQs cylinder för skåplås. 

 
Figur 11. iLOQs cylinder för skåplås. 
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Bilaga E 

Bild på iLOQs hänglås. 

 
Figur 12. iLOQs hänglås. 
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Bilaga F 

Bevis för att den undersökande var med som utställare på Skydd & 
Säkerhetsmässan i Malmö 2014. 

 

 
 

Figur 13. Den undersökandes entrékort till mässan. 
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Bilaga G 

iLOQs monter på Skydd & Säkerhetsmässan i Malmö 2014. 
 

 
 

Figur 14. iLOQs monter på mässan.  
 

 

 

 


