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Abstract 
3 - 4 stove fires are reported every day in Sweden, and the reason for this is mainly 
because of the human factor. There are not many people that honestly can say that 
they never have forgot to turn off their stove after a cooked meal, or forgot the time 
while doing other things simultaneously as cooking. Most of these people are lucky. 
 
We wanted to develop a product that makes it unnecessary for people to have luck 
when being absent-minded. The goal was to create a price worthy product with an 
easy and effective solution that attracts the many people. The main goal is off course 
to lower the amount of stove fire and to save kitchens, possessions, homes and even 
lives. 
 
The Project was accomplished together with IKEA Family AB. They gave us the 
assignment to create a new product that would fit in their new home security range. 
We needed to come up with our own ideas for suitable products. The result was 
SLOCKNA. 
 
There are products that put out stove fires automatically with extinguish fluid. These 
cost approximately 15 times more then what SLOCKNA would cost if it makes it 
way to the store. It would also take 120 times longer to install than SLOCKNA. 
 
When you have a SLOCKNA above the stove, the risk that a fire in your home will 
occur is 20% smaller. There are many lives to be saved all over the world, and 
SLOCKNA is the start of making your home a safer place. 
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Sammanfattning 
Det rapporteras 3-4 spisbränder varje dag i Sverige, och detta beror till största del på 
den mänskliga faktorn. Det finns inte många som helt ärligt kan säga att de aldrig 
glömt stänga av spisen eller glömt bort tiden när de satt sig för att göra något annat 
när de lagat mat. De flesta av dessa människor har haft tur.  
 
Vi ville ta fram en produkt som gör att människor inte behöver tur för att klara sig 
undan en spisbrand. Målet var att ta fram en prisvärd, enkel, effektiv och attraktiv 
produkt som får människor att reagera på ett positivt sätt. Självklart var huvudmålet 
att sänka antalet spisbränder och rädda kök, ägodelar, hem och till och med liv. 
 
Projektet är genomfört tillsammans med IKEA Family AB. Vi fick dock fria händer 
att ta fram vad vi ville med en begränsning, det skulle landa inom ramen för 
hemsäkerhet. Resultatet blev SLOCKNA. 
 
Det finns produkter som släcker spisbränder automatiskt med släckvätska. Dessa 
kostar nästan 15 gånger så mycket som SLOCKNA kommer att göra om den kommer 
ut i butik och tar 120 gånger längre tid att installera. 
 
Med en SLOCKNA över spisen minskar risken för brand i ditt hem med hela 20 %. 
Det finns många liv att rädda, och SLOCKNA är början på ett säkrare hem. 
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Förord 
Som examensprojekt på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Halmstad Högskola 
görs ett nyproduktutvecklingsprojekt på 15 högskolepoäng där studenterna använder 
sig av kunskaperna som inlärts under programmets tre år.  
Projekt Slockna har gjorts med ekonomiskt stöd och viss handledning ifrån IKEA 
Family AB, och projektgruppen har höga förväntningar på produkten. Projektgruppen 
anser att projektet varit mycket lyckat då nya erfarenheter och kunskaper inhämtats 
och kommer medtas ut i arbetslivet. Samarbetet inom gruppen har fungerat utmärkt 
både under lätta och hårda stunder och det har varit ett mycket roligt projekt att 
genomföra. 
Vi vill tacka våran handledare Fawzi Halila för allt stöd och hjälp vi fått under hösten 
och våren. 
 
Vi vill även tacka: 
Christina Petersson – Kontaktperson IKEA Family AB 
Bo Pettersson – Halmstad Brandförsvar 
Patrik – Halmstad Brandförsvar 
Verkstads Håkan 
Halmstad Brandservice 
HIFAB 
Dormer Tools 
 
 
 
 
 
 
 
Halmstad 2007-05-15 
 
 
Anders Bergmark   Markus Ferdinandsson  
 
________________________  ________________________ 
841015-3939    850412-4697  
 
 

 
Högskolan i Halmstad Anders Bergmark 
Sektionen för Ekonomi och Teknik Markus Ferdinandsson 
Handledare: Fawzi Halila 



  
Examensprojekt 

SLOCKNA 

Innehåll 
1 INLEDNING....................................................................................................................................... 3 

1.1 BAKGRUND.................................................................................................................................... 3 
1.2 PROBLEMBESKRIVNING ................................................................................................................. 3 
1.3 SYFTE ............................................................................................................................................ 4 
1.4 MÅL............................................................................................................................................... 4 
1.5 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................... 4 

2 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE...................................................................................................... 4 
2.1 PROJEKTORGANISATION ................................................................................................................ 4 
2.2 UPPSKATTAD BUDGET ................................................................................................................... 5 
2.3 TIDPLAN ........................................................................................................................................ 5 
2.4 SEKRETESS .................................................................................................................................... 5 

3 METOD............................................................................................................................................... 5 
4 FÖRETAGET..................................................................................................................................... 6 
5 VAL AV PROJEKT........................................................................................................................... 6 

5.1 FÖRUNDERSÖKNING ...................................................................................................................... 6 
5.2 HUVUDSAKLIGA IDÉER .................................................................................................................. 7 
5.3 MÖTE NR 1, ONSDAGEN DEN 13/9-06............................................................................................. 7 

5.3.1 Reflektioner och idégenerering ............................................................................................. 7 
5.4 MÖTE NR 2, FREDAGEN DEN 27/10-06 ........................................................................................... 7 

5.4.1 Utvärdering........................................................................................................................... 7 
6 PROJEKT SLOCKNA ...................................................................................................................... 7 

6.1 BAKGRUND.................................................................................................................................... 7 
6.2 KRAV ................................................................................................................................................ 8 

6.3 RISKANALYS.................................................................................................................................. 8 
6.3.1 Identifiering av risker............................................................................................................ 8 
6.3.2 Riskanalys ............................................................................................................................. 9 
6.3.3 Riskprioritering..................................................................................................................... 9 
6.3.4 Riskkontroll ........................................................................................................................... 9 

6.4 MARKNADEN ................................................................................................................................. 9 
6.4.1 Konkurrenter....................................................................................................................... 10 

6.5 PATENTUNDERSÖKNING .............................................................................................................. 10 
7 LÖSNINGSFÖRSLAG .................................................................................................................... 10 

7.1 IDÉGENERERING .......................................................................................................................... 10 
7.2 UTVÄRDERING AV IDÉER ............................................................................................................. 10 
7.3 SWOT......................................................................................................................................... 10 
7.4 MÖTE NR 3, TORSDAGEN DEN 7/12-06 ......................................................................................... 10 

8 TIDIGA PROTOTYPER................................................................................................................. 11 
8.1 FÖRKLARING AV DELAR............................................................................................................... 11 
8.2 PROTOTYP 1:................................................................................................................................ 11 
8.3 PROTOTYP 2:................................................................................................................................ 11 

8.3.1 FMEA-analys ...................................................................................................................... 11 
9 SLUTGILTIG PROTOTYP............................................................................................................ 12 

9.1 TESTER AV PROTOTYPEN ............................................................................................................. 12 
10 TILLVERKNING........................................................................................................................... 12 
11 KOSTNADSKALKYL................................................................................................................... 12 

 
Högskolan i Halmstad Anders Bergmark 
Sektionen för Ekonomi och Teknik Markus Ferdinandsson 
Handledare: Fawzi Halila 

1 



  
Examensprojekt 

SLOCKNA 

12 MANUAL........................................................................................................................................ 12 
13 MILJÖASPEKTER ....................................................................................................................... 12 
14 KVALITET OCH KVALITETSKONTROLL............................................................................ 12 

14.1 GARANTIER ............................................................................................................................... 12 
14.2 CE-MÄRKNING .......................................................................................................................... 12 

15. KOSTNADER FÖR PROJEKT................................................................................................... 13 
16 INKÖPSSTRATEGI ...................................................................................................................... 13 
17 MARKNADSPLAN........................................................................................................................ 13 
18 SLUTSATS...................................................................................................................................... 13 
19 KRITISK GRANSKNING............................................................................................................. 13 
20 REFERENSER ............................................................................................................................... 13 
21 BILAGOR ....................................................................................................................................... 14 
 

 
Högskolan i Halmstad Anders Bergmark 
Sektionen för Ekonomi och Teknik Markus Ferdinandsson 
Handledare: Fawzi Halila 

2 



  
Examensprojekt 

SLOCKNA 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
1943 grundades IKEA av Ingvar Kamprad, då var han 17 år gammal. Från början 
sålde IKEA pennor, plånböcker, tavelramar, bordlöpare, klockor, smycken och 
nylonstrumpor - vad än Ingvar hittade för behov att fylla med en produkt till lågt pris. 
1947 introducerades möbler i sortimentet. 1958 invigs det första varuhuset i Älmhult. 
Idag (mars 2007) finns det 253 varuhus i 34 länder och företaget omsätter cirka 18 
miljarder EURO. 
 
IKEA är inom branschen heminredning där de jobbar efter att hålla god kvalitet till ett 
lågt pris. De klarar att hålla de låga priserna genom stora kvantiteter, egen designade 
produkter och att köparen själv får göra slutmonteringen på många produkter. 
 
IKEA Family services AB är en bonusklubb med ett eget sortiment. I deras sortiment 
kan man hitta allt från lexikon till resväskor, saker som inte har så mycket med 
heminredning att göra. De har nyligen beslutat att de vill ge sig in i hemsäkerhets 
branschen, något de tror starkt på då de skapat ett gott förtroende vad det gäller 
kvalitet hos deras kunder. Många produkter i Patrull, som sortimentet heter, är redan 
klara men ytterligare produkter behövs för att göra sortimentet komplett. Området 
kommer att innefattar allt från villalarm till kantskydd.  
 
Vår uppgift blev att utifrån vad som finns på marknaden konstruera och utveckla en 
helt ny produkt som platsar i deras nya sortiment, allt med fria händer. Att produkten 
skall platsa innebär att det skall vara en enkel, prisvärd lösning som tilltalar en bred 
kundgrupp. En värdig utmaning för två blivande utvecklingsingenjörer.  

1.2 Problembeskrivning 
Då ingen problembeskrivning gavs av IKEA var det upp till studenterna själva att 
komma på ett problem värdigt att lösas. Efter mycket dribblande bland idéer 
beslutade de sig för att dramatiskt minska ett ständigt hot i våra hem. Ett hot som vi 
träffar på varje dag men inte ser, förens det är för sent. Det rapporteras ungefär 1000 
spisbränder varje år i Sverige, och det har inte gjort något för att minska problemet. 
Är man i närheten av en spisbrand är det lätt att drabbas av panik. Då kan fel 
släckmetod användas tillexempel att hälla vatten på elden. Detta vållar till att ett hav 
av flammor fyller rummet. I annat fall finns det ingen närvarande för att ta hand om 
elden, tillexempel vid en glömd påslagen spis.  
 
Spisbränder kan alltså uppstå på grund av en mängd olika faktorer, dock är den 
mänskliga faktorn överlägset störst. Problemet är att eliminera effekten av den 
mänskliga faktorn och släcka branden på ett effektivt och kostnadsbesparade sätt. Det 
kan dock vara svårt att få slutprodukten tillräckligt prisvärd och attraktiv för 
konsumenten. Om ingen köper produkten kommer inga liv att räddas.  
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1.3 Syfte 
Det finns ett stort behov på marknaden för en ny typ av spisbrandsläckare. Syftet är 
att fylla detta behoven med en ny produkt som automatiskt släcker branden på ett så 
effektivt och kostnadsbesparande sätt som möjligt. Den måste även vara tillräckligt 
attraktiv för kunder då denna skall uppleva en ”borde ha” upplevelse. Produkten 
syftar till att förhindra bränder i hemmet, då de kan orsaka omfattande skador på både 
egendom och personer som vistas i omgivningen.   

1.4 Mål 
Projektgruppens mål är att ta fram en ny produkt som inom två år kommer att 
lanseras i IKEA Family AB:s nya sortiment över stora delar av världen. Efter att 
prototypen demonstreras för IKEA Family AB skall den visas upp vid Utexpo1. 
I samband med demonstrationen av prototypen kommer även en fullständig rapport 
över projektet lämnas. Studenternas ambition är att fortsätta med projektet efter 
slutdatumet och utveckla fler produkter inom hemsäkerhet, för att inom ett års period 
starta bolag. De ser gärna att IKEA Family AB går in och stöttar vidareutvecklingen 
och på så sätt får ensamrätt på produkten de första åren.  
 
IKEA Family AB:s mål med projektet är att kunna lansera produkten inom deras nya 
säkerhetssortiment och att den kommer att bemötas bra av konsumenterna. Målet är 
att få så många hushåll som möjligt att utrustas med produkten inom fem år för att 
göra ett tryggare hem för många människor. 

1.5 Avgränsningar 
Produkten skall i första hand vara anpassad till spisar i hemmiljö med standardmåtten 
600x700mm eller mindre. Lösningen skall vara fri från el-komponenter relaterat till 
släckningen på grund av fel risk. Priset skall vara betydligt billigare än dagens system 
som kostar upp emot 6.000kr. 

2 Plan för genomförande 

2.1 Projektorganisation 
För att uppnå målen med projektet har information från bland annat olika 
organisationer erhållits. Projektgruppen har bland annat att få hjälp av brandförsvaret 
i Halmstad genom tester och värdefull information. Kontakt med olika leverantörer 
som skall leverera delar till prototypen är nödvändig för att få fram en 
funktionsduglig prototyp.  
 
De ekonomiska resurser vi blivit tilldelade från IKEA Family AB är 10 000 kr för 
prototyp tillverkning och övriga kostnader, detta tros räcka då den preliminära 
budgeten är 6 200 kr. 
 
Intressenter har delats in i kommunikationsflödesgrupper. Grupperna utgörs av vilken 
typ av flöde projektgruppen skall ha med de olika intressenterna.  

                                                 

 
1 Utexpo, mässa där examensarbeten från Högskolan i Halmstad visas den 31 maj – 2 juni. 
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Se bilaga A för både informationsmatris och intressentanalys. 
Se bilaga B för projektorganisationen  

2.2 Uppskattad budget 
Projektgruppen tilldelades 10 000 kr från IKEA Family AB för utförande av projekt. 
Pengarna planerar gruppen att disponera enligt Bilaga C. 

2.3 Tidplan 
Projektgruppen beslutade att prototyptillverkningen skulle vara klar till vecka 15. 
Detta för att få god tid på sig att förbereda presentation och utexpo. För att planera 
tiden användes ett Ganttschema, vilket gör projektet överskådligt.    
Ganttschemat kan ses i bilaga D.  

2.4 Sekretess 
Tillsammans med IKEA Family AB har projektgruppen arbetat fram ett 
sekretessavtal där båda parter kände sig tillfredsställda. Avtalet kan ses i bilaga E. 

3 Metod 
Det fanns ingen konkret uppgift från IKEA Family AB:s sida. Fria händer gavs inom 
området hemsäkerhet, och utifrån det var det upp till projektgruppen att hitta på ett 
passande projekt. För att bestämma projekt gjordes undersökningar och intervjuer för 
att se var behovet finns. Undersökningarna var i form av enkätstudier samt 
statistikframtagning. Detta gav en bild av vilket område inom hemsäkerhet 
projektgruppen skall inrikta sig i mot. Intervjuer med enskilda personer som till 
exempel brandchef och sjuksköterskor gjordes för att få svar på specifika frågor. 
Genom idégenerering genererades sedan lämpliga förslag till projekt för att sedan 
utvärderas tillsammans med Christina Petersson på IKEA Family AB. 
  
När projektet valts gjordes en brainstorming för att få fram lämpliga lösningsförslag 
till produkten. En SWOT gjordes då projektgruppen ville framförallt ta reda på 
projektets styrkor och svagheter för att veta var extra energi skulle läggas. 
Prototypen har testats för att få fram den mest effektiva lösningen då säkerheten är det 
viktigaste i projektet. Konstruktions FMEA och projektgruppens kontaktnät kom att 
visa sig mycket viktigt för att få fram den slutliga prototypen.  
Alla prototyp delar tillverkades i Halmstad Högskolas egna verkstad och är gjorda av 
oss i projektgruppen. 
Presentationer i programmet PowerPoint har gjorts för att uppdatera IKEA Family 
AB och till jul och sommarredovisningen för att visa handledare och övriga personer 
som är intresserade av projektet. 
 
De risker som finns med detta tillvägagångssätt som valdes är att om inte en 
tillräckligt bra prototyp kunde tillverkas skulle det inte finas någon tid att ta fram 
någon ny idé. Dock gav det oss ett snabbt tillvägagångssätt trots att många helt nya 
delar och lösningar fick tas fram.        
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4 Företaget 
Då en ny IKEA katalog släpps blir det en omdiskuterad händelse över hela Sverige, 
detta är på grund av att IKEA har blivit en trendsättare med stort inflytande inom 
heminredning. Det tar inte lång tid innan det dyker upp liknande produkter från 
konkurrerande företag efter en nylansering. 

 
SWOT över IKEA Services AB 

Styrkor
• Välkänt varumärke  
• Stor marknad 
• Världsledande inom 

heminredning 
• Inflytelserika  
• Konkurrenskraft 

Svagheter
• Svårt att få in en ny 

produkt i sortimentet 
• Höga säkerhetskrav på 

produkter 
• Höga miljökrav 
• Risk att organisationen 

är för stor  
 

Möjligheter
• Att expandera till alla 

världens länder 
• Bli det naturliga valet vid 

köp av heminredning 
• Expandera sortimentet till 

mer än heminredning 

Hot
• Stora kostnader om en 

typ av produkt behöver 
återkallas vid fel.  

• Stämningsrisk 
• Plagiat av produkter  
• Lokala konkurrenter  

 
Slutsats av SWOT 
SWOT:en över IKEA Services AB visar på den stora 
konkurrenskraften och de stora möjligheterna som finns då en 
produkt kan lanseras över hela världen på kort tid. Dock är det 
svårt att få in en helt ny produkt i sortimentet då kraven är 
mycket höga, detta gör att det blir mycket tufft för oss i 
projektgruppen att få in våran nya produkt i IKEAs sortiment.  
 

 

 
 

 

5 Val av projekt 

5.1 Förundersökning 
För att få en grund att stå på gjordes en förundersökning där 50 personer frågades två 
frågor (bilaga F).  I den framkom att föräldrar är rädda att sina barn skall bränna sig 
på varma föremål eller vätskor. Det framkom även att äldre lätt glömmer att stänga av 
kaffekokaren och spisen.  

En intervju (Bilaga G) med Barnakuten gjordes för att få en inblick i vad det är 
för olyckor som drabbar barn och inte enbart vad föräldrarna är rädda för. Det som 
framgick var att bränn- och fallskador är de vanligaste i hemmet. Även förgiftning av 
olika slag var vanligt förekommande.   
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5.2 Huvudsakliga idéer  
Sekretess  
 

5.3 Möte nr 1, onsdagen den 13/9-06 
Första mötet med IKEA Family AB var tillsammans med Christina Petersson 
(produktutvecklare för IKEA Family AB) och Stefanie Thott (projektledare för 
Säkerhet och anställd av AGO AB i Sthlm). Mötet inleddes med en kort presentation 
av de deltagande. Anders och Markus (studenterna) berättade kortfattat om projektets 
mål och utvecklingsingenjörsutbildningen, efter att Christina och Stefanie berättade 
om vad de hade för förhoppningar. Christina berättade även om ett nytt sortiment vid 
namn Patrull som skulle införas, ett sortiment inom säkerhet i hemmet. Här sattes 
ramen för studenternas projekt. Studenterna presenterade även följande idéer:  
Sekretess. 

5.3.1 Reflektioner och idégenerering   
Sekretess  

5.4 Möte nr 2, fredagen den 27/10-06 
Christina Petersson, Markus och Anders var närvarande vid nästa möte. Till 

mötet hade studenterna genererat nya idéer. 
Sekretess   

5.4.1 Utvärdering 
Genom att göra en utvärderingsmatris på de olika förslagen valdes det förslaget som 
skulle bli examensprojektet.  Det förslaget som valdes som projekt är markerat med 
grönt i matrisen nedan. 
Sekretess 
 
5.4.1.1 Motivering av bortvalda projekt 
Sekretess 

6 Projekt SLOCKNA 

6.1 Bakgrund 
Enligt statistik ser man tydligt att de två överlägset största brandorsakerna i hemmet 
är brand i rökkanal och spisbrand. Projektgruppen valde att inrikta sig på spisbrand 
eftersom det redan finns metoder som hindrar rökkanalsbränder.  
 
2004 förekom det 864 spisbränder i de svenska hemmen jämfört med tre 
strykjärnsbränder. På räddningsverkets hemsida kan man även läsa att det i 
genomsnitt inträffar 5-10 dödsbränder per år på grund av glömd eller av misstag 
påslagen spisplatta. 
 
Att utveckla en produkt som kan stoppa en spisbrand och minska antalet döda 
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människor är grundidén. Att branden skall släckas även om det inte finns någon 
person i närheten är självklart. Det finns system som idag klarar detta, men de är dyra, 
svåra att installera och tar stor plats. Dessa system använder pulver eller liknande för 
att kväva elden vilket även lämnar mycket städjobb efter sig.     

6.2 Krav 
Krav och önskemål stolpars upp för projektet.   
Sekretess 
 
De funktionella kraven är viktigast i detta projekt då det är ett måsta att produkten 
skall fungera. Att produkten inte är en fara för någon är även det viktigt och att alla 
skall ha råd att investera i produkten. 
Ett antal önskemål sattes även upp, bland annat att kunna ha fler funktioner 
integrerade som tillexempel kryddhylla eller äggklocka. 
Önskemål är även att ta fram olika designer och färger på produkten för att smälta in 
bra i miljön. 

6.3 Riskanalys 
Nedan följer en lista över de händelser som möjligen kan försena och komplicera 
projektet. 

6.3.1 Identifiering av risker 
Krav: 

• Nya krav om brandsläckning från högre organ  
Produkt: 

• Släcker inte lika effektivt som planerat 
• Utlöser inte vid brand 
• Produkten blir dyr 
• Produkten blir svår att tillverka 

Tidsplan: 
• Viktiga delar av projektet tar längre tid än beräknat 
• Oplanerade delar dyker upp under projektets gång 
• Sjukdom eller skada kan orsaka försening i planeringen 

Projektorganisation: 
• IKEA Family AB tror inte på produkten 
• Budgeten spricker 

Utvecklingsmiljö: 
• Utebliven expertkompetens  
• Ingen hjälp från brandförsvaret 

Beställare: 
• IKEA Family AB blir inte nöjd med produkten 
• Produkten tas ej i produktion 
• Produkten passar inte in i sortimentet 

Kund: 
• Kunderna tycker att produkten blir för dyr 
• Kunderna gillar inte designen 
• Kunderna köper ej produkten 
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Underleverantör: 
• Viktiga komponenter till produkten blir försenade 
• Komponenter håller ej kvaliteten som utlovats 

Konstruktion: 
• En för komplicerad och för dyr konstruktion 
• Svårt att tillverka och montera produkten 

6.3.2 Riskanalys 
De olika risker i projektet sätts in i en matris där sannolikhet och påverkan listas. 
Riskanalysen har gjorts för att ha kontroll över alla tänkbara risker som kan tänkas 
uppstå under projektets gång och ha en klar handlingsplan över vad som skall göras 
om de olika problemen uppstår och vad som kan förebyggas. 
För en utförlig matris, se bilaga H 

6.3.3 Riskprioritering 
De olika riskerna prioriteras efter hur stor sannolikheten är att de inträffar och hur stor 
påverkan detta medför. Detta gör att risker kan förebyggas så de ej inträffar. Se bilaga 
I för utförlig riskprioriteringsanalys. 

6.3.4 Riskkontroll 
Enligt riskprioriteringsmatrisen framkom sex stycken risker som får högsta prioritet. 
Sekretess 
Åtgärd för risk nummer:  
Sekretess 

6.4 Marknaden 
Att en spisbrandsläckare behövs råder det inget tvivel om. Statistik som tidigare 
visats tyder på att det är en av de främsta brandorsakerna i våra hem. Att det finns en 
marknad bevisas även genom att det finns företag som idag tjänar pengar på 
utrustning som släcker spisbränder. Kundgruppen är mogen för produkten, det som 
behövs för ett inköp av spisbrandsläckare är en omtänksam eller försiktig kund som 
är medveten om de uppenbara riskerna. Omtänksam på så sätt att kunden bryr sig om 
sina nära och kära och införskaffar en billig livförsäkring till någon den tycker om. 
Försiktig på så sätt att de skaffar en billig livförsäkring till dem själva.  
En spisbrand kan hända vem som helst, och i den stressiga vardagen vi lever i ökar 
risken. Trots detta har antalet spisbränder varit närmare oföränderlig de senaste 8 
åren, vilket i sig borde göra marknaden intresserad. 
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6.4.1 Konkurrenter 
Det finns ett företag som tillverkar ett pulversläckningssystem 
till spisbränder. Produkten som heter Guardian III (Se bild 
5.4.1) tar upp till fyra timmar att installera och kostar 895 US$ 
(ca 6.000 kr). Ändå hittades ett citat på hemsidan som lyder så 
här: 
”Finally an affordable automatic fire suppression system for 
your home kitchen.” (http://www.fire-extinguisher-

depot.com/guardian-home-range-protection.html 2006-12-06) 6.4.1 Guardian III 
“Äntligen ett prisvärt automatiskt brandsläckarsystem för ditt 
hemmakök” 
 
Systemet använder en släckvätska vid namn Ansulex som sprayas på spisbranden från 
munstycken i fläkten (Se bild 5.4.1). Släckvätskan sprutas inte bara på branden utan 
även runt om vilket gör att sanering av köket är ett måste för att fortsatt matlagning.  
Guardian III är inget direkt hot för vår produkt då vår produkt kommer att vara 
betydligt billigare, enklare att installera och smidigare. 

6.5 Patentundersökning 
Undersökningar genomfördes för att hitta liknande produkter. Sökmotorer och flera 
patentdatabaser användes och söktes igenom utan att någon liknande produkt hittades. 
Patentdatabaser och sökmotorer som använts kan ses i referenslistan. 

7 Lösningsförslag 

7.1 Idégenerering  
Sekretess 

7.2 Utvärdering av Idéer  
Sekretess 

7.3 SWOT 
För att få en överblick av lösningen gjordes en SWOT analys. Analysen visar styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot för lösningen och ger på så sätt en uppfattning om vad 
fokuseringen bör läggas.  
Sekretess 
 
Det som framkommer av analysen är att fokusera på svagheterna och försöka 
eliminera dessa i så stor utsträckning som möjligt.  
Sekretess 

7.4 Möte nr 3, torsdagen den 7/12-06 
Närvarande var Christina Petersson, Annki Sandberg (produkt support), Leif 
Fredriksson (inköpare), Patric Engblom (tekniker). Studenterna började mötet med att 
visa en presentation av spisbrandsläckaren som de döpt till SLOCKNA. Vidare 
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diskuterades oklarheter och förslag på lösningar. Studenterna fick ett definitivt 
klartecken om att fortsätta med projektet och börja med prototyptillverkning. 
Riktlinjer som sattes upp var att bli färdiga med en fungerande prototyp till 
slutdatumet, men studenterna har högre ambitioner. De vill gärna ha hunnit titta på 
potentiella leverantörer och tillverkare.  

8 Tidiga prototyper 

8.1 Förklaring av delar  
Sekretess 

8.2 Prototyp 1:  
Sekretess 

8.3 Prototyp 2:  
Sekretess 

8.3.1 FMEA-analys 
En FMEA gjordes på prototyperna. FMEA står för Failure Modes and Effects 
Analysis som betyder fel effekts analys. Det är en systematisk metod som kan 
förutsäga möjliga fel och sedan utvärdera konsekvenserna genom poängsättning. 
Poängsättningen sker genom att bedöma felets allvarlighetsgrad, sannolikhet för 
inträffandet och sannolikhet för upptäckt. För de möjliga felen med hög poäng 
föreslås åtgärder för att reducera risken att det inträffar.  
 
När analysen utfördes tog projektgruppen störst hänsyn till sannolikheten att det 
inträffar, detta för att många möjliga fel fick höga risktal på grund av att 
allvarlighetsfaktorn och upptäcktsfaktorn var höga och inte kunde sänkas.  
Se bilaga L. 
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9 Slutgiltig prototyp 
Sekretess 

9.1 Tester av prototypen 
Projektgruppen tog kontakt med Patrik på Halmstad Brandförsvar direkt då 
prototypen var färdig och bestämd att med hjälp av deras utrustning testa prototypen. 
En anordning med spis togs fram så prototypen kunde placeras.  
Sekretess 

10 Tillverkning 
Sekretess 

11 Kostnadskalkyl 
Sekretess 

12 Manual 
Manual kommer att medfölja produkten där säkerhetsföreskrifter och 
monteringsanvisning kan utläsas. Se bilaga O. 

13 Miljöaspekter 
Sekretess 

14 Kvalitet och kvalitetskontroll 

14.1 Garantier 
Sekretess 

14.2 CE-märkning 
En CE-märkning av produkten är att rekommendera om försäljning inom IKEA 
Family AB sker. Detta ger en garanti till köparna att produkten är testad och klarar 
alla de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskraven. 
CE-märkning av den automatiska spisbrandsläckaren har dock ej hunnit göras under 
projektets gång då det tar lång tid att genomföra och kostar pengar. Dock kommer 
CE-märkningen görs i efterhand om IKEA Family AB vill införa produkten i sitt 
sortiment. 
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15. Kostnader för projekt 
Sekretess 

16 Inköpsstrategi 
Sekretess 

17 Marknadsplan 
IKEA Family AB är den tänkta försäljningskanalen till produkten. Den kommer 
därför nås av konsumenter över hela världen. Att informera allmänheten är en viktig 
del i marknadsförandet och kan göras gratis genom att få räddningstjänst, 
försäkringsbolag, myndigheter, tidsskrifter och dagstidningar intresserade och att de 
rekommendera produkten. Lika viktigt som att få ut information om produkten är det 
att få allmänheten medveten om riskerna kring spisbränder och dess konsekvenser. 
Räddningstjänst har stor inflytelse och kan hjälpa till med informationsflödet.  
Inne i varuhusen kan det tänkas att information finns i anslutning till produkten och 
att information om risker på så sätt når potentiella kunder. Samarbeten med 
försäkringsbolag kan ge möjlighet till lägre försäkringspremier vid inköp och 
installation av en automatisk spisbrandsläckare. 
Sekretess   

18 Slutsats 
Enligt statistik ifrån Räddningstjänstens inrapportering och NFPA sker ungefär 1000 
rapporterade spisbränder årligen i Sverige. Nära 40 % av alla bränder inom hemmet i 
USA startar på spisen, detta medför cirka 300 omkomna och 4300 skadade personer 
årligen. Statistiken talar för ett stort behov av en lösning på problemet då det skulle 
spara miljontals kronor i skador på egendom och rädda många liv årligen över hela 
världen. 
 
Projektgruppen har tagit fram en helt nya automatisk spisbrandsläckare som är lätt att 
montera och mycket billig i jämförelse med konkurrerande produkter. 
Sekretess  

19 Kritisk granskning 
När projektet nu är genomfört anser projektgruppen att rätt produkt valdes bland de 
förslag som framkommit under projektets gång, detta mycket tackvare användningen 
av utvärderingsmatriser. Brainstorming användes för att få fram olika lösningsförslag 
till produkten, tyvärr framkom inga lösningar som kunde tillämpas i projektet då den 
slutliga idén tidigare framtagits av projektgruppen.   

20 Referenser 
Tillgänglig: <http://www.alfapac.se/> (2007-05-10) 
PDF format. Tillgänglig: <http://www.brandutrymning.se/PDF/Ansulex.pdf> (2006-
12-04) 
Tillgänglig: <http://www.espacenet.com> (2006-11-15) 
Tillgänglig: <http://www.fire-extinguisher-depot.com/guardian-home-range-
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protection.html> (2006-12-06) 
Tillgänglig: <http://www.kaljot.se/kaljot/produkter.asp> (2007-02-20) 
Tillgänglig: <http://www.molybon.se/industriplast/plastic2.asp?id=84,sv,bodytext,5> 
(2007-04-18) 
Tillgänglig: <http://www.nfpa.org> Sök på cooking safety och välj den andra länken 
(2006-12-06) 
Tillgänglig: <http://www.prv.se/> (2006-11-15) 
Tillgänglig: <http://www.stoveguard.ca/> (2006-12-06) 
Tillgänglig: <http://www.uspto.gov/> (2006-11-15) 
Tillgänglig: <http://www.vastbo-plast.se/SE/default.asp> (2007-05-10) 
PDF format. Tillgänglig:  
<http://www.vikingcorp.com/databook/sprinklers/storage/100102_sw.pdf> (2007-01-
15) 
Tillgänglig: <http://www.vplast.se/> (2007-02-20) 

21 Bilagor  
Sekretess 
 
Ritningar 
Sekretess 
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