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Förord 
Projektet som följer är utfört av Jessica Andersson och Linnea Severinson under sista året på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Projektet har drivits i egen regi utan 

samarbetspartner. I projektet har en ny produkt, ISafe, tagits fram. ISafe är en säkerhetsutrustning för 

vistelse på is.  

Vi vill främst tacka ALMI Företagspartner som bidragit med finansiellt stöd så att projektet har kunnat 

genomföras. Vi vill även tacka Hälsoteknikcenter Halland och Högskolan i Halmstad. Ett speciellt tack till 

vår studierektor och handledare Leif Nordin och till våra klasskompisar för stöd och råd under året som 

gått. 

Under projektet har vi även haft kontakt med ytterligare personer som hjälpt oss genomföra vårt 

projekt. Ett stort tack ger vi här till dem.  

Roger Lindegren, Universitetslektor i kemi på Högskolan i Halmstad – Kemisk rådgivning 

Lars-Gunnar Franzen, Professor i kemi på Högskolan i Halmstad– Kemisk rådgivning 

Andreas Claesson, Doktorand inom drunkningsolyckor och ambulanssjuksköterska - Information och 

kunskap inom området  

Per Tjernström, Livräddare - Information och kunskap inom området 

Personal på Håstens Simhall – Tillträde till simhallen och redskap för tester 

Varbergs Långfärdsskridskoklubb – Medverkan i workshop  

Stockholms Skridskoseglarklubb – Statistik och information angående plurrningsolyckor 
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Sammanfattning  
ISafe är en säkerhetsutrustning för vistelse på is. ISafe är ett koncept som består av två produkter, en 

flytdel och en värmedel. ISafe tillför både flytkraft och värme till en person som plurrat (fallit genom 

isen) och ökar på så sätt chanserna till överlevnad. I dagsläget finns inga liknande produkter på 

marknaden, detta gör ISafe unik i sitt slag. 

I Sverige är det under vinterhalvåret många som beger sig ut på isarna. Det är främst 

långfärdsskridskoåkare men även personer som utövar andra isaktiviteter såsom skridskosegling och 

isfiske. 

Under utveckling av ISafe har flertalet metoder inom produktutveckling använts och flertalet test har 

utförts för att säkerställa ISafes funktioner och uppnå önskat resultat.  

När en person faller ner genom isen drabbas kroppen av en temperaturchock och personen börjar 

hyperventilera. Det är då stor risk att den drabbade andas in vatten, vilket kan leda till drunkning.  

För att lugna den drabbade och öka chanserna till överlevnad är ISafe utrustad med en värmedel. De 

flesta som avlider vid plurrning går bort på grund av nedkylning och värmen har därför en viktig funktion.  

ISafe bygger på automatisk aktivering där den drabbade inte behöver utföra något själv. Det är ett 

koncept som tack vare sina två egenskaper med flytkraft och värmetillförsel kan öka chanserna till 

överlevnad hos den drabbade och minska antalet tragiska olyckor.  

ISafe gör att du kan känna dig trygg när du befinner dig på isen. 



 
 

 
 

Abstract 
ISafe is safety equipment for ice activities. ISafe is a concept that consists of two products, a flotation 

collar and a heat part. ISafe adds both buoyancy and heat to a person who has fallen through the ice and 

increases the chances of survival. Currently there are no similar products on the market, this makes ISafe 

unique. 

 

During the winter months in Sweden there are many people who visit the ice.   

It is mainly long distance skaters but also people who exercise other ice activities such as skate sailing 

and ice fishing. 

 

During the development of ISafe several methods of product development has been used and many 

tests have been conducted to ensure ISafes functions and achieve desired results. 

 

When a person falls through the ice the body gets exposed to a temperature shock and the person 

begins to hyperventilate. There is a large risk that the affected starts to inhale water, which may lead to 

drowning.  

To calm the affected and increase the chances of survival ISafe is equipped with a heat part. Most people 

who dies as a result of falling through the ice freezes to death. The heat part therefore has a very 

important function.  

 

ISafe is based on automatic activation. It is a concept which, thanks to its two properties with buoyancy 

and heat can increase the chances of survival of the affected and reduce the number of tragic accidents. 

 

ISafe makes you feel safe when you are on the ice.  
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1. Inledning 
I Sverige är det under vinterhalvåret många som beger sig ut på isarna. Det är främst 

långfärdsskridskoåkare men även personer som utövar andra isaktiviteter samt hobbyåkare. I Sverige 

finns det i nuläget cirka 75 000 långfärdskridkoåkare1. 

1.1 Bakgrund & problemformulering 
Det är många som inte är medvetna om den fara det innebär med att ge sig ut på isen. Trots att isen 

verkar tjock och stadig kan olyckan snabbt vara framme. På grund av strömmar kan isen vara tunnare på 

vissa ställen och isen kan därför brista.  

Antalet personer som plurrar (faller genom isen) varje år är okänt. Detta på grund av att många kommer 

upp utan hjälp av räddningstjänsten och inte behöver sjukvård. Dessa händelser dokumenteras inte och 

är därför inte synliga i statistiken.  

Den statistik vi kan finna är hur många räddningsuppdrag räddningstjänsten åkt ut på under 

vinterhalvåret i samband med plurrning. Under år 2011 var dessa 43 stycken2.  

Då långfärdsskridskoklubbarna är skyldiga att rapportera plurrningar finns även statistik över detta. Ett 

exempel är Stockholms Skridskoseglarklubb som har 10 000 aktiva medlemmar. Enligt information 

plurrar ledarna i klubben i snitt en gång per år3. Enligt statistik från Socialstyrelsens databas dör varje år 

15-20 personer i Sverige till följd av plurrning4.  

När kroppen faller ner i kallt vattnen utsätts kroppen för en temperaturchock. Konsekvenser detta kan 

ge är farlig blodtryckshöjning, medvetslöshet, köldskador och i värsta fall drunkning eller förfrysning5.  

Om den drabbade inte kommer upp ur isvaken får räddningstjänst påkallas. Nackdelen är att dessa 

olyckor ofta inträffar på sjöar eller mossar. Framkomligheten till dessa olycksplatser är ofta 

svårframkomliga och därmed tidsödande för räddningstjänsten.  Det är därför viktigt att de drabbade har 

säkerhetsutrustning som möjliggör att de klarar sig i väntan på hjälp.  

Det marknaden erbjuder idag i form av säkerhetsutrustning är inte tillräckligt. Det finns därför ett stort 

behov av en ny typ av säkerhetsutrustning.  

1.2 Syfte 
Under projektet ska modeller, metoder och verktyg inom produktutveckling användas. Efter 

examensarbetet ska vi ha skaffat oss kunskap inom produktutveckling. Vi ska utveckla en ny produkt 

ifrån idéstadiet tills en prototyp klar för tillverkning och marknadsintroduktion. Projektet ska även ge 

erfarenheter i användandet av kontaktnät samt de resurser som finns inom projektet. 

                                                           
1
 Palle Zetterstrand, styrelsemedlem Skridskonätet, www.skridsko.net 

2
 MSB:s statistikdatabas IDA, www.ida.msb.se/ida2#page=a0180 

3
 Eje Tillfors, styrelsemedlem Stockholms Skridskoseglarklubb, www.sssk.se  

4
 www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas 

5
 Andreas Claesson, Ambulanssjuksköterska och doktorand inom drunkningsolyckor vid Göteborgs Universitet 
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1.3 Mål 
Efter projektet ska en prototyp finnas på en fungerande säkerhetsutrustning vid vistelse på is. Den ska 

tillföra den drabbade värme i kallt vatten samt säkerställa att personen håller sig flytande med ansiktet 

ovanför ytan. Målet är att öka de drabbades chanser till överlevnad genom att minska risken för 

drunkning och nedkylning vid plurrning.  

1.4 Vision 
Vår vision är att skapa en ny produkt som är immaterialrättsligt skyddad. Produkten och rättigheten ska 

sedan säljas till en befintlig aktör. 
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2. Projektbeskrivning 
I projektet vill vi säkerställa att vår idé är unik samt se över vilka och vad som berörs av projektet. För 

fakta gällande intressenter, krav och önskemål, projektorganisationen, budget, tidsplan, risker och 

sekretess se nedan.  

2.1 Intressenter  
I projektet finns flertalet intressenter. Dessa kan delas upp i kärn-, primära, och sekundära intressenter. 

Kärnintressenterna har en beslutfattande påverkan på projektet. De primära intressenterna har en direkt 

påverkan av projektet och de sekundära är sådana som kan tänkas komma att beröras av projektet. 

Kärnintressenter för projektet är främst projektmedlemmarna samt den potentiella kunden för 

produkten. Den potentiella kunden är redan etablerade aktörer inom marknaden. De viktigaste primära 

intressenterna som projektet behöver ta hänsyn till är de kommande konsumenterna av produkten samt 

de konkurrenter som finns.  För utarbetad intressentanalys, se bilaga 1.  

2.2 Krav och önskemål 
Om ISafe ska fungera som säkerhetsutrustning ställs vissa krav på produkten. Flera av dessa är krav som 

måste uppfyllas för att produkten ska fungera.  Vi skiljer på krav och önskemål för produkten. Exempel 

på krav är att värmen och kragen ska aktiveras automatisk medan önskemål är att värmedelen ska vara 

smidig att bära.  För kravspecifikation, se bilaga 2. 

2.3 Projektorganisation 
Projektet har utförts av Jessica Andersson och Linnea Severinson. Projektet har utförts i projektrum på 

Halmstad Högskola, hemma hos Jessica Andersson och Linnea Severinson samt i Håstens simhall i 

Varberg.  

Projektmedlemmarna har under projektet haft veckomöten med handledare Leif Nordin. Under 

projektet har även studiekamrater medverkat med tips och idéer. Övriga kontakter har ägt rum under 

kortare perioder i projektet.  

2.4 Budget 
Vid framtagning av produkten krävs flertalet komponenter. För att genomföra projektet krävdes 

finansiellt stöd till dessa komponenter samt för tillverkningskostnader. Den budgeten vi tagit fram visar 

att vi behöver cirka 60 000 kronor för utveckling av vår produkt. För specificerad budget, se bilaga 3. 

2.5 Tidsplan 
Under projektet utförs flertalet moment. Då projektet ska utföras under en begränsad tid planeras 

aktiveter in i tidsplanen. För tidsplan, se bilaga 4. 
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2.6 Risker 
Projektet innefattar risker. Det finns en risk att personer talar om produkten utan vår vetskap och att 

den därmed mister sitt nyhetsvärde. Detta förhindras genom att använda sekretessavtal. En annan risk 

är att vi inkräktar på ett befintligt patent. För att undvika detta kommer en nyhetsgranskning utföras, 

dock kan vi i denna inte se patent som är under behandling. För fullständig riskanalys, se bilaga 5.  

2.7 Sekretess 
Under projektet har sekretessavtal skrivits. Tidigt i projektet skrevs sekretessavtal med studiekamrater. 

Vid våra användarundersökningar, såsom workshop med kunniga skridskoåkare, har sekretess skrivits för 

att inte förstöra nyhetsvärdet. Även presentationer av projektet har skett under sekretess.  Vid 

samarbete med ALMI Företagspartner och Hälsoteknikcentrum Halland har sekretess automatiskt 

tillkommit då företagen arbetar under sekretess. För sekretessavtal, se bilaga 6. 
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3. Metod  
Under projektet har flertalet metoder använts för att uppnå önskat resultat. Nedan följer en beskrivning 

av de metoder som använts i projektet.  

3.1 Visuell planering 
Genom visuell planering kan projektet enklare planeras för att säkerställa att resurser används rätt. 

Planering används genom hela projektet för att säkerställa att projektet färdigställs i tid. Planeringen 

sätts upp på projektplatsen så att den enkelt kan följas och kompletteras6.  

3.2 Benchmarking 
Genom benchmarking får man reda på vad som redan finns ute på marknaden. På så vis kan projektet se 

vad som gör produkten unik samtidigt som det ger inspiration av befintliga lösningar. Det ger en bild av 

vad man konkurrerar med för befintliga produkter6.  

3.3 Produktstudie 
När projektet vet vad som finns på marknaden fördjupar projektgruppen sig inom området. I detta fall en 

fördjupning av hur flytvästar fungerar. Detta ger en inblick i vilka egenskaper en flytväst har som bidrar 

till att den får det beteende som önskas. Genom produktstudie kan projektet själva ta fram en produkt 

som fungerar som önskat6.  

3.4 BAD- Brain Aided Design 
Under större delen av projektet tillämpas brainstorming då projektdrivarna själva genererar idéer. När 

ett problem uppstår löses detta genom att projektdrivarna tänker ut möjliga lösningar6.  

3.5 PAD – Pencil Aided Design 
Som fortsättning på BAD kan de idéer som kommer fram skissas ner för att lättare se sina tankegångar 

samt för att kunna presentera dessa idéer för andra. På så sätt kan en skiss väcka idéer hos andra vilket 

senare kan generera i ett fungerande resultat6. 

3.6 MAD – Model Aided Design 
När en idé tagits fram kan denna testas genom att ta fram prototyper. En första modell görs av 

produkten och justeras sedan för att få fram en fungerande modell. Genom denna metod kan 

projektdrivarna testa vilka former och egenskaper som fungerar bäst6. 

 3.7 CAD – Computer Aided Design 

För att ytterligare kunna demonstrera produkten och ge en förståelse över hur den fungerar tas en CAD-

modell fram. I projektet väljs detta att göras som en animering för att kunna demonstrera hur produkten 

fungerar i praktiken6. 

                                                           
6
 Lars Holmdahl, föreläsningstillfällen 31 aug, 7 sep, 14 sep, 21 sep och 28 sep 2010.  
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3.8 Dokumentation 
Då projektet sträcker sig över en längre tid och innefattar flertalet moment är dokumentation en viktig 

del. Dokumentering görs på resultat av tester och utformningar. Genom dokumentation kan projektet 

enklare följas upp och se vad och varför saker och ting har utförts. Dokumentation sker bland annat 

genom veckorapporter som skickas till handledare då denne enkelt ska kunna följa projektet men 

framförallt för att projektdrivarna ska kunna följa upp vad som händer i projektet. Tester som utförts 

dokumenteras noggrant för att skapa underlag för framtida tester samt för bevisning att produkten 

fungerar7.  

3.9 Workshop  
För att ta reda på vad användarna tycker om produkten samt vad de har för tips och idéer utförs en 

workshop. Här presenterar projektet sin produkt och användarna får komma med synpunkter. 

Workshopen bidrar till att projektet kan utveckla produkten utefter användarens önskemål för att 

slutligen få fram en produkt som passar användaren8.  

3.10 Tester  
Efter att produkten utveckats utförs tester för se hur produkten fungerar. Genom testerna vet man vad 

som behöver vidareutvecklas för att sedan testas igen. Metoden gör det möjligt att få fram en produkt 

som fungerar optimalt8. 

3.11 Verktyg 

Nedan följer de verktyg som använts under projektet. 

 

3.11.1 Parvis jämförelse 

I en parvis jämförelse undersöks produktens viktigaste egenskaper och rangordnas efter vilken som är av 

störst betydelse. Detta ger en inblick i vilka egenskaper som är av störst vikt vid framtagning av 

produkten8. 

 

3.11.2 Kravspecifikation 

I en kravspecifikation ställs de krav som finns på produkten upp. Här skiljs kraven från önskemålen. Detta 

för att se vilka krav som ska vara av högst prioritet vid framtagning av produkten8.   

 

3.11.3 MET-matris 

MET-matris används för att se över de material som används och hur de påverkar miljön. Metoden ger 

en bild över hur produkten påverkar miljön i hela dess livscykel. Genom att identifiera de faktorer som 

bidrar till miljöbelastning kan man, om möjligt, minimera eller eliminera dessa efter de förutsättningar 

som finns8. 

3.11.4 FMEA 

En FMEA görs för att undersöka vilka framtida fel och risker som finns med produkten. FMEA ger 

                                                           
7
 Lars Holmdahl, föreläsningstillfällen 31 aug, 7 sep, 14 sep, 21 sep och 28 sep 2010.  

8
 Leif Nordin, studierektor vid Högskolan i Halmstad, föreläsningstillfällen 5 okt, 12 okt, 19 okt 2010 
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möjlighet att redan tidigt i projektet reflektera över vad som kan gå fel vid användandet av produkten så 

att produkten kan utvecklas utifrån detta. Metoden möjliggör att projektet finner produktens brister 

redan innan dessa inträffar9.  

 

3.11.5 SWOT-analys 

Genom utförande av en SWOT-analys kan projektet reflektera över styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot. På så vis ser man vart produkten har sina styrkor och svagheter samtidigt som man ser eventuella 

hot för produkten. Man kan även se möjligheter för produkten, såsom utökade användningsområden9.  

                                                           
9
 Leif Nordin, studierektor vid Högskolan i Halmstad, föreläsningstillfällen 5 okt, 12 okt, 19 okt 2010 
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4. Fördjupning 

I detta avsnitt diskuterar vi teorierna för produktutvecklingsprojektet och viktig information vi behöver 

för att kunna uträtta projektet. Avsnittet behandlar den produktutvecklingsmetod vi använder oss utav, 

dynamisk produktutveckling. Vi diskuterar även vad som händer med kroppen vid plurrning.  

4.1 Dynamisk produktutveckling 
Dynamisk produktutveckling (DPD) och framförallt de tumregler som finns har använts genom hela 

projektet. Vi valde denna produktutvecklingsmetod för att den är proaktiv och där produktkonceptet 

utvecklas allt eftersom projektet fortlöper. I statiska produktutvecklingsmetoder sätter man istället upp 

en kravspecifikation redan vid starten men då låser man sin kreativitet. Eftersom gruppen blir mer 

flexibel blir det på så sätt lättare att tackla uppkomna hinder, problem eller skiftande omständigheter då 

alla beslut tas dynamiskt efterhand som de dyker upp.  

En viktig tumregel inom DPD är att sätta användaren i centrum för att förstå behovet. Ofta kan det vara 

bra att faktiskt bli användare själv om man inte är det sedan innan.  

Det är visionen om slutprodukten som styr arbetsgruppen vilken möjliggör att kunskaper och nya idéer 

kan tas tillvara på ett mer effektivt sätt. Arbetstempot kan vara högre då alla ansträngningar inriktas mot 

att uppnå målet, eftersom fokusen hos oss som grupp hamnar på aktuella händelser istället för planering 

av uppgiften. Kreativiteten i arbetsgruppen ökar då vi har större möjlighet till självorganisation.  

Det är viktigt inom DPD att man växlar mellan olika arbetsuppgifter. Då ökar kreativiteten genom att 

undvika statiska arbetsuppgifter. Skulle vi fastna med en uppgift ska vi gå vidare till nästa med en gång 

och under tiden ligger det andra problemet och gror i våra bakhuvud utan att vi tänker på det (Lars 

Holmdahl 201010). 

 
Vi har använt oss av flera tumregler inom DPD och dessa är beskrivna under föregående avsnitt, 
3.Metod.  

4.2 Fysiologi vid plurrning 
När kroppen faller ner i kallt vatten utsätts huden för en temperaturchock. Impulser skickas till hjärnan, 

vilket leder till hyperventilering. Om ansiktet befinner sig under vattenytan i detta skede är risken stor 

att lungorna fylls med vatten. Detta kan leda till drunkning.  Om den drabbade inte kan lugna ner 

andningen inom 30 sekunder finns risk att omdömet påverkas kraftigt, vilket kan leda till medvetslöshet. 

Dessutom dras blodkärlen ihop vilket gör att blodet samlas kring hjärtat. Detta leder till en farlig 

blodtryckshöjning.  

Hur länge den drabbade överlever beror på hur mycket underhudsfett personen har samt hur mycket 

kläder personen har på sig. Överlevnadstiden varierar mellan fem minuter till i sällsynta fall upp till en 

timme11. 

                                                           
10

 Lean Product Development På Svenska, Lars Holmdahl, 2010, ABC-Tryck AB. 
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 Andreas Claesson, Ambulanssjuksköterska och doktorand inom drunkningsolyckor Göteborgs Universitet 
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5. Resultat 
ISafe är en säkerhetsutrustning för vistelse på is. Vid plurrning erhålls den drabbade flytkraft och värme. 

Detta koncept gör att den drabbade kan klara sig längre i väntan på hjälp.  

Genomförande av projektet har varit möjligt tack vare finansiellt stöd från Almi Företagspartner. Vi fick 

50 000 kronor i finansieringsstöd vilket har visat sig vara tillräckligt.   

5.1  
Under avsnitt 4.2. Fysiologi vid plurrning konstaterades att det finns en risk för drunkning om ansiktet 

befinner sig under vattenytan vid hyperventilering. Risken för drunkning förhindrar ISafe genom att 

erhålla den nödställde flytkraft. 

Då vi har som avseende att patentera ISafe är detta avsnitt under sekretess.  

5.2 Värmedel 
Under avsnitt 4.2. Fysiologi vid plurrning konstaterades att kroppen drabbas av en temperaturchock vid 

plurrning. Detta medför risk för medvetslöshet, köldskador och i värsta fall förfrysning. ISafe tillför den 

drabbade värme och hjälper därmed personen att behålla kroppsvärmen och lugnet vilket minskar risken 

för de ovan nämnda konsekvenserna. ISafe hjälper den drabbade att klara sig längre i väntan på hjälp. 

Då vi har som avseende att patentera ISafe är detta avsnitt under sekretess.  

 

.  
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6. Produktutvecklingsprocessen 
ISafe har tagits fram genom användning av flertalet metoder och utförande av omfattande tester. Nedan 

följer en beskrivning av produktutvecklingsprocessen vid framtagning av ISafe.   

6.1 Val av koncept 
Vid uppstart var vi tidigt inne på drunkningsolyckor då vi såg ett stort behov av produkter inom området. 

Vi var på möte hos Andreas Claesson, ambulanssjuksköterska och doktorand inom drunkningsolyckor, för 

att presentera vår idé och få information om vad som händer med kroppen vid drunkning.  Andreas 

upplyste oss om att det finns ett stort behov av säkerhetsutrustning för vistelse på is vilket väckte ett 

stort intresse hos oss.  Vi valde därefter att inrikta oss på säkerhetsutrusning för vistelse på is som kan 

öka chanserna till överlevnad för någon som plurrat.  

Vi konstaterade att de flesta som avlider i samband med plurrning avlider på grund av nedkylning eller 

drunkning vilket gav oss klarhet i vår produkts viktigaste egenskaper, flytkraft och värmetillförsel.  

6.2 Planering  
Vid uppstart av projektet upprättades en visuell planering för att ge tydlig överblick över projektet. 

Planeringen uppdaterades efterhand med kommande möten och viktiga datum såsom företagsbesök och 

inlämningar. 

6.3 Målgrupper 
Vår målgrupp är alla som vistas på isen. Vår huvudmålgrupp och de vi valt att fokusera på är 

långfärdsskridskoåkarna då de befinner sig mycket på isen.  

6.3.1 Workshop 

Under utvecklingsprocessen utfördes en workshop med långfärdsskridskoåkare från Varbergs 

Långfärdsskridskoklubb för att få användarnas synpunkter kring ISafe. För mer information om 

workshopen, se bilaga 7. Workshopen gav positiv respons då långfärdsskridskoåkarna ser ett stort behov 

av ISafe. De informerade oss också om fler potentiella målgrupper såsom skridskoseglare, issurfare och 

isfiskare. Vi fick svar på viktiga frågor såsom vad användarna är villiga att betala samt hur de önskar köpa 

ISafe. 

6.4 Idégenerering  
Vårt mål med projektet var att utveckla en produkt som tillför den drabbade flytkraft samt värme så att 

personen klarar sig längre i väntan på hjälp.   

Vid projektstart upprättades en kravspecifikation på ISafes egenskaper, se bilaga 2. Denna har under 

projektet utvecklats till en mer övergripande kravspecifikation, se bilaga 8. Utifrån dessa krav och 

önskemål utfördes parvisa jämförelser för de olika komponenternas egenskaper för att finna de 

egenskaper som är av störst vikt, se bilaga 9. Vi fann exempelvis att automatisk aktivering av en och 

värmen är av stor vikt. 
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För att uppfylla de ställda kraven nyttjades BAD i kombination med PAD. Dessa metoder har används 

kontinuerligt i projektet. Då ISafe kommit långt i utvecklingen utfördes en riskanalys på produkten, 

FMEA, se bilaga 10. Denna visade att vi bör skapa tydliga manualer för ISafes underhåll av flytdeln. Vi 

utförde även en MET-matris för att se hur ISafe påverkar miljön i dess livscykel, se bilaga 11. 

6.4.1 Koncept 

Sekretess 

6.4.2 Värme 

Sekretess 

6.4.3  

Sekretess  

6.5 Tester 
Under produktutvecklingsprocessen har flertalet tester utförts för att säkerställa produktens funktioner, 

se bilaga 12. 

6.6 Prototyptillverkning 
Vid tillverkning av prototyp har vi använt oss utav flera olika företag.   

6.7 Patentsökning 
Tidigt i projektet utfördes sökningar i patentdatabasen Espacenet. Det påträffades inget patent som 

hade koppling till vår idé. När ISafe var färdigutvecklad utfördes en nyhetsgranskning på värmedelen av 

patentbyrån Valea, se bilaga 13. Nyhetsgranskningen visade att vi kan patentera värmedelen.  

6.8 CE-märkning & ISO certifiering  
CE-märkning samt ISO-certifiering har ännu inte genomförts men ska utföras innan ISafe säljs. 
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7. Affärssystem 
Nedan följer en beskrivning över hur ISafe kommer att fungera på marknaden.  

7.1 Marknaden 
Våra kunder är personer som vistas ute på isen. Vår huvudsakliga målgrupp är långfärdsskridskoåkarna 

då dessa vistas mycket på isen. Det finns i dagsläget cirka 75 000 långfärdsskridskoåkare i Sverige. Utöver 

dessa finns även mindre målgrupper såsom skridskoseglare, issurfare och isfiskare. Dessa målgrupper 

uppgår sammanlagt till cirka 75 000 vilket ger oss en total målgrupp om cirka 150 000. Övriga potentiella 

användare är hobbyåkare.12 

De flesta långfärdsskridskoåkare är noga med säkerheten på isen. Många av dem använder den 

säkerhetsutrustning som finns men är öppna för användning av nya produkter då de anser att de 

befintliga inte är tillräckliga. Det finns inga liknande produkter på marknaden. ISafe kommer därför inte 

ersätta en befintlig lösning utan enbart öka säkerheten. 

ISafe gör att användaren kan känna sig trygg vid vistelse på is då ISafe ökar chanserna till överlevnad i 

samband med plurrning. Ett starkt säljargument för ISafe är att den kan vara avgörande för användarens 

liv. 

7.1.1 Konkurrerande produkter  

De produkter som finns på marknaden idag i form av säkerhetsutrustning för vistelse på is är isdubbar, 

räddningslina, en ryggsäck som flyter och vanliga flytvästar.  

Isdubbarna hjälper de drabbade att få grepp på isen så att de kan ta sig upp på isen. Dock finns 

situationen då isen brister och isdubbarna är därför inte användbara. 

Många åkare använder även en räddningslina för att dra upp de som plurrat. Denna produkt kräver dock 

att isen är fast så att räddaren kan komma tillräckligt nära den nödställde. Räddningslinan kräver minst 

två personer varav en befinner sig på isen.   

Ryggsäcken hjälper de som plurrat att hållas flytande. Denna produkt är dock bristfällig då all flytkraft 

befinner sig på ryggen vilket medför att den drabbade hamnar med ansiktet nedåt och riskerar att andas 

in vatten. Detta kan leda till drunkning.  

Ett annat alternativ är de vanliga flytvästarna. Detta alternativ är dock opraktiskt då dessa är både 

otympliga och varma. Det finns även uppblåsbara flytvästar. Nackdelen med dessa är att flytkraften går 

ner till midjehöjd vilket gör det omöjligt att ta sig upp ur vaken.  

Det finns i nuläget inga produkter på marknaden som kan tillföra värme och som är lämpliga vid 

plurrning.   

                                                           
12

 Palle Zetterstrand, styrelsemedlem Skridskonätet, www.skridsko.net 
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7.2 Marknadsplan 
Vi vet enligt nyhetsgranskningen (bilaga 13) att ISafes värmedel kan patenteras. Det är däremot svårt att 

erhålla ett tillräckligt brett skydd för att kunna skydda mot större aktörer på marknaden som plagierar 

ISafe. Vi ser därför att ett samarbete med dess aktörer, exempelvis Baltic eller Helly Hansen, skulle vara 

lämpligt då vi säljer konceptet ISafe till dem. 

7.2.1 Service och underhåll  

Sekretess 

7.2.2 Prissättning 

Priset är en avgörande faktor för om kunden väljer att köpa ISafe. ISafe kan ses som en livförsäkring 

vilket gör att priset kan hållas högt.  

Den utrustning målgrupperna använder idag kostar cirka 500-1000 kronor. Användarna ansåg att 

kostnaden för ISafe inte bör överstiga 1500 kronor. 13 

7.3 Distribution  
Försäljning kommer ske via befintliga butiker kända för målgrupperna. Exempel på sådana butiker är 

Stadium, Femmansport, Pikmakarn och Naturkompaniet.  

7.4 Produktionsprocessen 
ISafe består av flertalet komponenter. För att ha kvar kontrollen över produktionen vill vi producera de 

komponenter med mindre krav på säkerhet i Europa, exempelvis i Ungern där det finns billig arbetskraft. 

Delarna levereras till ett lager i Sverige där de förpackas. Transporterna till lagret sker via tåg och lastbil. 

Från lagret skickas produkterna vidare ut till utvalda butiker.  

7.5 Ekonomiska planer & kalkyler 
Vi har räknat på ISafes kostnader och den beräknade vinsten ISafe kommer generera.  

Den totala tillverkningskostnaden för ISafe är 180 kronor. Vårt pris till våra kunder, återförsäljarna, är 

450 kronor. Vår vinst per såld produkt är 270 kronor. 

Vi har en målgrupp på ca 150 000 användare i Sverige. Om vi räknar med att sälja till 5 % av dessa per år 

skulle det innebära 7 500 produkter och en vinst på 2 025 000 kronor om året. 

För fullständiga kalkyler och diskussioner, se bilaga 14. 

                                                           
13

 Workshop Varbergs Långfärdsskridskoklubb, 2012-04-24 
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7.6 Tidsplan 

Vi har upprättat en tidsplan över utvecklingen och planeringen inför kommande försäljning av ISafe, se 

bild 6.  

 

7.7 Risker 
I projektet finns risker. Produkten kan vara defekt vilket kan vara avgörande för användarens liv. Det är 

därmed viktigt att se över de fel som kan uppstå med produkten. Därför har en FMEA utförts, se bilaga 

10. För att förhindra dessa risker har vi upprättat en mall med rekommendationer för hur ofta produkten 

ska kontrolleras, se bilaga 15. 

Vi har även ställt upp ISafes styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en SWOT-analys, se bilaga 16. 

Utifrån analysen framkommer att ISafes främsta styrka är att den förlänger överlevnadstiden och på så 

sätt räddar liv. En möjlighet med ISafe är att den kan nå ut till fler kundgrupper. Det är en svaghet att vi 

är okända på marknaden och med detta följer ett hot att någon större aktör plagierar vår idé och 

producerar sin egen variant.  

Bild 6. Tidsplan över utveckling och framtiden för ISafe 
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 8. Hållbar utveckling 
Inför ISafes framtida utveckling och för att nå en hållbar utveckling för ISafe krävs balans utifrån ett 
miljöperspektiv, ett socialt perspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv.   

ISafe påverkar i sig inte miljön vid användning av produkten. Däremot påverkas miljön vid tillverkning 
och transport av produkten. Transporter och utsläpp vid tillverkning är svårt att undgå, däremot ser vi att 
val av material för ISafe är av stor vikt för att hela tiden minska utsläppen vid tillverkning samt för att på 
ett miljömässigt sätt kunna återvinna komponenter. Det är viktigt att projektet med omsorg ser över val 
av leverantörer så att tillverkning sker med miljötänk.  

En annan möjlighet ur miljösynpunkt, är att de förbrukningskomponenter ISafe innehåller kan fyllas på 
istället för att bytas ut. På så sätt skapar vi ett refillsystem. Det är viktigt att vi upplyser användarna om 
hur ISafes förbrukade komponenter ska behandlas. 

Ur ett socialt perspektiv så ser vi fortsatt stark utveckling. De material som används i ISafe är inte 
ovanliga utan används på befintliga produkter idag. Vid val av leverantörer kommer vi att säkerställa att 
dessa kan leva upp till socialt ansvarstagande gällande leveranser.  

ISafe är utvecklad för att rädda liv och varje komponent har och kommer att fortsätta att utformas med 
stort fokus på användarvänlighet. Dessutom kommer ISafes värmedel samt flytdel att patenteras och på 
så sätt skyddas från plagiering. ISafe är framtagen för att rädda liv och för att förmedla en känsla av 
säkerhet ute på isen och bidrar därmed till att personer kan känna sig tryggare i sitt friluftsliv.  

I det ekonomiska perspektivet har ISafe en tillräcklig lönsamhet som gör det möjligt att inte utnyttja 
människor i produktion. ISafes flytdel är av plast vilken kan brännas. Detta innebär att oljan som används 
vid tillverkning återigen kan användas för bildande av energi.. Den metall som används kan även den 
återanvändas genom nersmältning.  
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9. Diskussion 
Vi har reflekterat över projektets utförande och hur vi ser på ISafes möjligheter inför kommande 

lansering på marknaden.    

9.1 Utvärdering av projektet 
Projektet har varit en mycket lärorik resa då vi fått möjlighet att utveckla kunskaper inom 

produktutveckling. Vi har fått lärdomar kring verktyg och metoder vid produktframtagning samt 

erfarenheter av att skapa kontaktnät. I projektet har kommunikation med kunniga inom respektive 

område används för att skaffa kunskap inför fortsatt utveckling av ISafe.  Vi har även skaffat oss kunskap 

kring vikten av tester och uppföljning för att nå ett fungerande resultat.  

Under projektet har vi arbetat tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Uppgifter har sällan delats upp 

utan utförts gemensamt. Samarbetet mellan projektmedlemmarna har fungerat bra.  

Vi har haft stora ambitioner och vid start av projektet var vi överrens om att en färdig prototyp skulle 

finnas vid projektets avslut.  

9.2 Utvärdering av ISafe 
Vid utförda användarundersökningar har positiv respons framkommit kring ISafe. Idag finns ingen 

liknande produkt på marknaden vilket ger stora möjligheter vid lansering. Då ISafe har utvecklats med 

höga krav på säkerhet samt med omfattande tester vet vi att ISafe kan öka chanserna till överlevnad hos 

en person som plurrat. Utvecklingen har skett utifrån användarnas synpunkter och vi vet därför att ISafe 

har hög användarvänlighet.  

En svaghet med projektet är att det färdigställs under sommarhalvåret. ISafe har därmed inte kunnat 

testas i sin verkliga miljö, i en isvak. Dock har ISafe gått igenom kompletterande tester genom simulerade 

isvakar vilket visar att ISafe fungerar. 

Innan ISafe kan lanseras på marknaden kvarstår vissa moment. ISafe ska patenteras och CE märkas innan 

försäljning och lansering på marknaden.  

Det har varit roligt och lärorikt att utveckla ISafe. Det har funnits en otrolig drivkraft att vilja få fram en 

fungerande lösning då vi under hela projektet stävat efter vårt mål, att öka chanserna till överlevnad hos 

en person som plurrar. Genom detta har vi lyckats ta fram ISafe som är en fullt fungerande lösning för 

vårt mål. 

Vår vision är nu att skydda ISafe för att sedan kunna sälja idén till en befintlig aktör på marknaden.  Detta 

så att ISafe kan lanseras på marknaden och rädda liv. Vi ser stor potential för ISafe och är övertygade om 

att den kommer ha en självklar plats på marknaden inom en snar framtid.  
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Bilaga 1: Intressentanalys 
I projektet finns flertalet intressenter. Dessa kan delas upp i kärn-, primära, och sekundära intressenter. 
Kärnintressenterna här en beslutfattande påverkan på projektet. De primära intressenterna har en direkt 
påverkan av projektet medan de sekundära är sådana som kan tänkas komma att beröras av projektet.  

Kärnintressenter 

 

  

Projektdrivare Projektmedlemmar  Jessica Andersson 

Projektdrivare Projektmedlemmar Linnea Severinson 

Kunden Köpare av ISafe Ex. Baltic eller HellyHansen 

Primära intressenter 

 

  

Högskolan i Halmstad Handledare Leif Nordin 

 Sektionen för ekonomi och 

teknik 

 

Konkurrenter Patentägare(För mer 

information se bilaga 11)  

 

 

 Säkerhetsutrustning för 

vistelse på is 

Ex: Ryggsäck  

Konsumenter Personer som vistas på is Skridskoåkare, 

skridskoseglare, skoteråkare, 

isfiskare, skridskosurfare 

Sekundära intressenter 

 

  

Kunder Personer som vistas på havet Säkerhetsutrustning för 

fartyg, privatpersoner med 

båt, vattensport 

Underleverantörer Europa  Säkerhetsdetaljer i Sverige, 

ex Wetterskogs AB och 

övriga delar i ex. Ungern 

Transportföretag Europa   

Kärnintressenter   
Projektets kärnintressenter är projektdrivarna som är Jessica och Linnea samt köparen av ISafe. 

Primära intressenter  
Projektets primära intressenter, de som direkt påverkas av projektet, är Högskolan i Halmstad, 
konkurrenter och konsumenter. De konkurrenter vi ser är patentägarna till de patent som liknar vår idé 
då dessa kan börja sälja sina produkter på vår potentiella marknad. En annan konkurrent är de produkter 
på marknaden som är avsedda för vistelse på is, såsom exempelvis ryggsäcken då denna konkurrerar 
med vår flytdel. Konsumenterna är även de en primär intressent och omfattar alla som vistas på is.  
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Sekundära intressenter  
I projektet finns även sekundära intressenter. Dessa påverkas inte direkt av projektet men kan ändå 
tänkas komma beröras. Personer som vistas på havet blir en sekundär intressent då både flytdelen och 
värmedelen kan användas vid exempelvis båtturer.  

Underleverantörer kommer också att beröras. Då ett nära samarbete till leverantören är viktigt ser vi att 
dessa bör finnas i Europa. Detaljer med mindre krav på säkerhet kan tillverkas i länder med en billigare 
arbetskraft såsom Ungern.  
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Bilaga 2: Kravspecifikation 
I denna bilaga presenteras krav som ställdes upp tidigt i projektet över produktens funktioner. Då vi har 
avseende att patentera vår produkt är denna bilaga sekretess.
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Bilaga 3: Budget 
I denna bilaga presenteras budget över projektets kommande utgifter. Här presenteras vilka 
komponenter som ska användas och då vi har avseende att patentera vår produkt är denna bilaga 
sekretess.
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Bilaga 4: Tidsplan 
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Bilaga 5: Riskanalys 
 

Risker Riskfaktor 

1-5 (1 lägst 

risk, 5 

högst risk) 

Konsekvenser  Utförda åtgärder Planerade 

åtgärder 

Förlorar 

nyhetsvärdet pga 

miss av sekretess 

2 Kan inte 

patentera 

Användning av 

sekretessavtal 

Fortsätta skriva 

sekretessavtal 

Folk talar om 

produkten trots 

sekretess 

5 Förlorar 

nyhetsvärdet och 

kan därför inte 

patentera 

Skriver 

sekretessavtal och 

informerar vad det 

innebär att skriva på 

Fortsätter vara 

noga med att 

informera vad 

påskriften 

innebär 

Får inte tillräckligt 

med finansiering? 

 

3 Kan inte 

genomföra 

projektet som vi 

önskar 

Fått idéstöd från 

Almi 

Söka mer 

idéstöd från 

Almi samt 

senare även ett 

mjukt lån som 

kan nyttjas till 

att ta patenten 

Vi inkräktar på 

någons patent utan 

att veta om det  

5 Vi kan göra 

arbete i onödan. 

Vi kan inte sälja 

vår produkt. 

Letat i databaser 

själva utan att hitta 

något vi bedömer 

inkräktar. 

Patentbyrån Valea 

har utfört 

nyhetsgranskning  

Ta egna patent 

för att skydda 

oss 

Vi kan inte ta 

framtida patent och 

skydda vår produkt 

pga konkurrerande 

patent 

4 Andra kan 

plagiera vår 

lösning 

Patentbyrån Valea 

har genomsökt 

databaserna och 

möjlighet till ett mer 

begränsat patent 

finns. 

Ta egna patent 

för att skydda 

oss 

Ej släppta patent 

under behandling 

kommer ivägen 

2 Vi kan inte ta 

patent och vi kan 

inte sälja om vi 

inkräktar och vi 

har lagt ner tid på 

en v lösning som 

vi inte producera 

Gjort utförlig 

nyhetsgranskning 

Se till att ta 

patent så fort 

om möjligt så 

att inte några 

nya kommer in. 

Någon del går sönder 2 Någon skadar sig Testat produkten Se över våra 
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och det händer en 

olycka. 

eller produkten 

går sönder. Begär 

skadestånd. 

Reklamering.  

otaliga gånger ur 

säkerhetssynpunkt 

leverantörer 

ofta och gör 

kvaliets- och 

säkerhetstester 

kontinuerligt. 

CE-märka, 

samt 

kontinuerlig 

uppdatering av 

CE 

märkningen. 

Vi tar patent men blir 

härmade väldigt likt 

då det lätt går att gå 

runt patentet 

4 Vårt patent är 

inte värt 

någonting. Andra 

företag plagierar. 

Utfört 

nyhetsgranskning för 

möjlighet till patent 

Skriva patentet 

så att det är 

svårt att "gå 

runt" 

De stora aktörerna på  

marknaden snappar 

upp vår ide och gör 

en egen variant.  

5 Vi förlorar 

marknadsandelar. 

Vinsten minskar 

eller förloras. 

Skapar 

kommunikation med 

samarbetspartner 

Inleda 

samarbete med 

en stor aktör 

 

Vi vill olika efter 

examen? 

 

2 

 

Det blir inget av 

fortsättningen. 

Den ena 

fortsätter och det 

blir problem. 

Den ena köper ut 

den andra. 

 

Har noga pratat 

igenom vad vi vill.  

 

Bra 

kommunikation 

Problem med pengar 

efter examen? 

4 Svårigheter att 

fortsätta utveckla 

vår produkt. 

Kommer ha pengar 

kvar som vi kan 

nyttja tills 2012-12-

05 

Söka mer stöd 

Projektmedlemmarna 

blir osams 

2 Svårigheter 

uppstår vis 

beslutsfattande 

Projektmedlemmarna 

känner varandra 

mycket bra redan 

innan projektstart 

Bibehålla bra 

kommunikation 

och lösa 

eventuella 

problem med 

en gång de 

uppstår 
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Bilaga 6: Sekretessavtal  
 

Studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan Halmstad utför projektarbete, som 

avhandlar produktutveckling för olika uppdragsgivare 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, varvid dessa har god insyn i studenternas arbete. På grund av detta 

finns upprättat följande 

 

Sekretessförbindelse 

Studenterna Linnea Severinson, 19900321-1423 och Jessica Andersson, 19900808-0765 utför 

projekt kallat ISafe. I samband med detta besöker studenterna XX med 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 

studenterna. 

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 X 2012 
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Bilaga 7: Workshop 
Vid framtagning av ISafe är användarnas synpunkter viktiga. Vi har därför haft en workshop med 
Varbergs Långfärdsskridskoklubb för feedback och information.  

De vi talade med var mycket positiva till ISafe. Idag finns vissa säkerhetsprodukter för vistelse på is, men 
de är långt ifrån tillräckliga. Isdubbar, ispik, ryggsäck och räddningslina var en självklarhet för dem.  
Ispiken används för att kontrollera hur tjock isen är innan de avgör om de bör åka där.  De flesta är 
mycket medvetna om riskerna som finns med att befinna sig ute på isen och använder därför så mycket 
säkerhetsutrusning som möjligt.  

För Varbergs Långfärdsskridskoklubb är det en självklarhet att man aldrig åker ensam ute på isen. 
Däremot kunde de ge oss många exempel på personer som åkt ensamma och därefter inte klarat att ta 
sig upp på egen hand.  En historia de berättade var då de själva valt inte åka på isen eftersom isen ansågs 
svag. När de var på väg ifrån platsen såg de hur en ung kille åkte ute på isen. Killen plurrade och kunde 
inte själv ta sig upp. Då detta inträffade på havet utanför Varberg var det ren tur för killen att klubben 
var där och kunde hjälpa honom upp.  Ibland hjälper det inte alltid att åka i grupp.  

De långfärdsskridskoåkare vi talade med använder sig av ryggsäck som flythjälpmedel. De var väl 
medvetna om hur kroppen reagerar i kallt vatten och risken för att andas in vatten.  

Det påpekade att det finns många yngre som är mer våghalsiga. De ger sig ut på tunnare isar och plurrar 
oftare. Innan säsongen är i full gång så finns det några som är ute och teståker isarna för att se så att de 
duger. Dessa personer plurrar betydligt oftare och är i stort behov av vår produkt.  

Klubben har hjälpt flera som plurrat. De har träffat på många som varit ute och åkt själva utan några 
skydd. De berättade om en person som issurfade och plurrade utan några som helst skydd. De som håller 
på med denna typ av sport kan inte ha skrymmande säkerhetsutrustning och väljer därför bort detta. 
Därför skulle ISafe vara en bra lösning för dem. De tipsade även om målgrupper såsom isseglare och 
isfiskare som ofta är ute själva på isen. 

Här nere på kusten varar skridskosäsongen från december till mitten av mars. Men uppåt i landet pågår 
den längre.  

Ett vanligt problem de informerade oss om är isråkar. Isen kan vara tjock men ändå ha spruckit och en så 
kallad råk bildas. Detta blir som en upphöjning på isen där det är lätt att falla igenom. 

Workshopen gav oss mycket användbar information. Vi fick upp ögonen för ytterligare målgrupper som 
kan ha stor användning av ISafe.  

Vi fick mycket positiv respons på ISafe och ser en enorm potential. 
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Bilaga 8: Övergripande kravspecifikation 
I denna bilaga presenteras en mer ingående kravspecifikation över ISafes egenskaper och funktioner. Då 
vi har avseende att patentera vår produkt är denna bilaga sekretess.
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Bilaga 9: Parvis jämförelse 

I denna bilaga presenteras parvis jämförelse för ISafes komponenter för att se vilka egenskaper som är av 
störst vikt för produkten.. Här presenteras vilka komponenter som ska användas och då vi har avseende 
att patentera vår produkt är denna bilaga sekretess. 
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Bilaga 10: FMEA 
I denna bilaga presenteras en FMEA över ISafes olika kompontet för att undersöka vilka fel som kan 
uppkomma vid användning av produkten. Då vi har avseende att patentera vår produkt är denna bilaga 
sekretess.
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Bilaga 11: MET-matris 

I denna bilaga presenteras en MET-matris för att se hur ISafe påverkar miljön under dess livscykel. Här 
presenteras vilka komponenter som ska användas och då vi har avseende att patentera vår produkt är 
denna bilaga sekretess. 
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Bilaga 12: Tester 
I denna bilaga presenteras tester som utförst för att säkerställa att ISafe uppfyller våra krav. Då vi har 
avseende att patentera vår produkt är denna bilaga sekretess. 
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Bilaga 13: Nyhetsgranskning 
Nedan presenters delar av Valeas rapport som innefattar befintliga patent inom vårt område.Delar har 
tagits bort då vi har avseende att patentera vår produkt. 
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Bilaga 14: Ekonomisk kalkyl 
I denna bilaga presenteras tillverkningskostnad för ISafe vid produktion av de första 25 samt för 
masstillverkning.. Här presenteras vilka komponenter som ska användas och då vi har avseende att 
patentera vår produkt är delar av denna bilaga sekretess. 

Beräknad försäljningsvinst  
Vid beräkning av förväntad försäljningsvinst har vi delat upp kalkylen i tre delar.  

 Helt koncept  Endast flytdel Endast värmedel 

    

Tillverkningskostnad 

flytdel 

133 133  

Tillverkningskostnad 

värmedel 

17  17 

Lagerkostnad 

(inkl.paketering) 

10 5 5 

Transportkostnad 20 10 10 

Total 

tillverkningskostnad 

180 158 32 

    

Pris till kund 

(butikskedjor) 

450 350 100 

    

Vinstpålägg 250 % 220 % 300 % 

    

Vinst 270 192 88 

    

 

Flytdelen är betydligt dyrare att tillverka än värmedelen. Vi har utgått ifrån våra användares synpunkter 
vid vinstpålägg. Vi har även räknat med att butikskedjorna själva lägger på en viss vinstprocent, denna 
procent ligger vanligtvis mellan 100-200 procent. Trots detta kan vi tack vare låga tillverkningskostnader 
själva lägga på ett vinstpålägg på mellan 200-300 procent. Då värmedelen är billig att tillverka, men 
användarna ändå är villiga att betala mer för kan vi ta ut en högre vinst. Våra priser till kund är alltså inte 
detsamma som priset till slutkunden (användaren). 
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Lönsamhetskalkyl  
Vi har ställt upp en lönsamhetskalkyl för ISafe beräknad på hur mycket vi tror oss sälja.  

I Idag finns cirka 75 000 långfärdsskridskoåkare i Sverige, enligt ideella föreningen Skridskonätet. 
Förutom dessa finns även de målgrupper vi tidigare nämnt såsom isfiskare, skridskoseglare och issurfare. 
Dessa målgrupper är inte riktigt lika stora men enligt uppgifter så uppgår det sammanlagt till ca 75 000. 
Vi har alltså en målgrupp på ca 150 000 användare. Om vi räknar med att sälja till 5 % av dessa skulle det 
innebära 7 500 produkter. Då vi tänker sälja ISafe till en av de stora aktörerna på marknaden räknar vi 
även med försäljning utomland. Exempel på länder är Island, Storbritannien, Norge, Finland och 
Danmark. I Norge är långfärdsskridkoåkning vanligare än i Sverige, vi finner alltså fler kunder här. 
Däremot kan Danmark ha sämre tillgång till isar. Vi räknar men att sälja cirka fem gånger så mycket som 
om vi enbart skulle sälja i Sverige. Detta innebär en vinst på 10 125 000 kronor per år. 

 Första året har vi räknat lägre då produkten inte blivit känd på marknaden ännu.  

 

 

 

 

 

 

  

 Första året i Sverige På lång sikt Sverige På lång sikt Europa 

Antal sålda  2 000 7 500 37 500 

Tillverkningskostnad  360 000 1 350 000 6 750 000 

Försäljningsinkomst  900 000 3 375 000 16 875 000 

    

Vinst 540 000 2 025 000 10 125 000 
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Bilaga 15: Kontroll innan användning 
I denna bilaga presenteras en mall över kontroll innan användning av ISafe. Här presenteras vilka 
komponenter som ska användas och då vi har avseende att patentera vår produkt är denna bilaga 
sekretess. 
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Bilaga 16: SWOT-analys 
I denna bilaga presenteras en SWOT-analys över ISafes styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Då vi har 
avseende att patentera vår produkt är denna bilaga sekretess. 

 

 

 

 


