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Sammanfattning 
Antalet bostadsbränder har inte minskat tillräckligt sedan brandvarnarnas intåg i de svenska 
hemmen och bränderna leder till förödande konsekvenser där ägodelar, hem och värst av allt, 
människors liv står på spel. Varje år omkommer över 80 personer och mer än 500 skadas i 
bostadsbränder vilket ofta beror på att lämplig säkerhetsutrustning saknas. Antalet bränder 
orsakade av elektriska apparater har stigit och sett över en tioårsperiod har brand orsakad av 
glömd spis ökat med hela 70 procent. Genom att förebygga risken för att en brand uppstår 
skulle siffran över antalet bränder minska avsevärt, vilket sparar pengar, oro och viktigast av 
allt, liv.  

Största orsaken till att det börjar brinna i elektriska apparater är att man glömmer stänga av 
dem vilket ofta beror på att man blir distraherad eller lider av försämrat minne. Check-i´s 
målgrupp är i första hand äldre och personer med kognitiva funktionsnedsättningar men 
projektgruppen ser även familjer som viktiga användare. För att Check-i ska kunna anpassas 
efter deras behov har stort fokus legat på kunder och användare. Att involvera produktens 
framtida användare och kunder i utvecklingsprocessen leder till en mer använd och 
användbar produkt. Under projektperioden har dynamisk produktutvecklig använts och 
projektgruppen har brukat ett flertal metoder och verktyg vilket har lett till ett effektivt arbete 
och ett lyckat resultat. 

Check-i kommer att minska antalet bostadsbränder och rädda liv! 

  



 
 

Abstract  
The number of residential fires has not declined sufficiently since the smoke alarm entranced 
the Swedish homes, fires lead to devastating consequences in which possessions, homes and 
worst of all human lives are at stake. Every year, about 80 people get killed and more than 
500 get´s injured in residential fires, often due to lack of safety equipment. The number of 
fires caused by electrical appliances has risen and taken over a period of ten years the fire 
caused by a forgotten stove has increased by 70 percent. Preventing the risk that a fire would 
start on the stove would saves money, worry and most importantly, lives.  

The main cause of the fires in electrical appliances is that you forget to turn off them which 
often due to a distracted or suffering from impaired memory. Check-i's target audience is 
primarily older people and people with cognitive impairments, but the project team also sees 
families as major users. Check-i can be adapted to their needs and the team has largely 
focused on customers and users. Involvement of the product's future users and customers in 
the development process leads to more use and useful product. During the project period the 
team used dynamic product development and the project team has used several methods and 
tools which have led to an efficient and successful prototype.  

Check-i will reduce the number of residential fires and save lives! 
 

 

  



 
 

Förord 
Examensarbetet Check-i har utförts av två studenter från Utvecklingsingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Halmstad. Arbetet är ett nyproduktutvecklingsprojekt som omfattar 22,5 
högskolepoäng och utbildningens målsättning är ”från idé till färdig produkt” . Grundidén är 
resultatet av ett flertal brainstormingar och är att minska antalet bostadsbränder. Projektet 
görs i egen regi med finansiell hjälp från Almi Företagspartner AB och Högskolan i 
Halmstad. Under arbetets gång har gruppen arbetat efter dynamisk innovationsverksamhet 
med fokus på funktionalitet och livsglädje.  

Projektgruppen vill tacka alla inblandade som på ett eller annat sätt bidragit till den lösning vi 
nu har i våra händer. Vår handledare Joakim Tell på Halmstad Högskola för vägledning. 
Arvid Samuelsson, brandingenjör på Halmstads brandstation, för branschinformation och 
statistik. Personal och företag på Science Park Halmstad för hjälp och stöd i 
utvecklingsprocessen. Ann-Mari Bartholdsson på Hälsoteknikalliansen, Catarina Brun från 
Hjälpmedelsinstitutet och Leif Pettersson på HFAB för goda råd.  

Vi vill även passa på att tacka sektionen för Ekonomi och Teknik på Högskolan i Halmstad 
som har bidragit med bland annat projektrum och utskriftsmöjligheter. Sist men inte minst 
vill vi tacka våra föreläsare under årens gång, familj, vänner, mentorer, kurskamrater samt 
alla andra som har stöttat oss under projektets gång.  

 

Trevlig läsning! 

 

 

 

Halmstad 25 maj 2009 

 

____________________    ____________________ 

Viktor Georgeborn    Åsa Ullrich 

770802-3515     830312–3205 
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1. Inledning 
Projektgruppen har i egen regi utvecklat ett kompletterande brandskydd för ett brandsäkrare 
Sverige och resultatet redovisas i följande rapport.  

1.1 Bakgrund 
Samhällets största brandskyddsproblem är bränder i bostäder och varje dag brinner det i 16 
hem. Var fjärde bostadsbrand börjar i köket och 71 procent av dessa bränder startar på spisen, 
se bilaga 1, Statistik. Bränder orsakade av elektriska apparater har ökat och över en tioårs 
period har antalet spisbränder ökat med hela 70 procent (Arvid Samuelsson, 
Räddningstjänsten). Anledningen till att spisbränder uppkommer är framförallt att man 
glömmer stänga av plattorna och den starka hettan gör att det börjar brinna i kastruller, i 
föremål nära spisen eller i smält fett som droppar ner från köksfläkten.  

Varje år omkommer över 80 personer och mer än 500 skadas i bostadsbränder, många på 
grund av att säkerhetsutrustning saknas. Brandskador i byggnader kostar varje år de svenska 
försäkringsbolagen cirka 4 miljarder kronor, det är lika mycket som bruttomedellönen för 
13 000 heltidsanställda under ett år. Genom att förebygga risken för att brand uppstår skulle 
siffran över antalet bränder minska avsevärt vilket sparar pengar, oro och viktigast av allt, 
räddar liv.   

1.2 Problemformulering 
Antalet bostadsbränder har inte minskat tillräckligt sedan brandvarnarnas intåg i de svenska 
hemmen och bränderna leder till förödande konsekvenser där ägodelar, hem och värst av allt, 
människors liv står på spel.   

1.3 Syfte 
Sekretess 

1.4 Mål 
Målet är att bygga en fungerande prototyp som skall testas och utvärderas, att leverera en 
fullständig affärsplan samt en rapport vid projektets slut den 25:e Maj 2009. Produkten skall 
svara mot samtliga krav och önskemål samt motsvara marknadens behov så att försäljningen 
av Check-i kommer att öka världen över och därmed bidra till en brandsäkrare värld.  
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2. Resultat 
Projektet har resulterat i en lösning som uppfyller majoriteten av de krav och önskemål som 
tagits fram med kunder, användare, distributörer och nyckelpersoner. Resultatet svarar väl 
mot den problemformulering och de syften och mål som sattes upp vid projektets start.  

Sekretess 
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3. Projektbeskrivning 
Nedan beskrivs projektet samt de väsentliga faktorer som finansiering och risker, se även 
bilaga 2, Projektbeskrivning.  

3.1 Intressenter 
Examensarbetes intressenter, de som har intresse eller berörs av arbetet, har delats upp i 
primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna är projektgruppen, handledare, 
köpare och användare. De sekundära intressenterna är tillverkare, återförsäljare, 
nyckelpersoner, övriga handledare på Utvecklingsingenjörsprogrammet samt övriga 
projektgrupper U06. För mer information se bilaga 3, Intressenter.  

3.2 Krav 
Kraven har tagits fram med hjälp av brandingenjören Arvid Samuelsson, 
Hjälpmedelsinstitutet, Brandsäkert Hem, kunder och användare. Kundkraven och önskemålen 
har vi fått genom marknadsundersökning och personliga samtal. Se bilaga 4, Projektkrav. Vid 
köp av produkten skall även en bruksanvisning finnas tillhands, se bilaga 29, Bruksanvisning. 

För att underlätta vidare utveckling tog projektgruppen med hjälp av Hjälpmedelsinstitutet, 
Räddningstjänsten, Brandsäkert Hem, kunder och användare upp de krav som produkten ska 
uppfylla vid en marknadsintroduktion, se bilaga 20, Produktkrav. Dessa krav har gruppen 
haft i bakhuvudet under hela produktutvecklingen för att främja den kommande utvecklingen.  

3.3 Projektorganisation 
Projektägarna är Viktor Georgeborn och Åsa Ullrich. Tillsammans har de genomfört ett 
lyckat projekt där det gått från idé till produkt. Till hjälp har de haft ett flertal nyckelpersoner 
som handledare, bollplank och samarbetspartners. För ytterligare information om 
projektorganisationen, se bilaga 5, Projektorganisation.  

3.4 Nätverk 
Gruppen har under projektperioden skaffat sig ett gediget kontaktnät som har bidragit med 
värdefull information och medverkat till produktens utveckling, se bilaga 6, Nätverk. Daniel 
Pettersson, Tommy Salomonsson och Börje Delstrand har bidragit med funktionsidéer och 
programmering. Leif Pettersson på HFAB, Arvid Samuelsson brandingenjör på 
räddningstjänsten i Halmstad och Ann-Mari Bartholdsson på Hälsoteknikalliansen är 
ytterligare några personer projektgruppen haft kontakt med.  

3.5 Budget och Finansiering.  
Vid projektets start gjordes en grov budgetering som fastställdes till 15 000 kronor. Den 
slutgiltiga budgeten uppgick till den totala summan på 23 203 kronor, se bilaga 7, 
Projektbudget. Då projektet har genomförts i egen regi har finansieringen skett på egen hand 
med hjälp av stipendier och Högskolan i Halmstad. Projektgruppen har även erhållit ett 
innovationsstöd från Almi Företagspartner på 15 000 kronor.    
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3.6 Tidsplan 
Examensarbetet sträcker sig över ett år med början 18 augusti 2008 och slut 30 maj 2009. I 
början av perioden gjordes en preliminär tidsplan som till stora delar har följts utan större 
avvikelser, se bilaga 8, Tidsplan. 

3.7 Risker 
För att undersöka vilka risker projektet kan utsättas för genomförde projektgruppen en 
riskanalys som visas i bilaga 9, Riskanalys. De risker som utgör störst hot är att 
underleverantören inte levererar i tid och att produkten inte är tillräckligt pålitlig. För att 
förhindra riskerna kommer projektgruppen skriva kontrakt med underleverantören, bygga upp 
ett förtroende med kontinuerlig kontakt och sträva efter ett nära samarbete. 
Produktutvecklingen kommer att genomföras med noggranna och regelbundna tester och 
projektgruppen kommer i så stor utsträckning som möjligt att använda sig av standardiserade 
produkter av bra kvalitet.   
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4. Metod  
Projektgruppen har under projektets gång tillämpat ett antal metoder och verktyg för att på ett 
effektivt sätt underlätta arbetsgången. Metoderna har fungerat som ett hjälpmedel på vägen 
där gruppen valt de metoder som lämpat sig bäst för projektet. 

4.1 Metodval 
Under projektperioden har huvudmetoden dynamisk produktutveckling använts (Ottosson, 
1999) där projektgruppen arbetat parallellt med flertal olika arbetsmoment för att snabbare nå 
målet. Gruppen har arbetat efter en grov översiktlig långsiktsplanering och detaljerad 
kortsiktsplanering. Tidsplanen, se bilaga 7, visar långsiktsplaneringen och 
kortsiktsplaneringarna har gjorts efter hand i form av veckorapport och whiteboard – 
anteckningar. Nedan följer en grov översikt över de metoder och verktyg som har tillämpats. 

4.1.1 Brainstorming  

Brainstorming med post-it lappar är ett vanligt verktyg som används för att hitta nya idéer 
och utveckla ett kreativt tänkande. Metoden lämpar sig för både stora och små grupper och 
används oftast som startpunkt för nya delar av projektet eller som ett hjälpmedel då projektet 
avstannat. 

Projektgruppen använde brainstorming som utgångspunkt genom hela projektet både i små 
och stora grupper. Det var ett medel för de grundläggande idéerna som senare utvärderades 
och utvecklades. Metoden användes bland annat då projektgruppen skulle generera olika 
funktionsmetoder, se bilaga 11, och för att undersöka alternativa namn till produkten, se 
bilaga 12. 

4.1.2 Benchmarking 

Benchmarking betyder att lära av goda förebilder med syftet till egen förbättring. Det kan 
gälla andra företag, produkter eller organisationer. Man jämför, i detta fall en produkt, med 
konkurrenter eller liknande produkter, företag, organisationer på marknaden och tar till sig 
det som de gör och kan bättre. 

Benchmarkingen gjordes för att undersöka konkurrerande produkter och ligger som grund till 
kravlistan.  

4.1.3 Databassökning 

Databassökning innebär att man kollar upp befintliga patent och mönsterskydd för att 
försäkra sig att man kan fortsätta på det spår man riktat in sig på. Verktyget användes för att 
undersöka nyhetsvärdet i produktidén och visade att en pattentering är fullt möjlig. 

4.1.4 Intressentanalys  

Intressentanalys görs för att identifiera de som påverkar eller påverkas av projektet. Analysen 
gjordes i ett tidigt skede och visar på det kontaktnät som byggts upp under projektets gång, se 
bilaga 3.  
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4.1.5 BAD/PAD/MAD/CAD 

Brain Aided Design, Pencil Aided Design, Model Aided Design och Computer Aided Design 
används för att förmedla tankar, idéer, modeller och avancerade ritningar.  

BAD har tillämpats när behovet av många olika lösningar har varit stort som när 
projektgruppen genererade förslag till möjliga samarbetspartners eller för att analysera 
möjliga risker med produkten eller projektet. PAD har varit ett visuellt hjälpmedel som 
används vid presentation av egna idéer som utvecklats med hjälp av brainstorming se bilaga 
16, Designförslag. Resultatet av detta har sedan lett till slutliga skisser, modeller och CAD 
ritningar se bilaga 17.  

4.1.6 Intervjuer  

Intervjuer är en flexibel metod som kan användas i alla sammanhang. Metoden vävdes in i 
dialoger med projektets nyckelpersoner för att ge projektgruppen en bättre insyn i branschen 
för ett lyckat resultat. Några av personerna gruppen pratade med är Arvid Samuelsson från 
Räddningstjänsten i Halmstad, Ann-Mari Bartholdsson från Hälsoteknikalliansen och Leif 
Pettersson från HFAB.  

4.1.7 Kundundersökning 

Kundundersökningen är en viktig del i utvecklingsfasen där projektägarna har möjlighet att 
undersöka behovet och anpassa produkten efter marknaden . Projektgruppen har genomfört 
en marknadsundersökning med syfte att undersöka behovet, intressenter, kundkrav och 
framtida användare. Gruppen insåg ganska snart att kunden oftast inte var användaren själv 
vilket medför att resultatet endast kan användas som stöd vid beslutsfattande och inte som 
beslutsunderlag.  

4.1.8 FMEA  

FMEA (Failure Mode Effect Analysis) är en metod som används för att för att finna och 
utvärdera de risker som finns med produkten samt vilka effekter de kan medföra. Åtgärden 
blir att eliminera riskerna och minska den negativa effekten. Metoden dokumenteras sedan i 
en färdig mall. (Leif Nordins föreläsningsmaterial HT 07) 

Verktyget användes för att förutspå vilka risker som finns vid användning av produkten i 
vardagen och resultatet användes för att utveckla och förbättra produkten, se bilaga 28, 
FMEA.  

4.1.9 Riskanalys  

Riskanalys bygger på samma princip som FMEA och kan utföras på många sätt. Slutsatsen är 
att man konstruerar bort alla farligheter för användaren, tillverkaren och kunden, konstruerar 
in säkerhetssystem för kvarvarande risker och varnar sedan för de risker som kan finnas kvar.  

Ett flertal riskanalyser har genomförts under projektets gång där förslag på åtgärder har gjorts 
för samtliga risker. Åtgärderna har sedan ”byggts” in i projektet från start vilket har 
underlättat arbetet och minskat risken för att oönskade händelser skall inträffa.  
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4.1.10 Miljöpåverkan 

Produktens miljöpåverkan analyseras för att dokumentera hur en produkt påverkar 
omgivningen under dess livslängd. 

Projektgruppen har under hela projektperioden haft fokus på miljöpåverkan när material, 
komponenter och tillverkningssätt bestämts.  

4.1.11 Porters fem krafts modell 

Denna metod visar på betydelsen av att diskutera vad som är “branschen” idag genom att 
bryta ner abstrakta helheter i konkreta delar. Modellen består av de fem krafter som påverkar 
företaget; substitut, nyetablerare, kunder, konkurrenter och leverantörer. (Kotler, 2008) 

Metoden har resulterat i en överskådlig bild av hur branschen ser ut, vilken varit till stor hjälp 
genom hela projektet.  

4.1.12 SWOT-analys 

En SWOT analys behandlar företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor 
(strength) och svagheter (weakness) är interna, inom företaget, medan möjligheter 
(opportunities) och hot (threat) är externa. (Kotler, 2008) 

Modellen har används för både produkten och företaget. Resultatet har sedan analyserats där 
åtgärder tagits fram vilket förenklat arbetet avsevärt. 

4.1.13 Avstämning 

Avstämningar har skett regelbundet under projektets gång för att bolla tankar och idéer med 
personer i branschen och andra nyckelpersoner. Genom handledarmöten en gång i veckan har 
projektgruppen fått chansen att diskutera med en utomstående person med kunskaper inom 
produktutveckling. Kommunikation med framtida samarbetspartners har varit en värdefull 
tillgång för projektets utveckling och framtid.  
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5. Affärsplan 
Affärsplan har granskats av Venture Cups jury 2009. Juryns åsikter om den formella 
framställningen var att den fullständigt gav ett professionellt intryck. Projektgruppen har tagit 
till vara på de synpunkter och råd som getts och resultatet visas i medföljande Affärsplan.  

Sekretess   
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6. Utvecklingsprocessen 
I detta kapitel beskrivs genomförandet från idé till produkt. Projektgruppen har effektiviserat 
arbetet genom att den person som är mest lämpad och intresserad av arbetet har utfört det. 
Gruppen har arbetat i både enskilt och i par och har under hela projektperioden eftersträvat ett 
nära samarbete med alla inblandade. Dynamisk produktutveckling har tillämpats där 
projektgruppen har arbetat parallellt med olika delmoment (Ottosson 1999). 

6.1 Genomförande 
Projektperioden för nyproduktutvecklingsprojektet startade i augusti 2008 med målet ”idé till 
verklighet” men projektet Check-i kom inte igång förrän i slutet av oktober samma år. Under 
de första månaderna arbetade gruppen med att generera möjliga idéer till projektet. Idéerna 
utvärderades efterhand och efter ett flertal mässbesök och brainstormingar bestämde sig 
gruppen för att arbeta vidare med projektet Check-i.  

6.2 Förstudie 
För att få en inblick i det aktuella området gjordes en grundlig förstudie med hjälp av väl 
utvalda metoder. Förstudien beskrivs i följande fyra punkter.  

6.2.1 Benchmarking 

Sekretess 

6.2.2 Samtal 

Projektgruppen besökte brandkåren och Hälsoteknikalliansen i Halmstad för att diskutera 
produktidén med personer insatta i branschen. Gruppen har pratat med Catarina Brun på 
Hjälpmedelsinstitutet, Leif Pettersson på Halmstad fastigheter AB och Arvid Samuelsson på 
räddningstjänsten. Samtalen genererade bland annat värdefull information om branschen, 
dagens marknad, de största orsakerna till bostadsbränder, kostnader och potentiella kunder. 
Brandingenjören Arvid Samuelsson hjälpte gruppen med statistik kring bostadsbränder där 
det visade sig att en glömd spis ger upphov till cirka tre bränder per dag.  

6.2.3 Marknadsundersökning 

Projektet valde att i ett tidigt skede göra en marknadsundersökning för att på ett snabbt och 
enkelt sätt få in användarna i ett tidigt stadium. Användarna är i första ledet äldre och 
personer med kognitiva funktionshinder men projektgruppen ser även familjer som en viktig 
målgrupp. För att anpassa produkten efter kundernas behov kontaktades Hjälpmedelsinstitutet 
som hjälpte till med at utforma produktens kravspecifikation, se bilaga 4, Projektkrav och 20, 
Produktkrav. När gruppen undersökte behovet hos människor över 70 år visade det sig att 
majoriteten äldre inte tyckte att de var i behov av produkten medan deras anhöriga och 
vårdpersonal ansåg att deras behov var stort. Projektgruppen kommer därför att skilja på kund 
och användare. 
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I Sverige idag finns det 1,5 miljoner människor över 65 år och inom en tioårs period kommer 
gruppen över 65 år att utgöra 25 procent av Sveriges befolkning. Det finns ingen exakt 
statistik över antalet personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Omkring 70 000 
drabbas av förvärvade hjärnskador varje år, 30 000 får stroke, 10 procent av befolkningen har 
uppmärksamhetsstörningar av typen ADHD och totalt finns det 180 000 dementa i Sverige. 

Syftet med marknadsundersökningen var att undersöka behovet hos personer 20 -65 år, om de 
har någon i sin närhet som är i behov av produkten samt om de är intresserade av mer 
information. Intresset var stort av denna typ av produkt och många undrade när den kommer 
ut på marknaden. Det visade sig även att alla som vi pratade med hade någon i sin närhet som 
var i behov av produkten. 

6.2.4 Databassökning 

Sekretess 

6.3 Konceptframtagning  
Sekretess 

6.4 Utvärdering  
Sekretess 

6.5 Komponentval 
Sekretess  

6.6 Hårdvaru- och Mjukvaruutveckling  
Sekretess 

6.7 Design 
Sekretess 

6.8 Produktionsprocessen  
Sekretess 

6.9 Tester  
Sekretess 

6.10 Utvärdering 
När produkten var klar, material och diametrar bestämda, gjordes utvärderingar vilka skapade 
medvetenhet om produktens egenskaper. Utvärderingarna är en bra grund till produktens 
kommande vidareutveckling och beskrivs nedan.  
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6.10.1 SWOT 
För att få en överblick över vilka fördelar och nackdelar Check-i har gjordes en SWOT-
analys, se bilaga 18.  

6.10.2 FMEA 
Genom FMEA:n fick projektgruppen en uppfattning om vilka fel som kan uppstå på Check-i, 
se bilaga 28, FMEA.  
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7. Check-i 
Sekretess   

7.1 Namnval 
En brainstorming med notisar och bilder resulterade i ett flertal potentiella namn på 
produkten, se bilaga 12, Brainstorming 2. Med resultatet från brainstormingen som grund 
bestämde sig gruppen för att döpa produkten till Check-i. Typsnittet Elephant har valts för sin 
tydlighet vilket passar bra in på produkten, resultatet ser ni nedan.  

 

 

 

7.2 Färg och Materialval  
Sekretess 

7.3 Användning 
Sekretess  

7.4 Avstämning med krav  
En kort avstämning gentemot de krav och önskemål som produkten skall uppfylla visas i 
bilaga 19. Prototypen uppfyller samtliga krav som satts upp för projektet. Märkning enligt 
gällande standarder kommer att göras efter produktens fortsatta utveckling som kommer att 
ske under sommaren 2009. Dessa tester kommer att göras av ackrediterat företag. 
Projektgruppen har i den mån som det kunnats tagit hänsyn till produktkraven för att 
underlätta den framtida utvecklingen.   

7.5 Installering 
Sekretess 

7.6 Nyhetsgranskning och Patent  
Sekretess 

7.7 Utveckling 
Sekretess 
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8. Vision och Framtid 
Efter Utexpo (se bilaga 25), som äger rum den 28-30 Maj 2009, kommer projektgruppen 
tillverka en första miniserie på 4 prototyper. Dessa kommer under sommaren 2009 att testas 
och utvecklas tills önskat resultat nås samtidigt som patentansökan kommer att genomföras. 
Finansieringen kommer ägarna själva att stå för med hjälp från Almi Företagspartner AB. Ett 
nystartat företag ställs ofta inför ett flertal risker, för att minimera dessa har projektgruppen 
genomfört en riskanalys, se bilaga 26, Företagsrisker.  
När utvecklingen av produkten är klar kommer den att granskas av ackrediterat företag innan 
Check-i är redo för marknaden. Utvecklingen kommer att ske i Science Park Halmstad där 
projektgruppen flyttar in i början av juni.  

 

 



 

 
©Viktor Georgeborn och Åsa Ullrich 

20 

9. Slutsats och Reflektion 
Projektet har genomförts med gott resultat och projektmedlemmarna är mycket nöjda med 
vad de lyckats åstadkomma. Gruppen har under projektets gång nyttjat den kunskap som 
erhållits under tre år på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Projektet har även bidragit till att 
medlemmarna fått nya erfarenheter och ökade kunskaper om allt vad projektarbete innebär. 
Samarbetet projektmedlemmarna emellan har varit bra då alla tillfört deras erfarenheter och 
arbetat efter egen förmåga. Det har alltid funnits uppgifter att ta sig an som fört projektet 
framåt. Projektgruppen har haft bra kontakt med handledaren som har stöttat och hjälpt till att 
driva projektet i rätt riktning.  

Projektet Check-i har bedrivits med stor målmedvetenhet och är ett resultat av hårt arbete, 
starka viljor och strävan efter en ständig förbättring. Med facit i hand är det lätt att se vad 
som kunde ha effektiviserats ytterligare och dessa kunskaper kommer projektgruppen ta med 
sig ut i arbetslivet.  

I övrigt har projektet flutit på bra och gruppen anser att de har effektiviserat arbetet så mycket 
som möjligt. Ett dynamiskt arbetssätt, kända modeller och höga krav har gjort att problem 
lösts snabbt och projektet har framskridit längs ett strukturerat stråk. Sammanfattningsvis är 
projektgruppen mycket nöjda med det genomförda projektet och dess resultat. 

Förhoppningarna är nu att få ut produkten på marknaden vilket projektgruppen beräknar 
kommer att inträffa i början av 2010.  
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Bilaga 1, Statestik 
 

Startföremål - elektriska apparater 

Startutrymme – bostäder 
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Antal omkomna i brand 

 

 

 

Försäkringsbolagens skadebelopp till följd av brand i bostad 

 

Räddningstjänst i siffror 2007, Diagram 22 

Källa: Sveriges Försäkringsförbund, Översiktsstatistiken resp. Brandskadekostnader 



26 
 

Bilaga 2, Projektbeskrivning 

Projektets omfång 

Projektet är ett examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad 
och omfattar 22,5 högskolepoäng. Programmet har som vision att gå från idé till verklig 
produkt vilket kommer att eftersträvas. Projektet utförs i egen regi och idén uppkom efter ett 
flertal brainstormingar vid projektets start. Projektägarna delar på projektledar posten och 
tillsammans med intressenter kommer gruppen att arbeta sig fram till en funktionell produkt. 
Arbetet kommer att äga rum vid Högskolan i Halmstad som bidrar med projektrum, 
utskriftsmöjligheter, internet och en funktionell verkstad.  

Grundidé 

Sekretess  

Tidsbegränsning 

Projektperioden sträcker sig mellan 2008-09-18 till 2009-05-30. Förarbetet där gruppen 
genererade möjliga projektidéer sträckte sig till slutet på oktober 2008.  

Kontaktuppgifter 

Projektnamn:  

Check-i 

Projektmail:  

nyproduktutveckling@gmail.com 

Projektägare:  

Viktor Georgeborn     
  

Åsa Ullrich     
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Bilaga 3, Intressenter 

Nedan listas projektets intressenter, de som har intresse eller på något sätt berörs av projektet, 
efter primära - och sekundära - intressenter.  

Primära intressenter: 

   Projektgruppen:  Viktor Georgeborn
     Åsa Ullrich 

   Handledare:   Joakim Tell 

   Testgrupp  

   Köpare 

   Användare 

 

Sekundära intressenter: 

   Nyckelpersoner: Daniel Pettersson  
Arvid Samuelsson 
Leif Petterson  
Hans-Erik Eldemark 
Anne-Mari Bartholdsson 
Catarina Brun 
Behdad Assadi 

   Övriga projektgrupper  

   Övriga handledare 

   Tillverkare:   

   Underleverantörer: Kjell och Company AB
     Electrokit  
     JME elgrossist AB
     Conrad Elektronik AB
     Acron AB 

Distributörer 

 



28 
 

Bilaga 4, Projektkrav 

Sekretess  
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Bilaga 5, Projektorganisation  

De personer som ingår i projektorganisationen är projektets beställare, projektägarna, 
handledare, nyckelpersoner och underleverantörer. En översikt av projektorganisationen visas 
i figuren nedan.  

Beställare

Högskolan i Halmstad

Styrgrupp

Viktor Georgeborn

Åsa Ullrich

Högskolan i Halmstad

Daniel Pettersson

Projektledare

Viktor Georgeborn

Åsa Ullrich

Projektgrupp

Viktor Georgeborn

Åsa Ullrich

Referensgrupp

Joakim Tell

Leif Pettersson

Hans-Erik Eldemark

Arvid Samuelsson

Projektägare

Viktor Georgeborn

Åsa Ullrich
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Bilaga 6, Nätverk 

Sekretess 
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Bilaga 7, Projektbudget 

 

Utgifter 

Totalt    23 203 

 

Intäkter 

Högskolan i Halmstad   5 000 

Innovationsstöd   15 000 

Eget kapital    1 203  

Stipendier    2 000 

Totalt    23 203 
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Bilaga 8, Tidsplan 

 

 

  Månader Oktober November December Januari Februari Mars  April Maj  

Aktiviteter                   

Idégenerering                   

Affärsplan                   

Undersökning/analyser                   

Beräkningar                   

Sponsorer/stipendier                   

Modelltillverkning                   

Julredovisning                   

Prototyptillverkning                   

Rapportskrivning                   

Testing                   

Slutredovisningen                   

Utexpo                   
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Bilaga 9, Riskanalys 

Sektretess 
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Bilaga 10, Avtal 

Teknologer vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan Halmstad utför 
projektarbete, som avhandlar produktutveckling för olika företag eller i egen regi. Vid dessa 
kan det förekomma information som är av konfidentiell natur avseende både produkter, som 
kan komma att patenteras eller vidareutvecklas, och om företag. Projektarbetet utförs i till 
stora delar i samarbete med utomstående företag, varvid dessa har god insyn i studenternas 
arbete. På grund av detta finns upprättat följande 

Sekretessförbindelse 

Teknologerna Viktor Georgeborn, 770802-3515 och Åsa Ullrich, 830312-3205 utför projekt 
kallat Check-i. I samband med detta besöker teknologerna företaget XXX i syfte att 
undersöka om någon form av framtida samarbete och/eller affärsutbyte kan vara aktuellt inom 
ramen för projektet. Projektet presenteras således som en företagshemlighet. 

Undertecknade förbinder sig, såsom deltagare i besök och/eller framtida samarbete eller 
affärsutbyte inom ramen för projektet, att behandla information om de produkter som 
projektet avhandlar, information om företag, såsom projekt, produktutveckling, produkter, 
marknader samt annan information, som fås under projektarbetena konfidentiellt. 
Diskussioner får dock föras inom den krets som deltar i projektet. Information som inhämtats 
vid projektet får således inte diskuteras med eller yppas till personer utanför denna krets. 
Vidare förbinder sig undertecknade att inte själva utnyttja informationen kommersiellt, utan 
att överenskommelse därom träffats med teknologerna. 

Denna förbindelse gäller solidariskt för både undertecknande fysiska personer som 
ställföreträdare och för företag. 

Sekretessförbindelsen omfattar inte information som återfinns i offentliga handlingar eller på 
annat sätt är att anse offentlig. 

Brott mot denna sekretessförbindelse kan medföra skadeståndsskyldighet, utan någon 
begränsning av beloppet, enligt skadeståndslagen, lag 1972:207. 

Denna sekretessförbindelse gäller från dagen för undertecknande och fem år framåt i tiden. 

Halmstad den x maj 2009 

 

________________________ 

Förnamn Efternamn 
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Bilaga 11, Brainstorming 1 – Produktfunktioner 

Sekretess 

Bilaga 12, Brainstorming 2 - Produktnamn  

Sekretess 

Bilaga 13, Blockschema  
Sekretess 

Bilaga 14, Komponenter 
Sekretess 

Bilaga 15, Hårdvaru- och Mjukvaruutveckling 
Sekretess 

Bilaga 16, Designförslag 
Sekretess 

Bilaga 17, CAD-ritningar 
Sekretess 

Bilaga 18, SWOT-analys Check-i 

Sekretess  

Bilaga 19, Avstämning mot krav och önskemål  
Sekretess  

Bilaga 20, Produktkrav  
Sekretess  

Bilaga 21, Konkurrenter 

Sekretess  
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Bilaga 22, Förpackning 
Sekretess  

Bilaga 23, Grafisk Design  
Sekretess  

Bilaga 24, Prototypskal  
Sekretess 

Bilaga 25, Utexpo  
Sekretess 

Bilaga 26, Företagsrisker  
Sekretess  

Bilaga 27, Installering  
Sekretes 

Bilaga 28, FMEA  
Sekretes 

Bilaga 29, Bruksanvisning 
Sekretess 
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