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Pitch 

I Sverige inträffar årligen 85 000 vattenskador, detta motsvarar en reparationskostnad på 

över 6 miljarder kronor i genomsnitt. Denna summa är högre än den gemensamma för 

bränder och inbrott. Om detta skulle hända just Dig, är inte den enda konsekvensen en tråkig 

självrisk. Du och dem Du bor med riskerar även att drabbas av astma, eksem och andra 

liknande sjukdomar.  Men det värsta av allt vore väl om försäkringsbolagen och Du inte är 

eniga om vad Ditt vattenskadade hus är värt i pengar? 
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Sammanfattning  

Det här är en sammanställd rapport av ett examensprojekt. Projektet har utförts av en grupp 

om två personer i egen regi. De två medlemmarna presenteras under stycket förord. Syftet 

med detta projekt har varit att ta fram en helt egen produkt som inte finns på marknaden 

i dagsläget. Projektgruppen har med viss hjälp av utomstående aktörer tagit sig från idé till 

färdig produkt. I rapporten kommer läsaren finna reflektioner och analyser som hafts under 

projektets gång. Läsaren kommer även kunna finna vilka verktyg som använts för att 

analysera dagens marknad och konkurrenter. Läsaren kommer även finna tillvägagångssätt 

och resonemang för varje moment och varför detta lett till de förslag som blev slutgiltiga.   
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Abstract 

This is a compiled report of a graduation project. The project was carried out in-house by a 

group of two people. The two members are presented under paragraph preface. The 

purpose of this project has been to develop a completely custom product that does not exist 

on today’s market. The project group has carried the project from idea to a functional product 

with some help from outside actors. While reading the report, the reader will find reflections 

and analyzes the project group have used during the project. The reader will also be able to 

find the tools used to analyze the current market and competitors. The approach and 

reasoning for each step and why this led to the proposal that became final can also be read 

in the report. 
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Förord 

Vi i gruppen består av två studenter som läser sista året på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Vi har bedrivit ett 

examensprojekt i egen regi.  

Vi vill först och främst tacka vår handledare Hans-Erik Eldemark för hans stöd och motivation 

till projektet. 

Vi vill även tacka Lektor Sten Fåhrés minnesfond och Almi företagspartner för ekonomiskt 

stöd.  

Vi vill tacka Daniel Petersson och hans kollegor på J&D Assisting Systems för att ha gjort 

vårt projekt möjligt genom att ha skött all elkonstruktion av vår slutgiltiga funktionsprototyp, 

Lansen system som bistått med befintlig teknik till det slutgiltiga systemet och Hafa Badrum 

för lån av toalettartiklar till montern under Utexpo.

Vi vill även tacka våra lärare, Anna Eliasson, Börje Dellstrand, Christer Norr, Jonas 

Rundquist, Johan Wretborn, Lars Holmdahl, Leif Nordin, Navid Ghannad, Nils-Ola Hessel 

och Tommy Salomonsson för deras givande föreläsningar och råd som gett oss användbar 

kunskap inom projektet.  

Vi vill även tacka Joachim Nilsson för expertis inom VVS-området samt för att alltid funnits 

tillgänglig för tips och råd under projektets gång. 

Till sist vill vi tacka våra kollegor och vänner på Utvecklingsingenjörsprogrammet för deras 

hjälpsamma feedback och konstruktiva kritik.  

Halmstad den 29 maj 2013 

_____________________________ _____________________________ 

Anton Kohle  Victor Kohle 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Varje år drabbas 85 000 fastigheter i Sverige av vattenläckage. Detta motsvarar årligen en 

kostnad på över 6 miljarder kronor, en utgift som försäkringsbolagen får betala. Men det 

slutar inte där. Utöver den ekonomiska lasten för försäkringsbolagen är det inte heller 

omöjligt att den drabbade utsätts för en renoveringstid på flera månader. Om läckaget har 

skett i ett utrymme där det inte upptäckts i ett tidigt stadium kan detta ge upphov till en 

vattenskada. De boende i fastigheten kan i dessa fall dessutom riskera hälsoproblem 

som astma, eksem etcetera. Med dessa fakta i tankarna började projektgruppen skissa på 

diverse lösningar. Inledningsvis var dessa av mer enkel karaktär och mer specialanpassade 

till de vanligaste problemområdena. Under hösten år 2012 fick projektgruppen handledning 

av Hans-Erik Eldemark som uppmuntrade ett bredare, mer universellt 

tänkande. Det föddes då ett brett tänk, för att kunna angripa så många områden som möjligt. 

Detta tänk har sedan genomsyrat projektet till dess ände.    

1.2 Problemformulering  

Projektets inledande period (september – november 2012) ägnades åt att identifiera behov 

och marknad för en produkt som skulle kunna detektera samt förhindra läckage 

och vattenskador. Projektgruppen hade då en dialog med bl.a. skadereglerare på de större 

Svenska försäkringsbolagen, montörer och ingenjörer inom VVS-branschen, fuktexperter, 

men även vanliga privatpersoner. Efter ca två månader hade följande grundpelare tagits 

fram:  

 Produkten skulle fylla igen luckan mellan den billigare passiva vattendetektorn och 

den dyrare, avancerade vattenfelsbrytaren.  

 Kosta mindre än en genomsnittlig självrisk för en villa. 

 Vara möjlig att installera på egen hand utan fackman. 

 Vara så energisnål och miljövänlig som möjligt.   

 Vara så universellt tillämpbar som möjligt.   

 

Dessa krav har projektgruppen försökt hålla fast vid i högsta möjliga mån, men självklart 

har det tolkats på många olika sätt i form av olika koncept.  

1.3 Syfte  

Syftet med detta projekt har varit att efter avslutat projekt ha utvecklat ett koncept och en 

grund till en produkt som erbjuder ett prisvärt och hållbart skydd mot vattenskador orsakade 

av läckande rör i bostäder och byggnader med larm lokalt och på distans samt med möjlighet 

till automatisk vattenavstängning. Projektgruppens ambition har varit att på Utexpo kunna 

visa upp en fullgod, marknadsduglig funktionsprototyp. Produkten skall vara realiserbar och 

en plan för hur den ska realiseras skall vara framtagen. 

1.4 Mål  

Projektgruppens mål är att LeqDefender på sikt etableras på marknaden. Till en början på 

den svenska marknaden för att sedan om ett behov finns erbjuda produkten på andra 

marknader än den svenska. LeqDefender ska anses som ett fullgott alternativ jämfört 

konkurrenternas dyra och/eller inte lika kompletta produkter. En vidareutveckling med ett 
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aktivt lutfuktighetsförebyggande system ser projektgruppen som nästa steg i 

utvecklingsprocessen. Detta skulle göra att projektgruppen även konkurrerar med företag 

som säljer luftavfuktare.    

1.5 Vision 

Projektgruppens vision är att kunna erbjuda kompletta lösningar för att förhindra och 

begränsa alla typer av vatten- och fuktskador i bostäder och byggnader på marknaden. 

1.6 Avgränsningar 

I första hand kommer resurser att läggas på det sätt produkten detekterar vatten och i andra 

hand på de övriga komponenterna i systemet. Lösningen för att detektera vatten skall dock 

realiseras i form av en funktionsprototyp och en färdig produkt ska sedan gå att 

vidareutveckla från det koncept som tas fram. 
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2 Projektbeskrivning  
I detta projekt har det tagits vara på möjligheten att i praktiken omsätta de 

projekteringsmodeller som lyfts fram inom åtskilliga kurser på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet. Då detta projekt genomförts helt i egen regi 

har det även funnits möjlighet att forma projektet så som projektgruppen funnit mest lämpligt. 

I projektets allra första stadium hade endast problembilden identifierats vilket innebar 

att projektgruppen då var öppen för alla sorters lösningar. Detta för att upprätthålla en god 

kreativitet. Därefter undersöktes marknaden varpå problemet bröts ner i delar utifrån 

vilka det sedan upprättades en mer detaljerad problemformulering som man kan anse möter 

marknadens behov. När detta gjorts fick projektgruppen tillgång till en projektbudget utifrån 

vilken de i högsta utsträckning försökt bemöta den ursprungliga problemformuleringen.  

2.1 Intressenter 

Nedan framgår vilka personer och organisationer som deltagit i projektet. 

2.1.1 Ägare 

 Anton Kohle samt Victor Kohle. Dessa två äger projektet och är även de som med 

handledning av Hans-Erik Eldemark har agerat projektledare och haft det 

huvudsakliga ansvaret för projektets genomförande och resultat.  

2.1.2 Konsulter 

 J&D Assisting systems. Dessa har i uppdrag av ägarna stått för den fullständiga 

hårdvaru- samt mjukvaru-utvecklingen för den funktionsprototyp som framtagits. 

2.1.3 Leverantörer  

 Nordela – leverantör av motor till vattenbrytare. 

 Valea – leverantör av nyhetsgranskning. 

2.1.4 Kunder 

 Högskolan i Halmstad (i huvudsak examinator Leif Nordin samt handledare Hans-Erik 

Eldemark) 

 På sikt användare av den slutgiltiga produkten. 

2.1.5 Finansiärer 

 Almi företagspartner, 25 000kr för prototyputveckling och prototyptillverkning samt 

nyhetsgranskning. 

 Lektor Sten Fåhrés minnesfond, 12000kr för fri användning inom projektet. 

2.2 Projektorganisation 

Nedan framgår samtliga personer och organisationer som projektgruppen haft nytta av och 

som aktivt format projektet. Då projektgruppen inte själva besuttit all den kunskap som 

erfordrats, både vad gäller branschen samt för konstruktion, användbarhet hos produkten 

och så vidare har dessa emellertid tagit hjälp av andra. 

2.2.1 Projektgrupp 

Projektgruppen består av Anton Kohle och Victor Kohle. Dessa valde själv projektgrupp 

innan projektets uppstart. De äger 50 % vardera och har med inspiration av VVS-ingenjör 

Jarl Haraldsson identifierat problemet som produkten ska lösa. Det är även projektgruppen 
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som med handledning av Hans-Erik Eldemark, fattat alla beslut och på andra sätt format 

projektet från idé till färdig produkt. 

2.2.2 Samarbetspartners 

 Länsförsäkringar 

Projektgruppen var i ett tidigt stadium i kontakt med Länsförsäkringar, som är det 

försäkringsbolag i Sverige som ägnar mest resurser för att förebygga vattenskador. 

Orsaken var för att undersöka om det fanns ett intresse för en 

vattenskadeförebyggande produkt likt LeqDefender. Kontaktpersonerna var Lena 

Nilsson på Länsförsäkringar i Halmstad samt Hans Frank på Länsförsäkringar i 

Helsingborg. (Se: 4.6 Business, User and Society). 

 Polygon 

För att få synpunkter på den första funktionsprototypen var projektgruppen i kontakt 

med Polygon som är Europas främsta aktör inom fuktbranschen. Projektgruppen fick 

bra tips och råd som sedan implementerades i nästa funktionsprototyp.  

 J&D Assisting Systems 

All hårdvaru- samt mjukvaru-utveckling är mot betalning utförd av företaget J&D 

Assisting Systems som utifrån en kravspecifikation projektgruppen upprättat tagit 

fram den slutgiltiga funktionsprototypen. (Se: Bilaga 1, skall- och börkrav sidan B). 

 Lansen Systems 

Då J&D Assisting Systems första prisförslag var för högt för projektgruppen fick de 

låna en centralenhet från Lansen Systems som kunde utföra snarlika åtgärder som 

den centralenhet projektgruppen tänkt att J&D Assisting systems skulle konstruera.  

 Jarl Haraldsson och Christer Kohle.  

Det var genom VVS-ingenjör Jarl Haraldsson och Christer Kohle som projektgruppen 

fick den ursprungliga idén (Se: 6.1 Tråg under diskbänk – Den ursprungliga idén). Det 

var alltså tack vare Jarl Haraldsson och Christer Kohle som projektgruppen fick upp 

ögonen för fuktbranschen. 

 Joachim Nilsson  

Under projektets gång har projektgruppen haft en dialog med VVS-montör Joachim 

Nilsson som har god insikt i allt tekniskt gällande VVS och rörsystem i allmänhet. När 

projektgruppen haft frågor angående koncept och dess praktiska tillämpbarhet har 

Joachim snabbt kunnat ge svar på huruvida detta varit möjligt eller ej, samt kommit 

med egna idéer på hur produkten kan göras mer användarvänlig. Joachim har även 

fungerat som kompetent kund (Se: 4.7, kompetent kund)  

2.2.3 Budget 

Inledningsvis hade projektgruppen endast 2000kr i budget som de fått finansierat av Lektor 

Sten Fåhrés minnesfond liksom samtliga projektgrupper som gör ett eget examensarbete vid 

Utvecklingsingenjörsprogrammet. När projektgruppen tagit fram de olika koncepten till tråd-

och batterilösa vattendetektorer, sökte de idéstöd från Almi Företagspartner i Halmstad (Se: 

6.3.1,Tråd -och batterilösa vattendetektorer – första lösningen). Detta idéstöd beviljades och 

projektgruppen fick tillgång till 20 000 kr främst avsett för prototyptillverkning. Senare, efter 

projektets halvårsredovisning den 18 december 2012 blev projektgruppen tilldelad ett 

stipendium på 10 000 kr från Lektor Sten Fåhrés minnesfond. Den 15 maj 2013 fick 

projektgruppen beviljat ytterligare idéstöd om 5000 kr avsett för nyhetsgranskning. Utöver 

dessa summor har projektgruppen dessutom fått låna material i form av en centralenhet av 
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Lansen Systems. För uppgifter om hur projektgruppen använt dessa medel: (Se: Bilaga 2, 

Budget C). 

2.2.4 Tidsplanering 

För att planera har projektgruppen använt sig av visuell planering i kombination med 

dokument i Google Drive (Se: 4.12. Visuell planering) samt (Se: Bilaga 15, Visuell planering 

sidan LL). I den visuella planeringen har de övergripande aktiviteterna synts. För mer 

specifika fakta och genomförandeplaner av dessa har projektgruppen använt sig av 

punktlistor som båda medlemmarna med enkelhet kunnat ha tillgång till i Google Drive. 
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3 Statistik över vattenskador  

3.1 Sammanfattning vattenskador  

Enligt Svensk Försäkrings vattenskadestatistik år 2011 rapporterades det årligen under 

perioden 1985-2009 i snitt ca 85000 vattenskador i Sverige. Detta är den sammanlagda 

statistiken för de tre grupperna man kan se i diagrammet nedan. Som kan synas är siffran 

betydligt högre för gruppen ”Villa/Fritidshus”, viktigt att beakta är dock att det finns 16 gånger 

så många skattepliktiga enheter inom denna grupp som inom ”Företag/Fastighet”.   

 

År 2011 var åldersfördelningen för de vanligaste hustyperna där det inträffade vattenskador 

följande:  

1: Hus byggda åren 1970-1979  (23 %)  

2: Hus byggda före 1930      (14 %)    

2: Hus byggda åren 1960-1969  (14 %) 

3. Hus byggda åren 1980-1989  (13 %)  

 
Vad det bekommer åldern på de konstruktioner som oftast bidrar till vattenskador råder det 

lite olika uppfattning. Säker vatteninstallation anger att de flesta vattenskador i snitt sker i 

konstruktioner som är under 5 år gamla samt i hus som är över 50 år gamla (generellt 

angivet). Svensk Försäkringsstatistik anger (År 2011) att flest vattenskador sker i 

konstruktioner som är 31-40 eller över 60 år gamla. För året 1987 var motsvarande siffror 11-

20 samt 21-30 år gamla konstruktioner samtidigt som konstruktioner över 60 år gamla var 

näst ovanligast att ge upphov till vattenskador. Generellt sett har mönstret sedan 1987 varit 

att risken för s.k. ”barnsjukdomar”, oftast orsakade av slarvfel minskat rejält till ca hälften. 

Detta samtidigt som risken för att äldre konstruktioner ska orsaka vattenskador blivit tre 

gånger så hög. Statistik kan vara svårtolkad och i vissa fall även oförutsägbar. Vad man 

däremot med enkelhet kan konstatera utifrån ovan diagram är att vattenskador i allmänhet, 

oavsett typ kostar oss mycket pengar varje år. (Vattenskadecentrum, 2011)   

3.2 Problemområden 

Man brukar dela upp vattenskador i tre olika områden. Här nedan framgår information inom 

samtliga tre områden olika genomgående beroende på hur relevant det är för projektet. 

3.3 Ledningssystem  

Sammanlagt orsakas 66 % av alla typer av vattenskador på grund av vattenläckage från 

ledningssystem. Fördelningen kan ni se nedan. 

 

 

Ledningstyp Fördelning % 

Kallvatten 48 
Varmvatten 6 
Värme 20 
Avlopp 25 
Vattenburen golvvärme 1 
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Av dessa ledningstyper kan produkten LeqDefender detektera 99 % (Se de kursiva delarna 

ovan) och förhindra fortsatt läckage från 54 % (varm samt kallvatten). Om projektgruppen 

väljer att fortsätta arbeta med projektet efter examen är visionen att man på sikt också 

kommer kunna förhindra fortsatt läckage från ledningstyperna värme samt vattenburen 

golvvärme vilket ökar området med 21 % -  från 54 % till 75 %. (Vattenskadecentrum, 2011)  

3.4 Utrustning  

Sammanlagt orsakas 17 % av alla vattenskador på grund av vattenläckage från utrustning.  

 

Läckagen sker från utrustning som tvättmaskiner, diskmaskiner, kyl/frys-

skåp, ismaskiner varmvattenberedare, akvarium etcetera. Vilken fördelning som råder dessa 

olika typer av utrustning emellan framgår inte från Svensk Försäkringsstatistiks 

undersökning. Av dessa utrustningstyper kan produkten LeqDefender detektera läckage från 

samtliga. Det är dock bara de som är anslutna till trycksatta ledningsrör som kan förhindras 

från fortsatt läckage. (Vattenskadecentrum, 2011)  

3.5 Tätskikt i våtrum  

Sammanlagt orsakas 17 % av alla typer av vattenskador på grund av läckande tätskikt. 

Av de vattenskador som sker inom detta område är det dubbelt så vanligt att de inträffar i 

tätskiktet i golvet som i väggens tätskikt. (Vattenskadecentrum, 2011) 

  

LeqDefender kan i detta tidiga skede varken detektera ett sådant läckage eller på något sätt 

förhindra det att ske. Projektgruppen har dock en vision att utveckla en intelligent 

våtrumsmatta om de bestämmer sig för att fortsätta sin produkt efter examen. (Se: 7.3.2, 

Intelligent våtrumsmatta).  
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4 Metoder 
I detta kapitel framgår vilka metoder projektgruppen använt sig av under projektets gång. 

Samtliga av metoderna är sådana som tagits upp i kurserna "Lean Produktutveckling (med 

hållbar utveckling)" med Lars Holmdahl, "Projektledning med inriktning utvecklingsprojekt" 

med Jonas Rundquist, "Marknadsföring och försäljning" med Navid Ghannad samt 

"Affärsutveckling", "Produktion" och "Lean, teori och praktik" med Christer Norr.   

4.1 Dynamisk produktutveckling (DPD)  

DPD är en övergripande filosofi som med fördel kan tillämpas i projektform och som skall 

genomsyra samtliga aktiviteter under projektets gång. DPD grundas i att projektgruppen 

upprättat ett särskilt slutmål och vision som samtliga individer inom gruppen är väl medvetna 

om och strävar mot. Detta istället för den tidigare Stage-Gate-metoden där de delaktiga 

strävade efter ett visst delmål som skulle uppfyllas och där gruppen lät sig styras av kriterier, 

regler och normer. Om samtliga deltagande i projektet istället erhåller den fullständiga 

förståelse som erfordras för att känna till hela utvecklingskedjan från idé 

till marknadsfärdig produkt, ökar gruppens samhörighet och den enskilda individens känsla 

av betydelse. Det underlättar också resursfördelning mellan de olika ansvarsområdena då 

den enskilda individen har lättare att ta egna initiativ utanför dennes ansvarsområde på 

grund av den ökade helhetsbilden. Inom DPD "ska man vara som ett rinnande vatten" som 

smidigt slingrar sig kring de problem som uppstår och ständigt finner nya lösningar för att nå 

det gemensamma målet. Alltså är DPD ett tidseffektivt sätt att ta sig framåt och fokus läggs 

alltid på det som långsiktigt är bäst för projektet. (Holmdahl, 2010) 

Metoden tillämpas i kapitel 6 Teknisk utveckling. 

4.2 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis, (SWOT

-analys)  

Med hjälp av en SWOT-analys kan användaren kartlägga samtliga faktorer som nämns i 

rubriken. Den främsta egenskapen av en SWOT-analys är att den hjälper användaren att 

granska de faktorer som har betydelse för exempelvis en organisations status. De olika 

faktorerna är även väldigt breda vilket gör verktyget universellt tillämpbart. Användaren kan 

sedan efter den överskådliga kartläggningen planera strategier exempelvis för att ta sig in på 

nya marknader, utöka sin produktportfölj eller köpa upp en konkurrent. (Kotler, 2011; Ullman, 

2010) (Se: Bilaga 10, SWOT-analys sidan DD)  
 

4.3 Political, Economic, Social and Technological analysis, (PEST-

analys)  

Med hjälp av en PEST-analys kan användaren kartlägga samtliga faktorer som nämns i 

rubriken. Dessa faktorer är samtliga makrofaktorer, det vill säga externa faktorer. I vissa fall 

kan somliga faktorer i en SWOT-analys vara makrofaktorer, då kan en PEST-analys fungera 

som en förlängning av SWOT-analysen. (Kotler, 2011) (Se: Bilaga 11, PEST-analys sidan 

EE) 

4.4 Materials, Energy and Toxicity matrix, (MET-matris)  

Med en MET-matris kan man göra en kalkyl över hur stor inverkan en produkt har 

genom faktorerna nämnda i rubriken. Man kan på så vis bedöma huruvida produkten är 
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miljövänlig eller ej. Matrisen avser produktens påverkan under hela dess livslängd. (Nordin, 

2011) (Se: Bilaga 13, MET-matris sidan II) 

4.5 Failure, Modes and Effects Analysis, (FMEA-analys)  

Med en FMEA-analys utvärderar man eventuella fel, beskriver vad de kan ha för 

konsekvenser och betygsätter samtliga med ett betyg 1-10, ju lägre denna siffra är desto 

säkrare är produkten. Genom att se vilka typer av risker som är störst, var de yttrar sig samt 

vid vilken tidpunkt, är det sedan enkelt att bedöma vilka åtgärder som skall vidtas för att göra 

produkten säkrare. (Holmdahl, 2010; Ullman, 2010) (Se: Bilaga 12, FEMA-analys sidan HH) 

4.6 Business, User and Society, (BUS)  

Det räcker inte att enbart ha användaren i fokus under produktutvecklingsprocessen. 

Produktutvecklarna måste även ta hänsyn till företaget och samhället. (Holmdahl, 2010)  

Metoden tillämpas i kapitel 6.1 Tråg under diskbänk – Den ursprungliga idén, samt 2.2.2 

Samarbetspartners. 

4.7 Kompetent kund 

För att en framgångsrik produktutveckling ska kunna genomföras är det av hög vikt att under 

produktutvecklingsprocessens gång utbyta erfarenheter med ett kundsegment som redan är 

insatta inom det berörda området. Dessa har ofta en annan inblick i vad som är praktiskt 

gångbart än produktutvecklaren eller entreprenören själv. (Ottosson, 2009) Metoden 

används under kapitel 2.2.2 samarbetspartners.  

4.8 80/20-regeln  

Det är lätt hänt att fastna i projekt och inte fullständigt slutföra dem då det bara är de sista 20 

procenten kvar. De sista 20 procenten har också en tendens att dra ut lite extra på tiden. 

Därför anses det vara bättre att fullfölja de första 80 procenten och sedan släppa produkten 

för att senare fullfölja 80 procent av de resterande 20 procenten. På sådant vis utnyttjas 

resurserna mer effektivt samt att man snabbare får ut produkten på marknaden före 

konkurrenterna. De sista 20 procenten tenderar dessutom ofta att inte vara till så stor nytta 

för kunden. (Holmdahl, 2010) Metoden tillämpas i kapitel 6.6 Slutgiltigt koncept – Tekniskt 

resultat och användningsområde.  

4.9 Nätverkande  

Eftersom fuktbranschen var helt främmande för projektgruppen då de påbörjade projektet har 

de ställts inför många problem som varit svårlösta. De har därför varit i kontakt med många 

externa aktörer och på sådant sätt förvärvat kunskap och insikt på ett mycket effektivt sätt. 

Generellt sätt har projektgruppen agerat som projektledare där deras huvudsakliga syssla 

har varit att sätta sig in i branschen, identifierat problem och funnit en lösning. 

Projektgruppen har sedan beskrivit lösningen med kravspecifikationer och sedan genom 

nätverkande skaffat ekonomiska- samt kunskapsresurser som erfordrats för att 

realisera lösningen. (Sköld, 2013) 

4.10 Användaren i fokus  

Under produktutvecklingsprocessen är det viktigt att ha användaren i fokus, detta självklart 

för att det är användarens behov och intressen som ska tillfredsställas med 

produkten. (Holmdahl, 2010) 
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 (Ottosson, 2009) Metoden tillämpas under kapitel 9.1 Användartester 

4.11 Konkurrentanalys 

En analys där man undersöker vilka befintliga lösningar som finns på problemen i dagsläget, 

kan vara bra att göra innan och under projektets uppstart. Dessa lösningar behöver inte vara 

direkta konkurrenter utan kan vara andra typer av lösningar till samma problem eller som på 

annat sätt möter den tänkte kundgruppens behov. Denna konkurrentanalys kan sedan vara 

bra att ha åtanke under produktutveckling samt marknadsföring för att på något sätt kunna 

differentiera sig från konkurrenterna. (Ullman, 2010) Metoden tillämpas i kapitel 8.1 

Konkurrentanalys. 

4.12 Visuell planering 

Visuell planering bygger på att organisationen ska vara transparent, det vill säga att samtliga 

inblandade ska ha tillgång till allmän information om projektet och därav själv på ett enklare 

sätt kunna ta egna initiativ och därav genereras ett flöde med högre kapabilitet och kapacitet. 

(Holmdahl, 2010) (Se: Bilaga 15 – Visuell planering sidan LL). Metoden tillämpas i kapitel 

2.2.4 Tidsplanering. 

4.13 Brainstorming 

När man gör brainstorming med notisar sitter man en grupp samlade kring ett bord och 

försöker komma på en lösning till problemet man arbetar med. Varje lösning som dyker upp i 

huvudet skriver man ner på en post-it lapp utan att begränsa sig med tankar om det är en 

realistisk lösning eller ej.  Man strukturerar sedan upp alla deltagarnas lappar på ett lämpligt 

sätt. (Holmdahl, 2010), (Rundquist, 2011) Metoden tillämpas i kapitel 6.2.1 Från problem till 

idé. Metoden tillämpas i kapitel 7.3 Framtida produkter.  
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5 Teori  
Kapitlet beskriver teorin bakom produktens funktion.  

Kapitlet har plockats bort av immaterialrättsliga skäl 

6 Teknisk utveckling  
I detta kapitel kan läsaren läsa om det exakta förfarandet och de olika faserna i utvecklingen 

av produkten. En metod som genomsyrat hela produktutvecklingsprocessen är Dynamisk 

produktutveckling (DPD) (Se: 4.1, Dynamisk produktutveckling).  

Kapitlet har plockats bort av immaterialrättsliga skäl. 
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7 Produkt, produktionsprocessen och framtida produkter  
I detta kapitel kan läsaren läsa ytterligare om produkten och dess olika delar, hur den ska 

tillverkas, marknadsföras och säljas. Observera att det som nämns i denna text avser den 

färdiga produkten och inte den funktionsprototyp som tagit fram.  

Delar av kapitlet har plockats bort av immaterialrättsliga skäl. 

7.1.1 Slutmontering och testning  

Slutmontering och testning kommer inledningsvis att utföras av projektgruppen. Detta anser 

projektgruppen vara mest lämpligt då de utgör den sista stationen i tillverkningsprocessen 

men även för att det är dem som har bäst kontakt med övriga aktörer inom 

tillverkningsprocessen och kan då snabbt vidta åtgärder. Eftersom projektgruppen själva satt 

upp de krav som förväntas av produkten är dessa också mest lämpliga som testpersonal av 

produkten.  

7.1.2 Paketering och transport  

Projektgruppen kommer inledningsvis själva förpacka de färdiga produkterna. Detta för att 

reducera kostnader. Efter slutförd paketering skickas produkterna med någon av de större 

etablerade fraktfirmorna ut till de försäljningskanaler som nämnts i bilagan affärsplan. (Se: 

Bilaga 3 Affärsplan, sidan D)   

8 Marknad 
I detta kapitel kommer läsaren kunna ta del av all den information om som kan förutspås i ett 

såhär tidigt stadie. Detta innefattar allt från konkurrentanalyser till en 13-sidig affärsplan som 

innehåller all information om hur företaget ska finansieras initialt till hur det senare ska ta 

marknadsandelar. I detta kapitel kan läsaren även ta del av en marknadsundersökning som 

projektgruppen gjort. 

8.1  Konkurrentanalys  

När projektgruppen bestämt sig för sitt koncept utfördes en konkurrentanalys för att mäta 

konceptet mot marknaden (Se: 4.11, konkurrentanalys). Konkurrensanalysen fördes till 

största del över internet för att jämföra de olika konkurrenterna och deras för- och nackdelar. 

Projektgruppen undersökte även vad användarna hade att säga om deras produkter. Ett 

möte med Polygon gav projektgruppen en del svar på hur ofta dessa produkter installeras. 

Det visade sig att de flesta aktörer på marknaden idag marknadsför nästan 

identiska produkter samt att de ofta måste installeras av fackman och inte erbjuder ett fullgott 

skydd mot vattenskador. Sammantaget har projektgruppens koncept en mängd fördelar 

framför konkurrenternas. Flexibiliteten i projektgruppens koncept och det faktum att det är så 

pass enkelt att montera ger det ett stort försprång jämfört med konkurrenternas produkter. 

För vidare information om konkurrenternas produkter (Se: Bilaga 14, Konkurrentanalys sidan 

JJ) 
 

8.2 Affärsplan 

Projektgruppen utarbetat en affärsplan. Denna finns att hitta under bilagor (Se: Bilaga 3, 

Affärsplan sidan D) 
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8.3 Marknadsundersökning 

Projektgruppen gjorde en mer allmän marknadsundersökning där det främsta syftet var att 

undersöka om det fanns ett behov för en produkt likt LeqDefender, vilken målgruppen var 

samt för att verifiera ifall alla egenskaper var önskade. Marknadsundersökningen nådde ut till 

ett par hundra personer och genererade 59 svar. För att genomföra 

marknadsundersökningen använde sig projektgruppen av Google formulär. Det visade sig 

när marknadsundersökningen var färdig att det inte gick att sammanställa och följa vad en 

enskild individ svarat på samtliga frågor, därför visade det sig att svaren till frågorna som 

berör demografi inte har något vetenskapligt värde. Som det är nu svarar de bara till vilken 

procentuell fördelning det är på den grupp människor som deltagit i 

marknadsundersökningen. De demografiska svaren kan alltså inte kopplas till de övriga 

delarna.  

Marknadsundersökningen svarar dock till hur intresset är för produkten, men det går alltså 

inte att koppla en viss grupp människor till dessa data (Se: Bilaga 7, Marknadsundersökning 

sidan Y)  

8.4 Nyhetsgranskning - Valea  

I slutskedet av projektets gång upptäckte projektgruppen att de hade pengar kvar från Almi 

samt Fåhré stipendiet projektgruppen vann vid halvårspresentationen. 

Projektgruppen beslöt att det skulle vara bra att genomföra en professionell 

nyhetsgranskning. Dock räckte inte de kvarvarande pengarna riktigt till. Projektgruppen 

beslutade att ännu en gång kontakta Almi och be om ytterligare idéstöd. En uppdaterad 

ansökan om idéstöd skrev och skickades in. Här gick projektgruppen händelserna lite i 

förväg och kontaktade Valea i Göteborg för att diskutera en nyhetsgranskning. Valea gav 

projektgruppen ett offerförslag om 9000 kr inklusive moms. Projektgruppen tackade ja till 

offerten och bestämde sig att själva finansiera den summan som saknades för att göra en 

nyhetsgranskning. Tre dagar senare fick projektgruppen besked från Almi att ansökan 

om ytterligare idéstöd hade beviljats om 5000 kr (Se: Bilaga 4, Nyhetsgranskning sidan Q).  

8.4.1 Resultat från nyhetsgranskning  

Resultatet från Valea lyder att ingen uppfinning idag besitter samma egenskaper som 

LeqDefender. Dock skulle projektgruppen idag kunna göra intrång på ett par befintliga 

patent. Detta resulterar i att produkten i dagsläget inte har någon uppfinningshöjd och därför 

inte går att patentera i dagsläget. Valea anser dock att dessa patentkonflikter går att ta sig 

runt om intresse för ett patent föreligger (Se Bilaga 5, Valea sidan T). 
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9 Etablering av produkten  
Under projektets gång har projektgruppen diskuterat hur produkten ska nå ut till kunderna. 

När produkten befinner sig i tillväxtstadiet är det tänkt att produkten ska säljas genom 

elektronikbutiker. Detta för att en stor mängd teknikintresserade kunder rör sig i dessa 

butiker. Produkten ska även marknadsföras och säljas hos företag som hanterar 

vattenskador, exempelvis Polygon.   

 

Inom ett antal år, ifall produkten visat sig fungera väl, hade det bästa varit att marknadsföra 

och sälja produkten genom försäkringsbolagen. Då hade försäkringsbolagen kunnat 

integrera systemet i försäkringspremien som en slags abonnemangskostnad.   

 

I dagsläget råder det bristfällig kunskap om vattenskador och deras konsekvenser, inom den 

potentiella användargruppen. Därför måste dessa upplysas om konsekvenserna och 

därpå bli erbjudna en lösning på problemet. Eftersom att försäkringsbolagen har mycket 

kunskap inom området och samtidigt har ett ekonomiskt intresse i det hela är de en 

intressant kanal för projektgruppen. Detta alternativ är dock inte möjligt i dagens läge då 

produkten inte testats tillräckligt och därför kan inte premier reduceras. En fördel för 

försäkringsbolagen i detta läge är att LeqDefender kan vara uppkopplad till en server för att 

samla statistik för varje registrerat läckage. Denna statistik kan sedan jämföras med 

verkligheten. Visar sig denna prognos vara god kan ett samarbete med försäkringsbolag 

vara en möjlighet.    

9.1 Användartester  

För att få trovärdighet i produktens funktioner och för att kunna förmedla detta på bästa sätt 

skulle en god presentation utvecklas av resultatet från användartester i fält. För att 

genomföra dessa användartester på bästa sätt skulle projektgruppen låta tillverka ett mindre 

antal system av den typen de låtit tillverka som prototyp eller liknande och sälja till 

självkostnadspris. Projektgruppen hade sedan på ett enkelt sätt kunnat skilja kritik som bara 

gäller prototypserien och kritik som även kommer gälla den färdiga produkten. 

Projektgruppen kan sedan utveckla det marknadsfärdiga systemet parallellt med den dialog 

som skulle hållas med de personer som testar systemet. (Se: 4.10, Användaren i fokus). 

9.2 Patent  

Innan de första säljbesöken genomförs ska en patentansökan vara inlämnad för att öka 

projektgruppens chanser till ett bra förhandlingsläge.   

9.3 Presentation  

Vid säljmöten tänker projektgruppen ta hjälp av någon med mer erfarenhet än 

projektgruppen själv, för att få fram ett bra upplägg och även vid diskussioner med företag 

där vana av förhandlingar kan vara till stor hjälp.   
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10 Diskussion och reflektion 

10.1 Arbetssätt  

Projektgruppen har lärt sig mycket under projektets gång samt är mycket nöjda med valet av 

projekt. Projektet har även givit projektgruppen en djupare förståelse för de kurserna inom 

produktutveckling projektgruppen läst under de tre åren på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet.   

 

Det var för projektgruppen första gången där de ensamma fick genomföra alla de olika 

stegen från idé till färdig produkt. Projektgruppen har fått tillfälle att arbeta med många av de 

typiska ingenjörsarbetena såsom konstruktion och komponentval.   

Projektgruppen anser att examensprojektet är ett bra kvitto på deras breda kompetens och 

möjlighet att tänka kreativt och utanför ramarna. Detta ser projektgruppen som ett stort 

meritvärde i framtida jobbsökande. 

 

Något projektgruppen lidit av genom hela projektet har varit bristen av anteckningar. 

Projektgruppen har lärt sig sent omsider att alltid ta anteckningar på allting som görs. Allt från 

samtal med underleverantörer till anteckningar från handledarmöten.   

Projektgruppen har också lärt sig att allting tar mycket längre tid än beräknat. Att skaffa fram 

en lämplig motor till att bryta inkommande vatten har varit ett stort problem då 

motorer/servon lämpliga till detta med den kravspecifikation projektgruppen satt upp är 

ovanliga samt mycket dyra. Projektgruppen fick tag på en motor, men borde haft den 

betydligt tidigare.   

 

Projektgruppen skulle i ett tidigare skede börjat med de delar av rapportskrivningen som kan 

göras i realtid. Detta hade resulterat i att projektgruppen hade kunnat sprida ut 

rapportskrivningen samt att mindre tid hade behövt läggas på att skriva rapporten de sista 

veckorna innan rapportinlämning. Det hade resulterat i att mindre material till rapporten 

försvunnit för att projektgruppen glömt bort denna.   

10.2 Reflektioner   

Något projektgruppen uppmärksammat under projektets gång är hur lite folk vet om 

vattenskador och dess åverkan på fastigheter och de som bor i dem. Den generella 

inställningen är att försäkringsbolagen tar hela kostnaden för vattenskadan och sen så är det 

inte mycket mer med det. De är sällan underrättade om att försäkringsbolagen endast tar 

skador som orsakats av utrustning i hemmet och inte de som kommer utifrån, såsom ett 

läckande tak eller en grund som tar in vatten. Detta har fått projektgruppen att fundera på 

nästa steg i utvecklingsprocessen. Detta skulle kunna vara ett system som mäter luftfuktighet 

i fastigheten och på egen hand kompenserar för detta genom att höja värmen och/eller ökar 

ventilationen för att avfukta luften.   

 

Då höstterminen började, innan projektgruppen bestämt sig för något projekt eller idé fanns 

det endast ett krav på projektet, vilket var att det skulle finnas ett tydligt behov av 

produkten på marknaden. När projektgruppen väl bestämt sig för att arbeta med att 

förebygga vattenskador, tog de kontakt med försäkringsbolag för att diskutera vad de 

erbjuder sina kunder idag, vilken typ av vattenskador de tog hand om samt eventuella 
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samarbeten. Projektgruppen kontaktade även företag som arbetar med just vattenskador. 

Tack vare kontakten med dessa olika aktörer har projektgruppen inriktat och begränsat 

produkten till det den är idag. Med facit i hand är projektgruppen nöjd med sitt val av 

strategi.   

  



 

17 
 

11 Resultat 
Under projektets gång har projektgruppen tagit fram en mängd olika koncept på prisvärda 

och hållbara skydd för vattenskador. Sedan halvårsredovisningen har projektgruppen 

bestämt sig för ett av dessa koncept. Detta projekt har ändrats på ett fåtal punkter, men den 

ursprungliga idén kvarstår. På slutredovisningen kunde projektgruppen visa upp en fullgod, 

marknadsduglig funktionsprototyp. Produkten är realiserbar och en plan för hur den ska 

realiseras är framtagen.  
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Bilaga 1 Skall- och börkrav  

Specifikationerna nedan gäller för en produktionsfärdig produkt.  

Kapitlet har plockats bort av immaterialrättsliga skäl. 
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Bilaga 2 – Budget 
 

 

Ingående balanser    

Fåhréstipendie 10000   

Stöd för eget projekt av Fåhré 2000   

Almi idéstöd 25000   

    

Totalt kapital 37000   

    

    

Utgående balanser    

    

Nordela: motor, växellåda, styrkort, givare 3036  Victor 

RC Butiken: Woodpecker 219  Victor 

Gullbergs: Kartongark 54,2  Victor 

Bauhaus: Byggmaterial 940,75  Anton 

Bauhaus: Byggmaterial 184,5  Anton 

El-Teknik Gösta Nilsson: 1.5mm2 kabel 78,8  Anton 

Algot Andersson: Byggmaterial 1750  Faktura 

Vistaprint: Montermaterial 1200  Anton 

Biltema: In-line pump 258  Anton 

Biltema: Byggmaterial 166,3  Victor 

Biltema: Byggmaterial 95,7  Anton 

J&D Assisting Systems offert 19600  Faktura 

Valea: Nyhetsgranskning 8750  Faktura 

    

Totala utgifter -36333,25   

    

    

    

Kvarstående kapital 666,75   
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Bilaga 3 – Affärsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsplan för 

LeqDefender  
 

 

Av Anton Kohle 

och Victor Kohle 

 

2013-04-18 

 

 Denna affärsplan är konfidentiell. Affärsplanen i sig eller information från denna 

beskrivning får inte utnyttjas, reproduceras eller göras tillgänglig för tredje part utan 

föregående skriftliga tillstånd från Anton Kohle och Victor Kohle.  
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Sammanfattning 
Anton och Victor ska genom sitt företag sälja olika trygghetsprodukter inom fuktbranschen 

inledningsvis genom Europas främste aktör inom fuktskadebranschen - Polygon och genom 

elektronikaffärer men på sikt även huvudsakligen genom försäkringsbolag.  

 

 

Produkten kan detektera 83 % respektive förhindra 62 % av alla typer av vattenläckage. 

Produkten kan även automatiskt sätta på och stänga av vattentillförseln till huset beroende 

på om användaren är hemma eller inte. På så sätt sker inga omfattande skador utan att 

användaren är i närheten och snabbt kan agera. Självklart blir användaren automatiskt 

informerad genom sms om allt inte är som det ska.  

 

I dagsläget har Anton och Victor fått 20 000kr av Almi företagspartner i Halmstad för 

prototypframtagning, 5000kr för nyhetsgranskning och 10 000 kr i stipendium ur Lektor Sten 

Fåhrés minnesfond. Dessa pengar har använts till framtagning av en funktionsprototyp samt 

till en nyhetsgranskning av patentbyrån Valea i Göteborg.  

 

Vision 

LeqDefender ska med sina unika egenskaper och uppbyggnad fylla igen den lucka som f inns 

på marknaden idag mellan de billiga passiva vattendetektorerna och de dyrare inte så 

universella vattenfelsbrytarna.  

 

Anton och Victor har även fler idéer på olika trygghetslösningar till problem inom branschen 

för vilka man inte upptäckt liknande lösningar än. Eftersom dessa är av mer komplex 

karaktär och svårare att etablera på marknaden vore det inte strategiskt att etablera dessa 

innan företaget stabiliserats. Förutsatt att samtliga idéer är realiserbara och fungerar väl 

kommer Antons och Victors företag inom en tioårsperiod kunna erbjuda ett fullständigt skydd 

mot både vattenläckage samt luftburen fukt. Inledningsvis avgränsas dock fokus till enbart 

vattenläckage. 

 

Produkt 

Nedan kan läsaren läsa om produkten i allmänhet. 

 

Bakgrund 
Bakgrunden till idén är att det inte finns något bra heltäckande skydd mot vattenskador på 

marknaden idag. Dagens system kan bara detektera vatten som kommer flytande på golvet 

eller detektera tryckskillnader på varm och kallvattenrör. Vattenfelsbrytarna måste även 

aktiveras av användarna själva vid användning samt att vattenförbrukare, d.v.s. öppna 

kranar eller utrustning inte får användas då vattensfelsbrytaren är aktiverad. Dessa system 

kan inte heller registrera läckage från avloppsrör eller vattenburen uppvärmning. 
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Värdeerbjudande 

– Det främsta värdet LeqDefender förmedlar till dess användare är trygghet. Användaren 

slipper oroa sig för vattenskador med allt vad det innebär. Försäkringen täcker inte alla 

sorters vattenskador, men oavsett vilken typ av vattenskada som uppstår kan den drabbade 

tvingas flytta från sitt hem i flera månader under torkning och renoveringstid. 

 

– Det unika med LeqDefender är att den kombinerar det bästa ur två världar:  

 

– De billigare klassiska vattendetektorernas enkelhet med den dyrare vattenfelsbrytarens 

höga trygghet. Alltså är produkten prisvärd då den i det produktpaket som främst omnämns i 

denna affärsplan kommer kosta 4000kr, går att installera själv och täcker ett större område 

gentemot sina konkurrenter.  En vattenfelsbrytare kostar ca 9000kr exklusive montering på 

2000-4000kr och täcker 66 % av alla läckage. En vattendetektor kostar från 200kr, kan inte 

placeras var som helst och det krävs väldigt många om de ska täcka upp ett större område.  

 

– Med avseende på miljö förmedlar produkten ett visst värde då det inte är miljövänligt att 

renovera fastigheter som varit fullt funktionella innan en vattenskada inträffade. Utöver detta 

är det inte bra för hälsan att vistas i en fastighet där mögel utvecklats då detta kan leda till 

åkommor som exempelvis astma och eksem etcetera.  

 

– Produkten är inte färdigutvecklad än. En funktionsprototyp över systemet är dock 

färdigutvecklad sedan den 20:e Maj 2013. Funktionsprototypen är utvecklad av J&D 

Assisting systems och har finansierats med medel från Almi Företagspartner i Halmstad. För 

att utveckla en färdig produkt som är godkänd för marknaden och fullt fungerande krävs 

uppskattningsvis 1 000 000kr.  

 

Kundsegment 

– LeqDefender riktar sig till alla typer av fastighetsägare men främst till ägare av villor och 

fritidshus. Dessa har fast jobb, är medelålders, har ofta sambo och barn.  

De kanske har varit med om en vattenskada tidigare eller har en bekant som har erfarenhet 

av det.  

 

– Enligt Antons och Victors marknadsundersökning riktats till ett par hundra personer inom 

den tänkta gruppen som nämns ovan och som genererat 59 svar, är den potentiella 

användargruppen beredd att betala upp emot 4000kr för en produkt som effektivt minskar 
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risken för att de ska drabbas av vattenskador. Detta förutsätter givetvis att de har förtroende 

för produkten. 

 

– De första kunderna som kommer köpa produkten är de som är pålästa om vattenskador 

och har en god insikt i dess konsekvenser. Tyvärr måste fokus ligga på denna typ av kunder 

enligt en marknadsundersökning Anton och Victor gjort själva. Detta eftersom det visade sig 

att en stor majoritet av de deltagande positivt ändrade sin inställning att köpa en produkt likt 

LeqDefender efter de läst lite kort information om vattenskador och dess konsekvenser i 

marknadsundersökningen. Företaget kommer högst troligt inte att ha råd med någon 

omfattande marknadsföring den första tiden. Därför är ambitionen att företaget ska sälja 

produkten genom Polygon som är Europas ledande aktör inom fuktskadebranschen, till 

deras kunder som har praktisk erfarenhet av fuktskador. En annan ambition är självklart att 

ta tillvara på försäkringsbolagens ekonomiska intressen inom området då dessa kan tjäna 

mer pengar om de integrerar en abonnemangskostnad för ett läckagelarm i 

försäkringspremien eller erbjuder reducerade premier till de kunder som använder 

LeqDefender. Hålhaken är som tidigare nämnts att produkten måste vara erkänd som 

välfungerande innan försäkringspremier kan reduceras för de användare som nyttjar den.  

 

– Enkel kalkyl på antalet kunder som man skulle kunna nå genom Polygon på den 

Skandinaviska marknaden: 

 – Det sker 85 000 vattenskador om året i Skandinavien 

 

 – Polygon återställer 90 % av dessa fuktskador 

 – Antag att 0.5% av kunderna kan tänka sig köpa LeqDefender 

 

Matematik: 85 000 x 0,90 x 0,005 = 383 enheter första producerande året.  

Baserat på denna kalkyl finns ett större behov än vad Antons och Victors företag kan bemöta 

i ett sådant tidigt skede då de förhoppningsvis inte kommer ha pengar att producera så 

många enheter. Självklart baseras detta också på att Polygon fortfarande vill sälja produkten 

vilket de visat intresse för vid ett möte i Halmstad den 11/4-2013.  

 

För utlåtande från Polygon vänligen se bilagan längs bak i denna affärsplan. För vidare 

information om försäljning och resultat, vänligen läs under rubriken ”kostnader” längre bak i 

denna affärsplan. 

 

Distributionskanaler 

– Långsiktigt när produkten befinner sig i tillväxtstadiet ska företaget nå ut till användarna 

genom elektronikbutiker. Detta eftersom många teknikintresserade som skulle kunna vara 

intresserade av produkten söker sig till sådana. Produkten ska fortfarande även erbjudas av 

företag som hanterar vattenskador, exempelvis Polygon. 
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– Inom ett par år, ifall produkten visat sig fungera väl, hade det bästa varit om 

försäkringsbolagen hade kunnat integrera en abonnemangskostnad i försäkringspremien. På 

sådant sätt hade försäkringsbolag kunnat marknadsföra och distribuera produkten. Det råder 

i dagsläget bristfällig kunskap om vattenskador och deras skadepåverkningar inom den 

potentiella användargruppen. Därför måste dessa upplysas varpå de kan erbjudas en 

lösning, informationsupplysningen är tänkt att verka genom försäkringsbolag. Detta eftersom 

försäkringsbolagen har mest kunskap inom området och även själva har ett ekonomiskt 

intresse. Ett sådant alternativ är dock inte aktuellt i dagsläget då produkten inte testats nog 

och därför kan inte premier reduceras. En fördel i detta fall är att LeqDefender ska vara 

uppkopplad mot en server och kunna samla statistik för läckage. Denna statistik kan sedan 

jämföras med verkligheten och på sådant sätt kan en felmarginal räknas ut. Är prognosen 

god finns en möjlighet att samarbeta med försäkringsbolag. 

 

Kundrelationer 

– För att behålla kontakten med kunderna kommer företaget ha en hemsida som användarna 

måste registrera sig på när de aktiverar systemet. På sådant vis kommer de kunna ta del av 

information som exempelvis uppdateringar av mjukvara, nya produkter osv. På sådant vis 

kommer kunderna med rimliga mellanrum bli påminda om LeqDefender och då vid tillfällen 

där informationen gynnar dem. På sådant vis är tanken att kunderna ska associera alla 

produkter inom fukt- och vattenskadebranschen med LeqDefender. 

 

– LeqDefender skiljer sig ifrån sina konkurrenter på många vis. Den är, i sitt vanligaste 

utförande tänkt att kosta 4000kr och är då dyrare än de vanliga passiva vattendetektorlarmen 

(200kr) men billigare än en vattenfelsbrytare (9000kr i inköp + 2000-4000kr i 

installationskostnader). En vanlig passiv vattendetektor har inte i närheten så många 

funktioner eller lika stort användningsområde som LeqDefender. En vattenfelsbrytare kan 

förhindra 66 % av alla vattenläckage och enbart detektera att det är läckage någonstans i 

varm eller kallvattenrören. LeqDefender kan förhindra 62 % av läckagen och detektera 83 % 

av dem oberoende om det gäller trycksatta rör, utrustning, värmesystem eller 

avloppssystem. LeqDefender kan även användas där användaren vill, kan installeras helt på 

egen hand och användas utan att användaren behöver aktivera det samt att denne kan 

använda vattnet under tiden. 

 

Sammanfattningsvis differentieras produkten LeqDefender genom, pris, mångsidighet, teknik 

och genom att vara unik. På sikt skulle produkten p.g.a. sin mångsidighet kunna 

differentieras för olika användningsområden och säljas som olika produkter med små 

skillnader dem emellan.  

 

Intäkter 

Försäljning 
Inledningsvis ska Antons och Victors företag huvudsakligen sälja sina produkter genom 

elektronikbutiker och Polygon. På sikt kommer företaget förhoppningsvis även sälja 
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produkter genom försäkringsbolag, eller åtminstone marknadsföra dem där igenom. En stor 

fördel med att sälja produkterna genom externa kanaler är att man automatiskt når en större 

geografisk marknad och den administrativa bördan minskar. På sådant vis kan mer resurser 

läggas på utveckling av verksamheten.  

 

Inledningsvis kommer produkterna enbart kunna köpas med kontant betalning. Efter hand 

kommer de eventuellt att kunna abonneras ut. Då skulle exempelvis ett abonnemang kunna 

ligga på 100kr/månad där kunden erbjöds fullständig trygghet mot vattenskador där Antons 

och Victors företag samarbetade med Polygon och kopplade in dessa vid ett eventuellt larm. 

Ett annat alternativ hade kunnat vara ett abonnemang som var integrerat i 

försäkringspremien. Att erbjuda sådana betalningsformer i detta tidiga stadie skulle tyvärr 

vara svårt då ett ungt företag inte har de ekonomiska resurser som krävs för att ligga ute 

med pengar.  

 

Det är svårt att säga hur många produkter som kommer vara möjligt att sälja till en början. 

Som tidigare nämnt under kundsegment, skulle 383 produkter säljas om man nådde ut till så 

mycket som 0.5% av Polygons Svenska kunder. Även ifall detta är en rimlig uppskattning 

kommer det inte finnas resurser att tillverka så många system på ett år utan hjälp av extern 

ekonomisk hjälp. Om extern ekonomisk hjälp kan erbjudas uppskattas företaget kunna sälja 

400 larm under det första producerande året.   

 

Priser och produkter 
Som tidigare nämnt kommer företaget inledningsvis bara erbjuda kontantköp och enbart två 

varianter av systemet. Delar av kapitlet är bortklippta av immaterialrättsliga skäl. 

 

Bronspaketet 

Pris: 2500kr.  

Bronspaketet är av enklare karaktär och riktar sig till moderna hus med fördelarskåp, men 

även till de kunder som nöjer sig med att enbart bli informerade om ett läckage. Anledningen 

till att detta system är enklare beror på att moderna hus har ett slutet system med plaströr 

runt alla trycksatta rör vilket innebär att vattnet då återförs till fördelarskåpet om ett läckage 

uppstår.  

 

Silverpaketet 

Pris: 4000kr. 

Silverpaketet är det huvudsakliga konceptet som det är tänkt att säljas mest av och som 

normalt omnämns i denna affärsplan om inte annat anges.  
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Guldpaketet 

Pris: 6000kr. 

Guldpaketet är det mest säkra systemet, om ett läckage sker, sker det med högsta 

sannolikhet då användaren befinner sig i hemmet. Detta system kommer inte att kunna 

erbjudas den närmsta tiden då det är dyrt att producera och framförallt dyrt att erbjuda flera 

olika produkter.  

 

Prissättning 
Prissättningen av produkterna har varit konkurrentbaserad. Vid utvecklingen har det alltid 

tagits hänsyn till att delarna ska vara så billiga som möjligt att tillverka. En del av målet har 

varit att vara väsentligt billigare än vattenfelsbrytaren. Då det dyraste alternativet som i 

mångt och mycket kan konkurrera med vattenfelsbrytaren kostar 6000kr kan man anse att 

prissättningen, som anses realistisk, är lyckad.  

 

Nyckelpartners 

Sammanlagt är det tänkt att företaget ska ha fyra nyckelpartners. Dessa utgörs av följande: 

Polygon, försäkringsbolag, elektronikkedjor och tillverkare.  

 

Polygon 
– Kan fungera som sälj- och marknadsföringskanal 

 

– Kan bidra med resurser och kompetens inom utveckling 

 

– Kan eventuellt köpa in sig i bolaget och bidra med ekonomiska resurser 

 

Polygon erbjuds 30 % av vinsten för varje såld enhet. 

 

Försäkringsbolag 
– Kan fungera som marknadsföringskanal 

 

Försäkringsbolagen tjänar pengar på att de behöver betala mindre pengar till företag som 

Polygon för att reparera vattenskador. 

 

Elektronikkedjor 
– Kan fungera som sälj och marknadsföringskanal 

 

Elektronikkedjorna kommer få minst 50 % av vinsten för varje såld enhet. 

 

Tillverkare 
– Tillverkar delar 

 

– Kan konsulteras och bidra med mycket kompetens vid utveckling 
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Tillverkarna får en summa för varje tillverkad enhet. 

 

Nyckelaktiviteter 

Teknikutveckling 
Det första verksamma året kommer de flesta resurserna läggas på utveckling av en godkänd 

och tillverkningsbar produkt. Anton och Victor anser att de har den kunskap som krävs för att 

agera projektägare samt projektledare för denna process.  

 

Marknadsföring 
När produkten väl är färdigutvecklad och färdig för tillverkning blir den största utmaningen att 

med enkla medel marknadsföra den. Som tidigare nämnt råder det en stor okunskap om 

vattenskador som ett problem. Därför är det viktigt att bedriva en informationsbaserad 

marknadsföring. Detta kan vara en kritisk parameter i dagens informationssamhälle, varför 

skulle någon vilja lyssna på oss? Därför är det enklast att inledningsvis rikta sig till de som 

redan varit drabbade exempelvis genom Polygon eller på sikt genom försäkringsbolag. 

 

Nyckelresurser 

Företagets nyckelresurser är i mångt och mycket de samma som företagets nyckelpartners. 

En viktig nyckelresurs som är en välarbetad hemsida som kan agera ansikte utåt för 

företgaget. Även ifall produkten är tänkt att marknadsföras och säljas genom huvudsakligen 

Polygon, elektronikkedjor och försäkringsbolag är det även viktigt att ha en hemsida där 

intressenter som hört talas om produkten kan ta del av mer information om den.  

 

Organisation 
Anton Kohle och Victor Kohle äger 50 % vardera av projektet.  

 

De har ännu ingen bestämd rollfördelning utan delar båda på ansvaret både vad gäller 

teknikutveckling, affärer, ekonomi, marknad och är väldigt flexibla med att fördela roller och 

ansvar. På sådant vis erhålls ett brett resursflöde med hög kapacitet och kapabilitet.  

 

De besitter huvudsakligen kunskaper inom produktutveckling men har även viss 

grundkompetens inom ekonomi, marknadsföring, affärsutveckling och management. När 

företaget växt sig större kommer högsta prioritet vara att anställa en data-/elektroingenjör. 

Denna ska vidareutveckla företagets befintliga produkter men även vara med och realisera 

de många idéer företaget har till en bredare produktportfölj. Denna ska även upprätta och 

underhålla företagets hemsida. Andra prioritet är att anställa en ekonom med goda 

kunskaper inom marknadsföring som ska ansvara för att företaget använder sina 

ekonomiska resurser så effektivt som möjligt men huvudsakligen ägna sig åt marknadsföring.  
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Anton och Victor är av tron att marknadsföring är av högsta vikt för att ett ungt företag ska 

överleva de första åren och få ta del av marknaden. Men det finns inga genvägar för lojala 

kunder, dem får man i detta fall genom att leverera det värde kunden efterfrågar och i detta 

fall är det trygghet byggd på en grund av väl fungerande produkter. Företaget kommer 

huvudsakligen förbli ett teknikföretag och behöver därför en stabil teknisk grund att stå på. 

 

Science Park Halmstad 
Om Anton och Victor blir antagna till Science Park Halmstad kommer dessa vara till stor 

hjälp för Antons och Victors företag. Detta gäller såväl kompetens, nätverkande och 

marknadsföring som ekonomiska resurser. Då det dessutom är helt gratis med kontor på 

SPH och inte minst med tillgången till andra unga företag i uppstartsfasen är detta definitivt 

en stor resurs.  

 

Tillgångar till framgång 
En stor tillgång för att Antons och Victors företag ska lyckas är för att de båda brinner för 

idén och tycker den är riktigt givande att arbeta med. De utbyter ofta idéer till nya produkter 

och har massor med idéer på lager. 

 
Ekonomi 

Finansiering 
För att kunna realisera affärsidén och få ut produkten på marknaden krävs 

investeringskostnader för teknikutveckling, tillverkning, marknadsföring och övriga 

omkostnader. Dessa kostnader kan inte Antons och Victors företag själv bekosta, därför 

söker de en riskkapitalist, samarbetspartner eller någon annan form av investerare som kan 

finansiera detta. 

 

Innan de vänder sig till en riskkapitalist tänker de bygga ett värde i företaget, exempelvis 

genom att låna pengar av Almi företagspartner och utveckla en mer färdig produkt att visa 

upp samt för att eventuellt skydda produkten. Ett annat alternativ för investering är 

Högskolan i Halmstads Utvecklingsaktiebolag HHUAB.  

 

Anton och Victor planerar inte att belasta företaget inledningsvis utan ska främst försörja sig 

på annat håll. Samtliga intäkter skall åter investeras i företaget för teknikutveckling, 

marknadsföring, försäljning osv.  

 

Anton och Victor föreslår följande upplägg till en eventuell investerare:  

  

Du som investerare blir tillägnad 20 % av bolagets aktier och får sitta med i styrelsen. 

Anton och Victor ansvarar för att en marknadsklar produkt är framtagen andra halvan av 

2015.  

Anton och Victor etablerar även kontakter och driver projektet framåt. 
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Investeringskostnader 

Produktutveckling  
Delar av kapitlet har plockats bort av immaterialrättsliga skäl. 

Teknikutveckling av komplett system - Silverpaketet:  1000 000kr  

(Inkluderat CE-märkning) 

 

Totalt:                       1000 000kr 

 

Tillverkning 
Tillverkning av Silverpaketet: 

 

Styckepris:     990kr  

 

Kassaflödesuppskattning  
År 1 

Under det första året på marknaden räknar företaget bara med att sälja 400 system och 

enbart genom Polygon som nämnts tidigare i kapitel 2. Kundsegment. De övriga kostnaderna 

är tänkta att gå till exempelvis olika konsulttjänster för ekonomi och teknik. 

Intäkter 

Intäkter försäljning (400 enheter)         1204 000kr 

Kostnader 

Tillverkningskostnader (400 enheter)      396 000kr 

Övriga kostnader (10 % av försäljningsintäkten)     120 400kr 

 

Resultat        687 600kr 

 

År 2  

Under det andra året på marknaden räknar företaget med att även sälja system genom 

elektronikaffärer och därför sälja 800 system. Tillverkningskostnaderna beräknas också att 

ha sjunkit 10 % då företaget totalt sett köpt in 1200 enheter efter de två åren. Resultatet från 

första året används i största utsträckning till tillverkningskostnader för andra året. De övriga 

kostnaderna är tänkta att gå till marknadsföring. 

 

Intäkter 

Intäkter försäljning (800 enheter)   2487 200kr   

Kostnader 

Tillverkningskostnader (800 enheter)     712 800kr  

Övriga kostnader        248 720kr  

 

Resultat     1525 680kr 

 

År 3 och framåt 
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Efter det tredje året förväntar sig Anton och Victor att de kan börja ta ut lön ur företaget. 

Detta eftersom resultatet efter andra året nästintill är dubbelt så högt som efter första året. 

Förhoppningsvis kan inte företaget behålla samma försäljningstillväxt utan omfattande 

marknadsföringskampanjer. Däremot är det verifierat vid detta lag om produkten fungerar väl 

eller inte och om den visar sig fungera väl kan företaget vid detta lag involvera 

försäkringsbolagen som marknadsföringskanal och växa snabbare.  

Belopp att få investerat 

Teknikutveckling    1000 000kr 

Tillverkning  år 1      396 000kr 

Tillverkning år 2          25700kr           

 

Totalt      1 421 700kr 
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Bilaga 4 – Nyhetsgranskning 

 

 

 

 

Nyhetsgranskning för 

LeqDefender  
 

 

Av Anton Kohle 

och Victor Kohle 

 

2013-05-13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P 
 
 

Sammanfattning 

LeqDefender är ett larmsystem för detektering och bekämpning av vätskeläckage, 

huvudsakligen vattenläckage. Systemet är uppdelat i fyra delar som nämns nedan. Systemet 

som nämns nedan är i enlighet med en funktionsprototyp som kommer vara färdigutvecklad 

senast den 18:e maj 2013.  

Kapitlet är bortklippt av immaterialrättsliga skäl.  
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Bilaga 6 – Utlåtande Polygon 

 

 

 
 

Halmstad 2013-04-29 

 
Utlåtande av produktidé. 

Den 11/4-2013 höll vi, Jörgen Hansson och Tord Nilsson från Polygon Sverige AB 
ett möte med studenterna Anton Kohle och Victor Kohle angående deras 

examensarbete som berör detektering av vattenläckage. För att lösa detta har de tagit 
fram ett inte tidigare känt koncept som är mycket universellt tillämpbart och kan 

därför användas där användaren själv önskar. Systemet lämpar sig bäst till rörsystem 
och utrustning kopplad till rörsystem men kommer även att kunna användas på 

andra platser. 

 
Teoretiskt sätt tror vi att detta system skulle kunna fylla i en tom lucka inom 

branschen för fuktskadebekämpande utrustning. 

Det skulle även eventuellt kunna vara intressant för Polygon att kunna ha en 

produkt likt denna att erbjuda sina kunder. 

Ovan nämnt förutsätter självklart att den färdiga produkten visar sig vara väl 

fungerande och kan säljas till ett konkurrenskraftigt pris. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jörgen Hansson 

Platschef 

Halland 

Polygon 

Sverige AB 
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Bilaga 7 – Marknadsundersökning 

Marknadsundersökning LeqDefender 

Projektgruppen gjorde en mer allmän marknadsundersökning där det främsta syftet var att 

undersöka om det fanns ett behov för en produkt likt LeqDefender, vilken målgruppen var 

samt för att verifiera ifall alla egenskaper var önskade. Marknadsundersökningen nådde ut till 

ett par hundra personer och genererade 59 svar. För att genomföra 

marknadsundersökningen använde sig projektgruppen av Google formulär. Det visade sig 

när marknadsundersökningen var färdig att det inte gick att sammanställa och följa vad en 

enskild individ svarat på samtliga frågor, därför visade det sig att svaren till frågorna som 

berör demografi inte har något vetenskapligt värde. Som det är nu svarar de bara till vilken 

procentuell fördelning det är på den grupp människor som deltagit i 

marknadsundersökningen. De demografiska svaren kan alltså inte kopplas till de övriga 

delarna.  

Marknadsundersökningen svarar dock till hur intresset är för produkten, men det går alltså 

inte att koppla en viss grupp människor till dessa data. 
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Bilaga 8 – Bild rör 

Bilderna har tagits bort av immaterialrättsliga skäl. 

Bilaga 10 – SWOT-analys 

SWOT-analys 

(Strengths Weaknesses Opportunities 
Threats) 

Styrkor 

– Unik produkt: 

Som nämnt under konkurrent-delen finns det en del konkurrenter till produkten. Men ett 

system där man på ett användarvänligt sätt knyter samman vattendetektorer med andra 

intelligenta lösningar har verken patentbyrån Valea eller projektgruppen funnit.  

– Universell tillämpbarhet:  

Tack vare många idéer på utföranden av detektorer är produkten väldigt universellt 

tillämpbar i det avseende att användaren själv kan bestämma var den ska användas.  

 

Svagheter 
– Inte garanterat fullgott skydd:  

För att LeqDefenders vattendetekorer ska kunna ge ett fullgott skydd krävs det att dessa 

monteras på strategiska områden där de med hög säkerhet kommer i kontakt med 

eventuella läckage. 

 

Möjligheter 

– Knyta samman produkten med befintliga lösningar:  

LeqDefenders vattendetektorer är flexibla produkter med många användningsområden. 

Däremot kan de inte ge ett fullgott skydd i alla avseenden. För att ett fullgott skydd ska kunna 

ges krävs det att brukaren monterar detektorerna på strategiska områden där de med högsta 

sannolikhet kommer i kontakt med ett eventuellt läckage. Man skulle därför, som ett 

komplement kunna erbjuda produkten till konkurrenter som säljer vattenfelsbrytare eller 

liknande. Tillsammans skulle man då kunna täcka upp en stor del av de problematiska 

områdena. Ett annat alternativ hade även varit att sälja produkten genom företag som i 

dagsläget tillhandahåller centralenheter som knyter samman andra radiomoduler. 

Exempelvis Lansen Systems AB i Halmstad.  

 

Hot 
– Konkurrenter:  

Ett eventuellt hot skulle kunna vara konkurrenter som utom projektgruppens vetskap 

utvecklar eller redan har utvecklat en produkt som är liknande LeqDefender.  
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Bilaga 11 – PEST-analys  
PEST- analys 

En strategisk analysmodell för att identifiera makrofaktorer som påverkar ett företag. De fyra 

bokstäverna utvärderar de Politiska, Ekonomiska, Sociala och Teknologiska faktorerna i 

företaget. Analysen är användbar för att studera de externa faktorerna i en SWOT- analys. 

Politiska 

Faktorer som innefattar de politiska faktorerna och som påverkar företaget är:  

 Arbetsmarknadslagstiftningar där arbetsgivaravgifter kan bli högre och därmed bidra 

till större kostnader.  

 Regelverk och lagar, anställningslagar som gör att det kan vara svårare att säga upp 

anställda.  

 I Sverige där det finns anställningsskydd och uppsägningstiderna är långa kan denna 

process bli lång och kostsam.  

 Miljölagstiftningar som gör avfalls- samt resthantering krånglig och kostsam. 

 Höjs skatterna påverkar det företagets resultat negativt.  

 Handelshinder som tullar, licenser och avgifter som uppkommer bl.a. om exporten 

eller importen går utanför frihandelsområdet i EU.  

 Politisk instabilitet i exportländer kan påverka betalningar eller leveranser då de kan 

bli försenade eller inte komma alls.  

 Konkurrensregler som kan innebära att det blir omöjligt för nya konkurrenter att ta sig 

in på marknaden. 

 Konsumentlagar som gäller då privatpersoner har köpt en vattendetektor, exempelvis 

en LeqDefender och det skulle vara fel på den, lagen anger vilka rättigheter kunden 

har och vad företaget är skyldiga att göra. Detta kan givetvis påverka företaget 

negativt. 

 

Ekonomi 
De ekonomiska faktorerna som påverkar företaget är:  

 Konjunkturläget, då det är högkonjunktur i världen säljer företaget fler 

vattendetektorer än om det är lågkonjunktur.  

 Ränteläget påverkar företaget i deras investeringar där en hög ränta ger bättre 

avkastning samt lån där en hög ränta resulterar i mer kostnader och tvärt om då det 

är en låg ränta.  

 Beskattningar som tillkommer på all vinst ger företaget sämre resultat, ju högre 

beskattningar desto sämre resultat och vice versa vid lägre beskattning.  

 Växlingskursen mellan olika valutor kan påverka företagets resultat både positivt och 

negativt vid export och import. Om de t.ex. köper in varor till Sverige och säljer dem 

vidare när kronan blivit starkare har de gjort en bra affär och tvärtom vid de tillfällen 

kronan är svagare vid försäljningstillfället. 

 Arbetslösheten har en negativ effekt på företagets försäljning. Har folk inget jobb har 

de mindre pengar och har de mindre pengar har de inte råd att köpa vattendetektorer 

från företaget.  
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 Lönekostnader är en stor utgift för alla företag då de anställda alltid ska ha 

löneförhöjningar, förmåner och semestrar vilket bidrar till lägre resultat.  

 Inflationen kan påverka företaget på ett sådant sätt att om de sätter ett pris på en ny 

produkt som kommer finnas kvar på marknaden under en längre tid kommer det bli 

nödvändigt att på sikt höja priset. Detta kan på ett negativt sätt påverka kundernas 

förtroende då detta kan uppfattas som en omotiverad prisökning. 

 Utökade patent kommer innebära att från den tidpunkten företaget kommer starta sin 

verksamhet och kanske bara ha patent i Sverige, kommer det senare att kunna ta del 

av en större marknad om de söker patent även inom andra regioner. 

 

Sociala 
Sociala faktorer som påverkar:  

 Befolkningsökning påverkar företaget till att de behöver utöka produktionen och 

anställa fler människor. 

 Demografiskt sätt är det i högsta utsträckning folk som på ett eller annat sätt varit i 

kontakt med en vattenskada som köper vattendetektorer. Detta innebär att företaget 

måste göra produkten LeqDefender mer attraktiv för andra demografiska grupper. 

 Höjd pensionsålder, människan blir äldre vilket innebär att pensionsåldern kan höjas 

och det blir därmed mindre omsättning på de anställda vilket innebär att lönerna ökar.  

 Levnadsstandarden ökar ständigt vilket betyder att lönerna måste bli högre för en 

bättre levnadsstandard. En hög levnadsstandard hos kunderna ökar kraven på 

produkterna företaget tillverkar.  

 Ökad infrastruktur innebär att anställda på företaget inte behöver bo på orten där 

företaget är beläget, d.v.s. de kan pendla från en annan ort tack vare tåg och buss.  

 Folk vill skydda sin egen fastighet. Om trenden i framtiden är att folk inte äger sina 

egna hem kommer antalet privatkunder att minska, då kommer det istället bli B2B 

vilket innebär tuffare förhandlingar och förhoppningsvis lägre vinst. 

 Befolkningens hälsa avgör om de anställda på företaget är mindre sjukskrivna om de 

är friska och mer sjukskrivna om de är sjuka. 

 Utbildning innebär att kunskapen och utvecklingen av nya produkter kan bli bättre 

vilket är en fördel för företaget då de kan göra bättre och mer attraktiva produkter. 

 Arbetsmarknaden påverkar lönerna på det sättet att, är det dåligt med folk som kan 

arbeta måste lönerna gå upp för att locka arbetarna till företaget, är det däremot 

många arbetslösa så kan man sänka lönerna och ändå få folk till att arbeta. 

 Hänger företaget inte med i svängarna där det gäller att marknadsföra företaget kan 

de missa en stor del av kunderna.  

 

Teknologiska  

Teknologiska faktorer som påverkar företaget:  

 Infrastrukturen där företaget etablerar nya lokaler. 

 Informationsteknik så som Internet, e-post och telefoni påverkar företaget genom att 

det finns risk att det slutar fungera, vilket leder till kommunikationssvårigheter och 

missförstånd.  

 Mobilitet påverkar företaget genom att man lätt kan komma i kontakt med 

leverantörer, säljare etcetera, detta gör att kunderna blir nöjda när de får service hela 
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tiden, men personalen kanske inte orkar med att jobba hela tiden vilket i sin tur kan 

leda till utbrändhet och sjukskrivningar.  

 Kommunikationskostnader kan självklart både höjas och sänkas, men det högst 

troliga är att de sänks då det exempelvis blir allt billigare att ringa och använda 

internet. Sänks kostnaderna kan det både betyda att företagets resultat förbättras 

men även att man har råd till bättre kommunikation. Bättre kommunikation kan 

indirekt leda till ytterligare ekonomiska fördelar, t.ex. att man kan ha bättre 

kommunikation med underleverantörer, kunder och tillverkare i andra länder och på 

så sätt kunna fatta snabbare beslut och ändringar.  

 Ökning av distansarbete bidrar till bättre ekonomi genom att företaget kan ha mindre 

lokaler, de sparar in på reskostnader och kan i vissa fall bidra till ett lugnare klimat på 

arbetsplatsen. Det negativa kan bl.a. vara att det tär på den direkta kommunikationen 

vilket kan medföra att arbetet inte går lika snabbt framåt.  

 Forskning och utveckling kostar mycket pengar men kan på sikt gynna företagets 

ekonomi och är direkt nödvändigt för att i framtiden kunna finnas kvar på marknaden. 

För att minska utvecklingskostnader kan företaget gå ihop med andra företag inom 

branschen. Detta kan dock försvaga varumärket då det inte alltid är bra att förknippas 

med andra varumärken 
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Bilaga 12 – FMEA 

Materialet har tagits bort av immaterialrättsliga skäl.  

Bilaga 13 – MET-matris 

 

MET-matris 

 Material Energianvändning Toxiska utsläpp 

Produktion av 
material och 

komponenter 

32g plast 0,75kWh 1500g CO2 

Tillverkning Formsprutning 0.06kWh 1200g CO2 

Distribution Dieselförbrukning 28kWh/10km 7540g 
CO2/10km 

Användning Elektricitet 0,0045mWh/detektor 0.0000007g 
CO2/h/detektor 

Resthantering Energimängd 
eldning av 32g 

plast 

0.01kWh 65g CO2 
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Bilaga 14 - Konkurrentanalys  

  

Det finns generellt sätt två typer av vattensäkring på marknaden idag. En variant som 
placeras nära golvet och detekterar vätskor som flyter längs golvet. Den andra typen kan 
mäta eventuella tryckfall i rörsystemet. Båda två har sina för- och nackdelar jämfört med vår 
produkt. Exempelvis är detektorerna som kan placeras på golvet mer universellt tillämpbara 
men kan inte på egen hand agera vid ett eventuellt läckage. Den typen som mäter tryckfall i 
systemet är väldigt säker inom sitt område men är även dyr och kan inte tillämpas inom 
andra områden än det trycksatta rörsystemet.   

  

Vattendetektorer  

  

Denna typ av vattensäkring placeras på golvet där ett läckage skulle kunna uppstå. När 
vattnet rinner in under vattendetektorn detekterar denna vattnet varpå den varnar med en 
ljudlig signal. Denna typ av vattendetektorer drivs ofta av batteri men kan i vissa fall anslutas 
till det vanliga marknätet. Användes ett flertal av dessa vattendetektorer har projektgruppen 
bara funnit ett system där detektorerna kan anslutas till varandra och där en centralenhet 
varnar ifall en av dessa detekterat en vätska. De kan inte heller kommunicera med 
användaren genom att skicka ett sms eller mail till denna.   

 
Fördelar:  

 Billiga (ca 200kr)  

 Lättanvända  

Nackdelar:  

 Vätskan måste komma i kontakt med detektorn. Detta förutsätter att detektorn 
placerats på ett sådant sätt att vätskan inte kan passera utan att komma i kontakt 
med detektorn.   

 Kan inte kommunicera med andra enheter  

 Täcker bara området i sin direkta närhet.  

 

 

  

  

Vattenfelsbrytare  

  

Denna typ av vattensäkring fungerar på så sätt att den upptäcker tryckskillnader i 
ledningssystemet om ett läckage skulle uppstå. Trycksensorn sitter placerad på insidan av 
huset på den ingående vattenledningen till huset. Den måste monteras av en fackman, då 
den ingående vattenledningen måste kapas och tryckfallsgivaren monteras. Då den mäter 
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och varnar då en tryckskillnad uppstår, fungerar tryckfallsgivaren endast då 
all vattenförbrukande utrustning i hemmet är avstängd och användaren armerat larmet, det 
vill säga, vid ytterst få tillfällen då någon är hemma. Då den mäter tryck och är monterad på 
ingående vattenledningen, kan den dessutom endast användas på varm och kallvattenrör, 
därför passerar avloppsläckage och läckage på värmesystemet obemärkt förbi. Då många 
vattenläckage sker under diskhon i köket eller från utrustning såsom diskmaskin, missar 
vattenfelsbrytaren dessa läckage. Vissa tillverkare av vattenfelsbrytare har utvecklat 
vattendetektorer som exempelvis kan monteras i skåpet under diskhon för att avhjälpa detta 
problem.  

 
 
 
Fördelar:  

 Väldigt exakt  

 Säkert  

Nackdelar:  

 Fungerar bara när systemet är armerat  

 Fungerar enbart på varm och kallvattenrör 

 Kan ej armeras då förbrukare används  

 Kan inte användas när folk är hemma  

 Dyrt ( ca 9000kr i inköpskostnad plus ca 2000-4000 kr i monteringskostnad) 
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Bilaga 15 - Visuell planering 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 

          Anton Kohle och Victor Kohle




