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Bilaga 2 – Projektplan 
Datum: 2007‐09‐20 

Beskrivning av projektet 
Syftet med projektet är att ta fram en hög barnstol som passar in i det moderna hemmet. 
Projektgruppens mål är utveckla en trendig barnstol som har nya funktioner jämfört med de 
stolar som finns på marknaden idag. 

Krav/önskemål 
Projektgruppens önskemål är att kunna utveckla en designinriktad barnstol som är 
anpassningsbar till dess omgivning. Stolen ska passa in i alla slags köksmiljöer och samtidigt 
vara rolig för barnen. Projektgruppens mål är att stolen ska uppfylla kraven för CE‐märkning. 

Projektorganisation 
Lisa Jonsson    ‐ Projektdeltagare 
Anna Johansson  ‐ Projektdeltagare 
 
Hans‐Erik Eldemark   ‐ Handledare 
 
Projektgruppen består av två studenter från Utvecklingsingenjörsprogrammets årskurs tre 
på Högskolan i Halmstad. Handledare är Hans‐Erik Eldemark och under projektets gång 
kommer ett handledarmöte äga rum en gång per vecka. 

Intressenter 
Förutom projektgruppen och handledaren finns det många andra intressenter till projektet; 
barn, föräldrar, återförsäljare, café‐ och restaurangbiträden samt tillverkare av barnstolar.  

Avgränsning och prioriteringar 
Examensarbetet sträcker sig över två terminer så målet för projektgruppen är att ha en 
färdig prototyp i början av maj 2008. För att få fram en så bra prototyp som möjligt kommer 
projektgruppen ständigt att ha både primär‐ och sekundäranvändarna i fokus under 
utvecklingsfasen. 

Metod 
En stor marknadsundersökning av dagens barnstolar kommer att göras genom att intervjua 
föräldrar, café‐ och restaurangbiträden samt återförsäljare av barnstolar. Förhoppningar 
finns att kunna bilda en fokusgrupp med föräldrar som kan ge projektgruppen feedback 
under projektets gång. Med hjälp av en fokusgrupp kan även ett användartest utföras när 
det i framtiden finns en prototyp av barnstolen.  

1(2) 
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Budget 
Projektet genomförs i egen regi varvid inga pengar finns att tillgå vid projektets start. 
Projektgruppen kommer att söka stipendier samt pengar från Högskolan i Halmstad. Nedan 
visas en översiktlig budget över förväntade utgifter. 
 
Telefonkostnad       600 kr 
Utskrift av rapport       700 kr 
Övriga utskrifter       500 kr 
Resor      4 000 kr 
Prototyp    10 000 kr 
Totalt    15 800 kr 

Tidplan 
En halvtidsredovisning av projektet kommer att äga rum den 14 december 2007. En slutgiltig 
redovisning av projektet kommer sedan att äga rum den 14 maj 2008 och rapporten ska vara 
klar senast den 26 maj samma år. 

Risker 
Vid produktutvecklingsprojekt finns det alltid en risk att projektgruppens produktförslag 
redan finnas på marknaden eller är patentskyddade. Genom att tänka ”nytt” samtidigt som 
man regelbundet kollar av marknaden hoppas projektgruppen på att kunna presentera en 
helt ny typ av hög barnstol vid projektets slut. 
Då projektet genomförs i egen regi finns en risk att projektgruppen saknar finansiering till 
projektet. Genom att söka stipendier och annan finansieringshjälp hoppas projektgruppen 
lösa eventuella eknomiska problem. 
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Bilaga 4 – Intressentanalys 
Nedan visas en ”piltavla” med projektets intressenter. De med vit text nämnda intressenter 
är projektets primärintressenter. Övriga är sekundärintressenter. De intressenter som nämns 
i yttersta cirkeln har minst intresse av projektet.  
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Bilaga 5 – Slutgiltig budget 
Nedan presenteras de utgifter och intäkter som projekgruppen har haft under arbetets gång. 

 

Utgifter: 

Mönsterskydd  10 000 kr
Telefonkostnader  1 500 kr
Utskrift av rapport  1 500 kr
Övriga utskrifter  815 kr
Resor  1 324 kr
Prototyp  12 400 kr
Övriga modeller  402 kr
Montermaterial till UTEXPO  1 400 kr
Övrigt  1 606 kr
Totalt  30 947 kr
 

 

Stipendier och sponsring: 

Lektor Sten Fåhrés minnesfond  3 333 kr
Högskolan i Halmstad  5 000 kr
ALMI företagspartner AB  10 000 kr
Totalt  18 333 kr
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Bilaga 6 – Preliminär tidplan 
 

v.40  Research Göteborg + Sammanställning 

v.41  Fokusgrupp Halmstad 

v.42  Research Stockholm + Sammanställning 

v.43  Resultat och analys 

v.44  Skissa + Statistik + Barnläkare 

v.45   Val av kundgrupp + Skisser 

v.46  Material + Modell 

v.47   Utvärdering + Nya skisser 

v.48  Förberedelser presentation + Kravspecifikation + Ny modell 

v.49  Förberedelser presentation 

v.50  Redovisning 

v.3  Skissa + Modell 

v.4  Skissa + Modell + Möte Svan AB 

v.5  Semester 

v.6  Skissa 

v.7  Välja 3 koncept/Modeller 

v.8  Modeller + Presentationsmaterial + Utvärderingsmetoder 

v.9  Modeller + Presentationsmaterial + Utvärderingsmetoder 

v.10  Användartest BVC 

v.11  Finjustera/ändra 

v.12  Finjustera/ändra 

v.13  Färdig för prototyptillverkning 

v. 14  Rapportskrivning + Barnmässa i Göteborg 

v.15  Rapportskrivning + Finjustera/ändra 

v.16  Rapportskrivning + Finjustera/ändra + Användartest 

v.17  Rapportskrivning + Finjustera/ändra 

v.18  Rapportskrivning + Finjustera/ändra 

v.19  Förbereda redovisning + Rapportskrivning 

v.20  Redovisning 

v.21  Förbereda UTEXPO 

v.22  UTEXPO 
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