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Sammanfattning 

Under förra året omkom 23 personer i svenska vatten, vilket trots det höga antalet är en 

rekordlåg siffra. I många av dessa situationer hade liv kunnat räddas med hjälp av rätt 

utrustning. Att kunna hitta en person i nöd kan vara det viktigaste, men även det svåraste 

momentet för sjöräddningen. Detta är ofta avgörande för liv eller död.  

Vi har under vårt examensarbete arbetat med att utveckla en ny typ av nödsignaleringsprodukt 

för sjön som har längre varaktighet än de befintliga produkterna på marknaden. Under året har 

vi bland annat tagit hjälp av experter inom området för att ta fram en tillförlitlig lösning som 

uppfyller kraven.  

Vi har tagit fram en räddningsballong som har en varaktighet på mer än en vecka och syns på 

upp till 15 kilometers avstånd. Produkten ger även en mer exakt position av den nödställde 

eftersom att den är förankrad. Vi riktar oss till privatpersoner och rederier som innehar en 

eller flera båtar och som värnar om säkerheten ombord. 

Hefla gör dig synlig när det väl gäller. Vårt mål är att rädda liv.  
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Abstract 

During last year 23 people died in Swedish waters, which despite the high number is a low 

figure in comparison to the statistics. With the right equipment many of these lives could have 

been saved. To find a person in distress can be the most important, but also the most difficult 

part for the sea rescue operation. This is often crucial to life or death.  

We have during our thesis developed a new kind of distress product for the sea which has 

longer durability than the products that is currently on the market. During this year we have 

for instance consulted experts working in the field to be able to develop a reliable product 

which satisfy the requirements.  

We have developed a sea rescue balloon. The balloon has a duration of at least one week and 

is visible up to 15 kilometers depending on weather conditions. The product also gives a more 

precise positioning of the person in distress since the product is attached. Our target group is 

civilians and marine business that holds one or several boats and cares about safety on board.  

Hefla makes you visible when it really counts. Our vision is to save lives.  
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Förord 

Vi är två studenter som har genomfört vårt examensarbete vid Högskolan i Halmstad under 

höstterminen år 2014 samt vårterminen år 2015. Examensarbetet har omfattats av 22,5 

högskolepoäng. Vi vill tacka våra handledare Jonas Rundquist samt Leif Nordin för stöd och 

rådgivning under projektets gång. Vi vill även tacka Almi för finansiellt stöd, AGA för 

sponsring samt hjälp angående heliumgas och Svenska Sjöräddningssällskapet för värdefulla 

åsikter. Detta examensarbete har givit oss färdigheter att driva projekt i egen regi då vi valt att 

inte arbeta mot ett företag. 

 

 

 

Johan Toft 

Louise Svensson 

Halmstad, maj 2015 
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1. Inledning 

Vi inledde arbetet med att fundera kring olika problem i vardagen samt hur lösningen av dessa 

problem kunde se ut. Vi valde att gå vidare med en idé som går ut på att underlätta sökarbetet 

för räddningsstyrkor, exempelvis vid sökning av personer i sjönöd, men även gör det möjligt 

för andra personer att upptäcka en person i nöd. 

1.1 Bakgrund 

Varje år inträffar det ungefär 121 sjöolyckor, baserat på statistik från de 10 senaste åren, i 

svenska farvatten (Transportstyrelsen, 2011).  Under förra året omkom 23 personer i svenska 

vatten, vilket trots det höga antalet är en rekordlåg siffra (TV4 Nyheterna, 2015). Fortfarande 

finns mycket att göra inom området, och vi tror att många av dessa människors liv hade 

kunnat räddas. 

I dagsläget är de vanligaste produkterna för att bli upptäckt och underlätta sökarbetet 

nödraketer eller GPS-spårningssystem. En nödraket har normalt en brinntid på cirka 40 

sekunder (Hansson Pyrotech, 2014) och är i förhållande till dess brinntid relativt dyr. De är 

effektiva på så vis att de syns bra och har en bra stighöjd, cirka 350 meter. Ett problem med 

nödraketer är dock att personen i nöd löper relativt stor risk att gå miste om upptäckt på grund 

av den korta brinntiden. Beroende på väderförhållandet kan även avdriften för personen som 

avfyrat nödraketen bli relativt stor, vilket försvårar sökarbetet. Förutom att pyrotekniska 

produkter så som nödraketer är explosiva, innehåller de dessutom ämnen såsom 

ammoniumnitrat, bly och fenoler, som på ett eller annat sätt är farliga för människa och miljö 

(Sakab, 2014). 

GPS-spårningssystem gör det möjligt att spåra en person med hjälp av koordinater och 

satelliter. Detta ställer krav på att produkten bland annat är tålig mot vatten, väder och vind då 

elektroniska komponenter ingår, samt att man har tillräcklig uppkoppling mot satelliterna. 

Ytterligare ett krav är att se till att batteriet alltid är uppladdat. 

1.2 Problemformulering 

Vi såg vissa problem med de nödsignaleringsprodukter som idag finns på marknaden i form 

av kort varaktighet, innehåll av miljöfarliga komponenter och att produkterna är känsliga för 

vatten, väder och vind. Kan man ta fram en lösning som undviker dessa problem? 

1.3 Projektmål 
Baserat på ovan givna förutsättningar var vår tanke att ta fram en mer pålitlig lösning med 

avsikt att underlätta upptäckt av nödställda personer i sjönöd under en längre tid än de 

lösningar som finns på dagens marknad och som dessutom var mer skonsam för miljön. Vår 

ambition var även att lösningen skulle ge en mer exakt position av den nödställde. 

Produkten var tänkt att kunna användas av personer ombord för att synliggöra sig för 

omgivningen och på så sätt underlätta sökningsinsatsen. Produkten var tänkt att rikta sig till 

privata båtägare, rederier som innehar livbåtar på sina fartyg samt båttillverkare. 
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1.4 Effektmål 

Effekten av projektet var att minska konsekvenserna vid sjöolyckor genom att erbjuda en 

produkt för ökad säkerhet på sjön för att på så sätt kunna rädda fler liv.   

1.5 Krav 
Produkten ska: 

 vara resistent mot vatten, väder och vind 

 upplevas som lättanvänd 

 vara synlig på minst tre kilometers avstånd vid optimala väderförhållanden 

 ha en varaktighet på minst ett dygn 

 vara portabel 

 ha tydlig semantik 

 tydligt kunna förmedla budskapet om behov av hjälp 

 ha ett målpris på 2 000 kronor 

1.6 Projektplan 
I början av projektet togs en projektplan fram för att säkerställa att projektet skulle fortskrida 

som planerat. Vi tog bland annat fram en riskanalys med avseende på arbetet inom projektet, 

en SWOT-analys för att kartlägga projektets styrkor och svagheter samt en budget för att 

kunna planera ekonomin inom projektet. I följande avsnitt behandlas de delar av 

projektplanen som anses som mest centrala för projektet. Projektplanen i sin helhet återfinnes 

i bilaga 11.1. 

1.6.1 Projektorganisation 

Projektgruppen har bestått av Louise Svensson och Johan Toft, båda studerande på 

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

och därför ses projektgruppen som beställare.   

Handledare har under höstterminen varit Jonas Rundqvist och under vårterminen Leif Nordin. 

1.6.2 Intressentanalys  

För att få en klarare bild över vilka intressenter som skulle kunna komma att påverka samt 

påverkas av projektet och dess utgång genomförde vi en intressentanalys. 

Vi har valt ut fyra olika intressenter från vår analys och beskrivit åtgärder vi vidtagit för hur 

dessa kan komma att bidra till projektets framgång.  

Båtägare - vi har genomfört en marknadsundersökning som har riktat sig till privatpersoner 

som innehar en eller flera båtar. Genom detta kan vi samla in synpunkter från eventuella 

kunder som vi sedan tar i beaktande i utvecklingsprocessen.  

Räddningstjänst - vi har etablerat ett samarbete med Svenska Sjöräddningssällskapet. Vi har 

bland annat genomfört en intervju med två anställda för att få kunskap om hur sökarbetet kan 

gå till. De har även fått ge konstruktiv feedback på våra konceptförslag som har bidragit till 

ytterligare idéer.  
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Leverantörer - då prototypframtagning är beroende av pålitliga leverantörer har vi under 

hösten jobbat för att skapa ett långsiktigt samarbete med ett flertal leverantörer. Bland annat 

har vi varit haft möte med AGA som också kommer att sponsra med helium till prototypen. 

Här finns även chans till ett fortsatt samarbete i framtiden. Vi har även tagit kontakt med ett 

flertal ballongtillverkare för att undersöka deras utbud vad gäller form och material på 

ballonger.  

Finansiärer - för att få finansiella medel för att genomföra projektet har vi sökt 

innovationsstöd från Almi. Vi har fått beviljat maximalt belopp på 15 000 att använda främst 

till prototypframtagning.  

För den fullständiga intressentanalysen, se bilaga 11.1 Projektplan.  

1.6.3 Informationsplan  

För att säkerställa informationsflödet internt och externt under projektets gång har vi tagit 

fram en informationsplan. Informationsplanen beskriver vilken information vi själva behöver 

ta del av samt vilken information vi behöver delge intressenterna - det vill säga att rätt 

information kommuniceras med rätt målgrupp på avsatt tid.  

Vi har valt att fokusera på intressenterna från vår intressentanalys vid framtagandet av vår 

informationsplan då vi anser att dessa är de mest betydelsefulla målgrupperna att involvera i 

vårt projekt.  

För den fullständiga informationsplanen, se bilaga 11.1 Projektplan. 

1.6.4 Riskanalys 

I förebyggande syfte att förhindra icke önskvärda händelser följer nedan en riskanalys. I 

denna har det tagits hänsyn till de potentiella risker som finns inom projektet samt lämpliga 

åtgärder för att förebygga samt hantera dessa. Vi har utgått från miniriskmetoden för att vikta 

de olika riskerna mot varandra, men utvecklat riskåtgärden till två kolumner - en med 

förebyggande riskåtgärder samt en med riskåtgärder efter inträffande. Detta anser vi ger ett 

mer heltäckande skydd mot oförutsedda händelser. 

De risker som måste tas mest hänsyn till enligt vår riskanalys innefattar leverantörers 

möjlighet till att erbjuda och leverera lämpliga komponenter men även på avsatt tid. Med 

detta i åtanke är det därför av största vikt att vi i projektgruppen har parallella kontakter med 

flertalet leverantörer. På detta sätt minskas risken för utebliven tillgång till nödvändigt 

material.  

För den kompletta riskanalysen, se bilaga 11.1 Projektplan. 
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2. Metod 

Vi har under projektets gång utfört arbete med utvalda aktiviteter enligt projektplanen. I 

följande avsnitt beskrivs de metoder som använts under projektets olika faser. 

2.1 Idégenerering 
Nedan presenteras de metoder som har använts i idégenereringsfasen av projektet.  

2.1.1 Brainstorming 

En brainstorming genomförs vanligtvis i ett initialt skede av ett projekt för att generera 

spontana idéer på hur ett problem kan lösas, men även för att kunna lösa problem som 

uppkommer under projektets gång. En brainstorming kan genomföras på ett flertal olika sätt, 

men grundläggande är att föreslagna idéer inte får kritiseras och att deltagarna ska sträva efter 

att på ett kreativt sätt utveckla varandras idéer (Ullman, 2010).  

2.1.2 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning anses bidra till att få mer kunskap om marknaden vilket är en vital 

del i utvecklingen av en ny produkt (Almi, 2014). En marknadsundersökning kan lämpligtvis 

ha som mål att få svar på frågor om konsumenternas vanor, köpbeteende och inställning till 

produkter inom den tänkta branschen. Då vi har som fokus att ständigt utveckla för 

användaren inhämtade vi genom vår undersökning värdefulla åsikter som låg till grund för 

fortsatta utvecklingsprocesser inom projektet.   

2.2 Konceptgenerering 
Nedan presenteras de metoder som har använts i konceptgenereringsfasen av projektet.  

2.2.1 Intervjuer 

För att erhålla värdefull information som kan vara till hjälp i utvecklingen av ett koncept kan 

intervjuer vara en lämplig metod (Dalen, 2008). Intervjuer kan genomföras på olika 

fokusgrupper så som experter, användare och/eller personer som är verksamma inom 

branschen. Intervjuer kan genomföras på olika sätt beroende på situation och vad man vill få 

ut av intervjun. Vi har valt att använda oss av en personlig intervju som innebär att 

intervjuaren personligen träffar intervjupersonen fysiskt.  

2.2.2 Pencil Aided Design - PAD 

För att lättare kunna förstå och kommunicera idéer kan man med fördel visualisera dessa 

genom enkla skisser med papper och penna (Ottosson, 1999). Denna metod kan till exempel 

genomföras i kombination med brainstorming och bör även genomföras innan Computer 

Aided Design (CAD). Skisserna kan användas för visualisering både internt inom 

projektgruppen men även externt för en enklare förklaring av idéutkast.  

2.2.3 Computer Aided Design - CAD 

Computer Aided Design är digitalt baserad design och som tas fram med hjälp av en dator, 

ofta är detta i form av tekniska ritningar som används inom konstruktion. CAD är en metod 

som med fördel används innan prototypframtagningsskedet för att man ska försäkra sig om att 
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det inte finns några tveksamheter inom projektgruppen (Ottosson, 1999). CAD kan även 

användas för att kunna presentera lösningen för externa parter på ett representativt sätt.  

2.2.4 Experthjälp 

För att få viktig kunskap som kan täcka eventuella kunskapsbrister har vi tagit hjälp av så 

kallade experter (Holmdahl, 2010). Experter är de som innehar spetskompetens och erfarenhet 

inom det valda området och är således ofta lektorer, yrkesverksamma personer eller liknande.  

2.3 Utvärdering av koncept 
Nedan presenteras de metoder som har använts vid utvärdering av de framtagna koncepten.  

2.3.1 Parvis jämförelse 

För att kunna ta fram en prioriteringsordning av olika egenskaper hos produkten kan man 

genomföra en parvis jämförelse av dessa (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004). Med 

hjäp av denna metod får man en tydlig bild över vilka egenskaper som man bör fokusera på 

vid framtagandet av prototypen. Egenskaper tas fram med hänsyn till produkten men lämpliga 

egenskaper att jämföra kan exempelvis vara design, driftsäkerhet och försäljningspris.  

2.3.2 Utvärderingsmatris 

En utvärderingsmatris genomförs på de olika lösningsalternativen för en konkret utvärdering. 

Detta gör att man tydligt ser brister och styrkor för de olika koncepten, men också vilka 

egenskaper som kan behöva undersökas närmare (Nordin, 2011). Resultatet från den tidigare 

utförda parvisa jämförelsen förs in i utvärderingsmatrisen i vilken de olika koncepten jämförs 

mot varandra. De olika konceptförslagen utgör kolumnerna och produktegenskaperna utgör i 

sin tur raderna i matrisen. Det koncept som får högst poäng bör i kombination med analys av 

andra utvärderingsmetoder vara det som man går vidare med till nästa fas - 

prototypframtagning.    

2.4 Prototypframtagning 
Nedan redogörs för de metoder som användes i samband med prototypframtagning.  

2.4.1 Model Aided Design - MAD 

Med hjälp av ett enkelt bearbetat material så som skumplast, lera eller liknande, kan en 

modell tas fram för att även aktivera känslosinnet om en produktidé (Ottosson, 1999). Det kan 

annars vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur en ny produkt eller lösning kommer att se 

ut eller uppfattas genom att enbart ta fram skisser. Denna teknik kallas för Model Aided 

Design eller Mock-up.  

2.4.2 Materialdatabassökning 

För att kunna göra ett lämpligt val av material kan man genomföra en materialdatabassökning. 

Genom detta ges möjlighet att jämföra olika materials egenskaper som exempelvis hållbarhet, 

densitet och pris som sedan kan ligga till grund för beslut av material till produkten.  

2.5 Utvärdering av prototyp 
I följande avsnitt presenteras de metoder som har använts för att utvärdera prototypen i 

projektet.  
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2.5.1 FMEA 

För att upptäcka eventuella fel med prototypen bör en FMEA, Failure Mode and Effects 

Analysis, genomföras (Ullman, 2010). Genom denna analys kartläggs de fel som kan komma 

att uppkomma, vilka konsekvenserna blir och hur allvarliga dessa är. Detta medför en 

förenkling vid framtagning av åtgärder som minskar sannolikheten för att felet uppkommer. 

Med denna metod tydliggörs även de uppenbara fel som måste förbättras till den färdiga 

produkten.  

2.5.2 SWOT 

För att få en övergripande bild över produktens för- och nackdelar kan det vara lämpligt att 

genomföra en SWOT-analys . Här kartläggs prototypens styrkor och svagheter, men även 

externa möjligheter och hot (Tonnquist, 2008). Detta kan sedan komma att ligga till grund för 

ytterligare förbättringar av den kommande produkten.  

2.5.3 MET-matris 

För att analysera produktens påverkan på omgivningen kan det vara lämpligt att en MET-

matris tas fram (Berkel, Willems & Lafleur, 1997). MET står för Materials, Energy samt 

Toxicity och handlar huvudsakligen om att analysera materialanvändning, energiåtgång vid 

produktion samt toxicitet, det vill säga hur produkten eller dess ämnen kan ge upphov till 

skador på människor och natur. 

2.5.4 Test av prototyp - Tänka högt-metoden 

Eftersom vår produkt ska bidra till att öka säkerheten hos individen är det viktigt att 

genomföra tester av prototypen. Genom att låta en fokusgrupp berätta högt om sina tankar om 

produkten så kan man bilda sig en uppfattning om vad som kan förbättras (Lännqvist & 

Lagerström, 2011). Tänkbara förändringar skulle kunna gälla produktens semantik, design 

eller placering av olika komponenter. 

  



7 

 

3. Projektmodell 

Agile 

Agila projektmodeller innebär att man är flexibel i sitt arbetssätt för att lätt kunna anpassa 

projektet till föränderliga krav och mål. Av många anses ett agilt arbetssätt inte som en 

metodik i sig utan snarare som en uppsättning värderingar, attityder och principer (Wenell, 

2010).  

Fokus ligger på att ständigt utveckla efter kundens önskemål. En av de primära aktiviteterna 

inom agila arbetssätt är att leverera tidigt och ofta. Detta för att hela tiden försäkra sig om att 

man levererar det som förväntas. Är så inte fallet, är det lätt att ställa om tack vare det flexibla 

arbetssättet. En viktig faktor för ett framgångsrikt projekt är självgående och ansvarstagande 

individer som arbetar tätt tillsammans för att uppnå resultat.  

Vattenfallsmetoden 

Vattenfallsmetoden är en äldre modell som ursprungligen har sina rötter i tillverknings- och 

byggindustrin (Wikipedia, 2015). Metoden innefattar olika steg och man jobbar sig successivt 

nedåt dessa likt ett flöde i ett vattenfall. Väsentligt för denna metod är att föregående fas ska 

vara helt klart och bedömt innan man påbörjar nästa.  

Modellen kan med fördel bestå av följande olika faser: 

1. Kravspecifikation 

2. Design 

3. Konstruktion 

4. Integration 

5. Test och avslutning 

6. Installation 

7. Underhåll 

Avgörande för ett lyckat projekt med vattenfallsmetoden är noggrann planering och 

efterforskning för att undvika oväntade överraskningar i ett senare skede. Fördelar med denna 

modell är hög kostnadskontroll och träffsäker resursplanering. I övrigt är modellen lätt att 

förstå, även för de som inte är insatta i projektmetodik. En negativ aspekt är att modellen är 

förhållandevis stel och att projektet blir mycket svåranpassat till förenderliga krav. Därför 

lämpar sig denna projektmetod till projekt där det är svårt eller väldigt kostsamt att införa 

ändringar i ett senare skede av projektet.  

Stage-Gate 

Stage-Gate baseras på den process som utförs när en ursprunglig idé  utvecklas till en produkt 

färdig för lansering (Stage-Gate International, 2015). Processen bryts ner i olika faser som 

består av etapper (stages) då man utför förutbestämda aktiviteter. Mellan varje fas har man en 

så kallad grind (gate) då man ser tillbaka på det som utförts och tar beslut om fortskridande i 
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projektet. Projektet brukar vanligtvis bestå av fem olika faser, bortsett från 

idégenereringsfasen.  

Projektet delas in i följande faser: 

 Förstudie 

 Start 

 Utveckling 

 Test och validering 

 Avslut 

Val av projektmodell 

För att ha ett gemensamt språk för hur processen skulle utföras inom projektet valde vi att 

arbeta utifrån en specifik projektmodell. Då projektet präglades av föränderliga krav var en 

förutsättning för ett lyckat resultat en flexibel projektmodell som kunde hantera eventuella 

omställningar. Eftersom att vi har drivit projektet i egen regi ville vi ha en projektmodell med 

tydlig stomme för att bibehålla någon slags struktur inom projektet och inte riskera att missa 

viktiga deadlines.  

Vi har därför valt att arbeta efter en kombination av Stage-Gate och Agile. Från Stage-Gate 

får vi en tydlig struktur på projektet, men med ett agilt förhållningssätt erhåller vi flexibilitet 

och anpassning. Vidare har vi även fokus på att ständigt utveckla för användaren.  
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4. Genomförande 

I följande avsnitt presenteras arbetsgången som genomfördes med hjälp av ovan nämnda 

metoder under projektet.  

4.1 Idégenerering 
Nedan redogörs tillvägagångssätt samt resultat för de metoder som användes i 

idégenereringsfasen av projektet. 

4.1.1 Brainstorming 

Vi inledde idégenereringsfasen med att genomföra en brainstorming. Detta genomfördes för 

att samla upp många av de tankar vi hade vid projektets början, och för att förhindra att vi 

enbart inriktade oss på ett spår utan att överväga andra alternativ. Utifrån vår brainstorming 

valde vi att köra vidare på idén som byggde på en räddningsballong med belysning som steg 

till en synlig höjd genom att fyllas med helium. Utifrån de olika idéförslagen inom detta spår 

genererades sedan olika koncept som bestod av en kombination av flera olika idéer. Ett urval 

av skisser från brainstormingen presenteras i bilaga 11.2.  

4.1.2 Marknadsundersökning 

Under början av hösten genomförde vi en webbaserad marknadsundersökning vid namn 

Säkerhetsutrustning ombord som skapades via tjänsten Google Forms. Undersökningen 

bestod av nio kryssfrågor som behandlade områden som till exempel vilka säkerhetsprodukter 

de intervjuade i dagsläget hade ombord och i fall man visste om de innehavda nödraketerna 

hade passerat bäst före-datumet. Vi valde att rikta undersökningen framför allt till 

båtintresserade privatpersoner som hade eller hade haft båt då detta var vår tänkta målgrupp. 

Vi spred marknadsundersökningen via Facebook till båtforum, grupper för båttidskrifter och 

liknande och fick ett positivt gensvar med drygt 400 deltagare. Av marknadsundersökningen 

kunde vi utläsa att intresset av vår produkt var mycket starkt då över 90 % av de svarande var 

positiva. Bifogat finns en komplett sammanställning av marknadsundersökningen, bilaga 

11.3, som också presenteras kort i avsnitt 6.2. 

4.2 Konceptgenerering 

Nedan redogörs tillvägagångssätt samt resultat för de metoder som användes i 

konceptgenereringsfasen av projektet. 

4.2.1 Intervjuer 

Tidigt under projektet insåg vi att vi skulle behöva samla information genom intervjuer med 

personer som har anknytning till sjöräddning, för att få reda på hur det egentligen går till vid 

sökningsauktioner. Under hösten genomförde vi därför intervjuer med Fredrik Falkman samt 

Thore Hagman som jobbar på Svenska Sjöräddningssällskapet, vidare benämnt SSRS, som 

industridesigner respektive sjösäkerhetsledare vid deras huvudkontor i Göteborg. Då 

presenterades tetraed-konceptet (figur 1) som vi ansåg hade mest potential, och bad de 

intervjuade att komma med åsikter angående detta förslag. Vi fick en hel del synpunkter som 

vi tog i beaktning och som då utmynnade i ett alternativt koncept (figur 2). Dessa två koncept 

gick sedan vidare till en utvärdering där de ställdes mot varandra.  
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 Figur 1. Koncept A – tetraed. Figur2. Koncept B – blimp. 

 

I startskedet av projektet tänkte vi oss att belysningen skulle blinka i den internationella 

morsekoden för SOS, det vill säga i följden tre korta, tre långa samt tre korta pulser. Via 

mötet med SSRS kom vi däremot fram till att detta inte är nödvändigt, då uppmärksamhet 

kommer att påkallas även med jämna intervaller, det vill säga enkel blinkning. En positiv 

aspekt med detta är att en längre batteritid kommer att uppnås, då belysning med SOS-

mönster inprogrammerat är mer energikrävande. Enligt en motsvarande produkt är 

batteritiden över 400 % längre med enkelt blinkljus än med SOS-mönster (ValoStore, 2015). 

I det inledande skedet av vårt examensarbete tänkte vi oss att linan skulle vara cirka 100 

meter lång, men efter ett mötet med SSRS kom vi fram till att en lina med längden 50 meter 

är fullt tillräcklig. Detta med anledning av att ballongen ändå inte kommer att vara synlig 

inom det ökade avstånd till horisonten som 100 meters höjd ger upphov till (Wikipedia – 

Horisont, 2014). Följande beräkningar vid de olika höjderna ger oss vidare bevis på detta: 

Formel: s=13h, där s är sträckan i kilometer till horisonten och h är höjden till ballongens 

position i meter över havet.  

50 meter: 13×50 ≈ 25,5 kilometer 

100 meter: 13×100 ≈ 36 kilometer 

En positiv aspekt med att ha en kortare lina är att vindstyrkan ofta är mindre intensiv vid en 

lägre position. Ytterligare en positiv aspekt är att vikten för linan halveras. 

Underlag till hela intervjun samt svar och synpunkter återfinnes i bilaga 11.4. 

4.2.2 Aerodynamiska tester 

Vi insåg snabbt i våra samtal med experter att aerodynamiken är en kritisk faktor för 

ballongdelen i vår produkt. Därför genomförde vi tester med olika utformningar, material och 

i varierande vindstyrka. Vi testade våra två befintliga koncept och även en ny typ av ballong 

utformad som en sfär, se figur 3. Detta efter ett tips från en ballongleverantör som uppgav att 
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sfären hade bäst aerodynamiska egenskaper. Genom våra tester kunde vi se att Koncept A, 

tetraedern, hade dåliga aerodynamiska egenskaper och var den utformning som klarade sig 

sämst i testerna. Den blimpformade ballongen klarade sig bra vid högre vindstyrkor, men klart 

sämre vid en lägre vindstyrka. Vi fann även att materialet vid denna utformning var för tungt 

med tanke på vingarna och därför fick vi inte ut den lyftkraft som vi hade önskat. Sfären 

klarade sig mycket bra i testerna med lägre vinstyrka och något sämre i de tester med högre 

vindstyrka. Enligt uppgifter från SSRS är den vanligaste vindstyrkan vid en nödsituation 5-6 

m/s och därför ansåg vi att sfären var bättre lämpad utifrån denna aspekt.  

 

Figur 3. Koncept C – sfär. 

4.2.3 Pencil Aided Design - PAD 

Med hjälp av Pencil Aided Design vidareutvecklade vi våra koncept. Vi tog fram utkast i 

form av skisser på papper och med hjälp av datorprogram. Dessa skisser har vi dels använt oss 

av i diskussion inom projektgruppen, men även i samtal med vår kontaktperson på AGA och 

vid annan experthjälp så som tillverkare av komponenter så som lina och ballong. 

4.2.4 Computer Aided Design - CAD 

För att tydligt visualisera våra lösningar valde vi att göra en CAD-modell utifrån koncept B då 

vi ansåg att detta var för komplicerat för att illustrera på egen hand. Detta gjorde vi dels för att 

undvika missförstånd inom projektgruppen men också för att kunna presentera lösningen på 

ett representativt sätt. Vi använde oss av programvaran Catia V6. 

4.2.5 Experthjälp 

Vi inhämtade värdefull kunskap genom att rådfråga experter inom olika områden. Detta gav 

oss information som i hög grad påverkade utvecklingen av produkten i positiv bemärkelse. På 

detta sätt knöt vi även värdefulla kontakter som bland annat hjälpte oss materiellt vid 

prototypframtagningen. Vårt primära syfte med experthjälpen var att få kunskap om de 

ingående komponenterna i produkten. Från våra samtal med vår kontaktperson Melina van 

Meer, säljare specialgas, på AGA fick vi bland annat styrkt vår tes om att helium är den gas 

som är bäst lämpad för ändamålet. Den enda gas som har högre lyftkraft än helium är vätgas 

som är en instabil gas och därför anses olämplig att använda till denna sorts produkt.  
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De övriga personer som vi har varit i kontakt med vid inhämtning av kunskap om 

komponenter är representanter från: 

Svenska sjöräddningssällskapet 

Wittlocks – återförsäljare av fiskeutrustning 

Leverantörer heliumcylinder: 

AGA 

Luxfer Gas Cylinders  

Catalina Cylinders  

Cyl-tec  

Dykmagasinet i Karlstad  

Gascylindertech 

Norris Cylinder  

Zhejiang Shengwei High Pressure Vessel Co., Ltd.  

Qingdao Ruifeng Gas Co., Ltd.  

Shandong Construction High Pressure Container Co.,Ltd 

Liaoning Metal Technology Co., Ltd 

Shenyang Acecare Technology Co., Ltd.  

Beijing Tianhai Industry co.,Ltd 

Chongqing Yifeng High-Pressure Container Co., Ltd. 

Cylinder Company 

Oxywise 

Ballongleverantörer: 

Qualatex  

Reklamballonger 

China inflatable 

Guangzhou TianHong Inflatable Factory 

AOQI INFLATABLES LIMITED 
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Rainbow Inflatables 

Lucky Balloons 

Guangzhou Barry Industrial Co., Ltd  

The Weather Balloon Mfg. Co., Ltd 

4.3 Utvärdering av koncept 
I följande avsnitt behandlas resultaten av utvärderingarna av de olika koncepten.  

4.3.1 Parvis jämförelse 

Utifrån en parvis jämförelse över produktegenskaperna kom vi fram till att den egenskap som 

var viktigast att fokusera på vid produktframtagning var driftsäkerhet. Detta med anledning av 

att det berörde en säkerhetsprodukt och därmed var av högsta prioritet att produkten 

fungerade felfritt. På grund av detta hade egenskaper så som exempelvis pris, livslängd, 

design samt miljöpåverkan en betydligt lägre prioritet. Eftersom produktens funktion är att 

synliggöra en person i nöd hade även egenskaperna synlighet samt varaktighet hög prioritet. 

När produkten är tänkt att användas befinner sig ofta användaren i en stressad situation, därför 

var det även viktigt att lägga fokus på användarvänlighet.  

Den fullständiga matrisen återfinnes i bilaga 11.5.  

4.3.2 Utvärderingsmatris 

Vi genomförde en utvärderingsmatris på våra tre olika ballongkoncept för att kunna jämföra 

de mot varandra och på så sätt kartlägga vilket av dessa som var mest lämpligt att ta vidare till 

nästa steg. Utvärderingsmatrisen genomfördes med avseende enbart på själva 

ballongutformningen, då övriga komponenter är liknande för de olika koncepten. Detta 

medförde att vissa egenskaper fick tilldelat samma värde då detta inte påverkades direkt av 

ballongens utformning.  

Den fullständiga utvärderingsmatrisen återfinnes i bilaga 11.16.  

Vi kan från matrisen se att det koncept som har rankats högst är koncept C - sfären. Det var 

följaktligen detta koncept som vi sedan gick vidare med till prototypframtagning.  

Detta koncept var även det som vi sedan innan hade sett som det med mest potential på grund 

av de framstående aerodynamiska egenskaperna och dessutom en enkel tillverkningsprocess. 

Vi ansåg även att detta koncept hade en bra driftsäkerhet eftersom att den är mer lätthanterlig 

vid aktivering av produkten.  

4.4 Prototypframtagning 

I detta avsnitt presenteras arbetsgången vid prototypframtagningen.  

4.4.1 Model Aided Design - MAD 

När vi hade fastställt vilket koncept vi ville gå vidare med gjorde vi en enkel 3D-modell i 

papper för att få en känsla över hur den verkliga produkten skulle komma att upplevas. Detta 
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gjorde att vi fick en chans att ytterligare reflektera över komponentval innan vi gick vidare till 

den slutgiltiga prototypframtagningen. 

4.4.2 Materialdatabassökning i EduPack 

För att vi skulle få en bra grund till materialvalet gällande ballongen genomförde vi en 

sökning i materialdatabasen EduPack. Detta gjorde vi framförallt för att se vilket material som 

uppfyllde våra krav kring väderbeständighet och en låg vikt bäst, men även för att se hur dyra 

de olika materialen är i förhållande till detta. Tyvärr genererade inte denna sökning så mycket 

som vi hade hoppats på, då en del värden inte kunde tillämpas i verkligheten. Till exempel 

hade materialen likvärdig densitet, men vid tillverkning av ballonger skiljer sig däremot 

materialåtgången väsentligt hos de olika materialen. Därför kunde vi inte ta dessa resultat i 

allt för stor beaktning utan fick istället söka information via experthjälp från 

ballongleverantörer.  

4.4.3 Verkstadsarbete 

Vi har genomfört prototypframtagningen på egen hand med punktvis hjälp av externa 

resurser. Vi har haft möjlighet att få låna verkstad samt utrustning av Komtek Halmstad samt 

Kattegattgymnasiet som är en del av Teknikcollege Halland.  

Vi har valt att tillverka ballongen själva då inga tillverkare kunde möta våra krav vid en låg 

kvantitet. Vi använde oss av en teknik då man smälter ihop materialen med varandra för att få 

en tät konstruktion som är särskilt lämplig vid användande av helium. Genom tester kom vi 

fram till det tillvägagångssätt som vi fann lämpligast. Först använde vi ett värmejärn på 

medelhög värme för att fixera materialet i varandra. Därefter användes värmejärnet igen på 

hög värme för att försegla fullständigt. Slutligen använde vi oss av en värmekniv för att skära 

bort överflödigt material och försegla kanten ytterligare. Verktygen som användes vid 

prototypframtagningen visas i figurerna 4, 5 och 6.  

  

Figur 4, 5 och 6. Bild på verktygen. T.v. i bild visas värmekniven, de båda bilderna till höger visar värmejärnet. 
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Figur 7 och 8. Bild på arbetsprocessen vid framtagning av ballongen 

 

Vi har delat upp verkstadsarbetet i olika faser varav ballongtillverkning var den första då 

resterande delar var beroende av resultatet av denna aktivitet. Därefter påbörjades 

konstruktionen av heliumcylindern i kombination med övriga detaljer. Resultatet av 

verkstadsarbetet behandlas under avsnitt 5. Resultat.  

4.5 Utvärdering av prototyp 
Nedan presenteras den utvärdering som gjordes av prototypen, och resultatet av denna.  

4.5.1 FMEA 

Genom att utföra en FMEA kunde vi kartlägga eventuella felmöjligheter och ta fram lämpliga 

åtgärder för dessa. Överlag märkte vi att sannolikheten för att samtliga felmöjligheter skulle 

uppstå var relativt låg. Däremot var värdena för konsekvenserna efter inträffande väldigt 

höga. Detta kan även kopplas till den parvisa jämförelsen där resultatet visade att 

driftsäkerheten var av stor vikt. Värdet för sannolikhet efter införande av åtgärder blev lägre, 

och därmed fick samtliga felmöjligheter även ett lägre risktal. De felmöjligheter med högst 

riskvärde rörde ballongen, vilket gav oss en indikation på att vi var tvungna att vara extra 

kritiska i framtagningen av denna.  

Vi genomförde FMEA på den oaktiverade produkten. För komplett FMEA, se bilaga 11.7. 

4.5.2 MET-matris 

Från den framtagna MET-matrisen kan vi se produktens miljöpåverkan utifrån olika aspekter. 

Utifrån analysen fick vi fram att förhållandevis mycket inverkan på miljön görs vid 

tillverkning av produkten. Detta beror på att materialen till största del är stål som måste 

bearbetas för att klara av det uppsatta trycket. Produkten består även av en förvaringsbehållare 

i plast som genererar utsläpp i form av koldioxid. Plastmaterial är inte heller optimalt för att 

återvinna, dock har stora framsteg gjorts på kort tid inom området vilket ses som positivt inför 

framtiden. Mycket av det material som används i produkten är möjligt att återvinna och/eller 

förbränna. Produkten har minimal påverkan på naturen vid användning, vilket vi ser som 

mycket positivt.  

MET-matrisen återfinnes i bilaga 11.8. 
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4.5.3 Test av prototyp - Tänka högt-metoden 

Då vår produkt är en säkerhetsprodukt är det viktigt att produkten har en tydlig semantik, det 

vill säga att produktens funktion är lättbegriplig För att försäkra oss om att produkten var 

användarvänlig genomförde vi under våren en enkel test av prototypen. Vi valde en 

fokusgrupp som inte hade insikt i projektet eller produkten utan bara vetskap om produktens 

syfte och lät personerna genomföra en fiktiv aktivering. Testerna genomfördes två gånger per 

person, en gång utan och en gång med instruktionsanvisning. Under testen fick personerna 

berätta högt om deras tankar och känslor angående produkten.  

Resultatet av testen kan läsas i sin helhet i bilaga 11.9.  

Utifrån testen framgick det direkt att instruktionsanvisningen är en nödvändighet då icke 

insatta personer ska aktivera produkten. Detta observerades genom att båda testpersonerna 

öppnade heliumcylinderns kran i ett för tidigt skede utan stöd av instruktionsanvisningen. Vi 

anser att köparen av produkten är bättre insatt i hur produkten aktiveras men däremot anser vi 

även att icke insatta personer ska klara av att hantera aktiveringen, eftersom att alla ska kunna 

aktivera produkten vid en uppkommen nödsituation. Därmed är det viktigt med en tydlig och 

enkel instruktionsanvisning på produkten.  

En notering vi gjorde under testen var att testperson 1 hade lite svårt att förstå sig på hur 

belysningen skulle tändas. I instruktionsanvisningen står det ”Turn on lighting by twisting 

bottom”, vilket borde förtydligas i och med att testperson 2 ansåg att belysningens bottendel 

kunde definieras på olika sätt. Därmed kan detta steg i instruktionsanvisningen förtydligas 

genom att exempelvis skriva om texten till ”Turn on lighting by twisting black part 

clockwise”.  

Vid testerna märkte vi även att testperson 2 hade lite svårt för att förstå vissa uttryck i 

instruktionsanvisningen, med anledning av att den är skriven på engelska. Detta är även något 

vi tog till oss och vid en vidareutveckling skulle det därför vara lämpligt att ha 

instruktionsanvisningen skriven på olika språk, beroende på var produkten är tänkt att säljas. 
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5. Resultat 

Produkten i sin helhet kommer att bestå av en ballong som fylls med helium och stiger till en 

synlig höjd på 50 meter. Genom att ballongen är förankrad erhålls en mer exakt position av 

den nödställde. Ballongen är även utrustad med belysning som blinkar för att fånga 

uppmärksamhet från omgivningen. Allt är förpackat i ett smidigt kit som enkelt kan förvaras 

på båten. I våra tester har produkten haft en varaktighet på mer än en vecka och är synlig på 

upp till 15 kilometers avstånd beroende på väderförhållande. Den kompletta prototypen visas i 

figur 9. 

 

Figur 9. Bild på prototypen i sin helhet. Obs. Ej skalenlig. 

 

5.1 Ballong 
Valet av ballongens volym har påverkats av en del olika faktorer, bland annat av den skapade 

lyftkraft som helium bidrar till, smidigheten och användarvänligheten av ballongen, med 

mera. Vi kom fram till att en volym på minst 200 liter är lämplig för att få en tillräcklig 

lyftkraft och ändå kunna erhålla en viss säkerhetsmarginal. Däremot ville vi inte att denna 

marginal skulle vara för stor då detta exempelvis bidrar till att ballongen tar längre tid att fylla 

samt att den överlag inte blir lika användarvänlig. I jordens atmosfär har helium lyftkraften 

0,00110994 kg/liter. Därav kommer exempelvolymen 200 liter att generera en lyftkraft om 

222 gram (Wikipedia - Helium, 2015). Vi har valt att ha en väl tilltagen säkerhetsmarginal då 

lyftkraften också beror på faktorer som till exempel temperatur. Därför har vi valt att ha en 

ballong med en volym på 270 liter vilket genererar ungefär 300 grams lyftkraft.  

Ballongen består av fyra identiska delar som tillsammans bildar en sfär likt Figur 10. 

Ballongen har diametern 80 centimeter och detta ger således en volym på ungefär 270 liter.  
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Figur 10 

 

Det finns tre olika typer av material som i dagsläget används inom ballongtillverkning, latex, 

folie och polyvinylklorid (PVC).  

Traditionella latex-ballonger som är avsedda för helium håller trycket i ungefär 12-18 timmar. 

Latexballongen används inte till mer detaljerade figurballonger på grund av dens 

tillverkningsprocess då den gjuts med en form som doppas i flytande latexmassa. På grund av 

den korta tid som latexballonger kan hålla heliumtrycket anser vi att detta material inte är 

lämpligt att använda till vår produkt.  

Folie, även känt som mylar, används ofta till figurballonger. Detta material har en hållbarhet 

upp till en vecka, och i våra tester har de hållt betydligt längre än så. Dessa typer av ballonger 

är lätta att designa i vilken form man vill och de är även självförslutande vilket är en positiv 

egenskap för vår produkt. Folie är även ett väldigt lätt material vilket också ses som en positiv 

egenskap då vikten är kritisk för vår produkt.  

PVC används ofta till större figurballonger, främst inom marknadsföring. Det är ett väldigt 

tåligt och slitstarkt material, dock är det relativt tungt. Det gör att vi behöver en betydligt 

större volym för att vår ballong ska kunna lyfta och därför anser vi att detta material ej är 

lämpligt.  

 Täthet Designbredd Vikt 

Latex     X     

Folie (mylar)       

PVC        X 

 

Baserat på ovan nämnda faktorer har vi bedömt att mylar är det material som bäst lämpar sig 

till vår produkt.  

Färgen kommer att vara röd som är den internationella färgen för nöd för att tydligt 

kommunicera behovet av hjälp. Ballongen kommer att vara utrustat med ett membran för 

enkel påfyllning av helium och för att erhålla en självförslutande funktion. 
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Figur 11 samt 12. Ballongen oaktiverad respektive aktiverad. 

  

5.2 Heliumflaska 

Prototypen kommer att bestå av en heliumflaska på 1 liter med ett tryck på 300 bar. Detta 

kommer att generera ungefär 300 liter helium att fylla ballongen med. Den färdiga produkten 

kommer att bestå av en heliumflaska som innehåller något mindre volym än ballongen, för att 

säkerställa att ballongen ej går sönder vid aktivering. Ballongens volym har en 

säkerhetsmarginal så att den erhåller tillräcklig lyftkraft även om den inte är helt fylld.  

Vi använde oss av en befintlig heliumcylinder som slipades för att få bort ursprunglig 

märkning. Två plattjärn svetsades fast och kapades till rätt längd. Därefter borrades hål för 

fästning av förvaringsbehållaren samt för fästanordning till pulpit. Slutligen slipades även 

dessa innan hela anordningen lackades för att få till en bra finish. Logotypen kommer att vara 

fäst på heliumcylindern, och här har vi valt att använda logotypen med vår slogan Safety at 

sea för att även göra andra passagerare uppmärksamma på vad det är för typ av produkt. 

5.3 Lina 

Ballongen kommer att förankras via en lina som är tillverkad av flätade linor gjorda av 

världens starkaste syntetfiber MicroDyneema®. Materialet har en draghållfasthet som är 

ungefär tio gånger högre än för stål (Toyobo, 2015). Linan kommer att vara 50 meter lång 

vilket gör att den nödställde kan identifieras på långt avstånd.  
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5.4 Belysning 

 

 

Figur 13. Bild på belysningsmodulen. 

 

Vi har under projektet kommit fram till att LED-dioder är lämpligt till vår produkt då dessa 

har en låg vikt samt kräver lite energi vilket leder till att en längre batteritid erhålls. 

Belysningen kommer att lysa i röd färg då detta är den internationella färgen för nöd. 

Belysningsmodulen kommer även att blinka för att påkalla största möjliga uppmärksamhet 

från omgivningen. De aspekter som var viktigast i val av belysning är en lång räckvidd samt 

en låg vikt då vi är något begränsade av lyftkraften. Belysningsmodulen kommer att vara fäst 

i ballongen. Modulen består av nio stycken röda lysdioder. Belysningen kommer att blinka 

med jämna intervaller vilket påkallar uppmärksamhet från omgivningen ytterligare och ger 

även en längre batteritid. 

5.5 Övriga detaljer 
Bredvid heliumcylindern kommer en förvaringsbehållare att vara fastmonterad där ballongen 

och belysningsmodulen kommer att förvaras då produkten inte är aktiverad. I botten av denna 

behållare finns även en linrulle monterad som löper ut lina till ballongen. Gasflaskan och 

ballongen är sammanlänkade via en slang som leds in genom förvaringsbehållaren.  

Eftersom att produkten kommer att vara utsatt för påfrestande väderförhållande ville vi ha en 

förvaringsburk som var vattentät, lätt att hantera men även billig ur tillverkningssynpunkt. Till 

vår prototyp har vi använt oss av en plastburk med skruvlock. I den tänkta produkten kommer 

förvaringsburken att vara i princip densamma men med dimensioner som motsvarar 

heliumcylinder, eftersom att vi anser att detta kommer att göra att produkten uppfattas som 

smidigare och därför mer attraktiv. På baksidan av hela produkten finns det monterat fästen 

för att produkten ska kunna monteras på till exempel båtens reling.  

Alla ingående komponenter måste vara anpassade för en krävande utomhusmiljö där mycket 

salt förekommer vilket ökar risken för korrosion. En kombination eller sammansättning av 

olika metaller kan även leda till galavanisk korrosion. Detta innebär att metaller med för stor 

skillnad i ädelhet, det vill säga att korrosionspotentialen skiljer sig för mycket, kan förvärra 

korrosionsförhållandet väsentligt (Leijon [Karlebo-serien], 2014). Alla komponenter hos 

produkten är därför vattentåliga och korrosionsbeständiga. 

På förvaringsbehållaren finns en dekal med instruktioner för aktivering som lyder enligt 

följande: 

Instructions 
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1. Remove cap and take out balloon and lighting. 

2. Turn on lighting by twisting bottom.  

3. Hold balloon still and open helium valve. 

4. Release balloon when inflated (self-sealing). 
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5.6 Detaljskisser med komponentlista 
1: Heliumcylinder 

2: Kran för heliumflöde 

3: Påfyllningsslang 

4: Monteringsbläck 

5: Pulpitfästen med tillhörande skruvar, 

M6, samt gummibussningar 

6: Monteringsskruvar, M5, med 

tillhörande brickor samt 

gummibussningar för komponent 16 

7: Linförare 

8: Monteringsbrickor 

9: Gummibussning 

10: Muttrar, M6, med rundade huvud 

11: Täckplatta i akryl med genomföring 

för lina 

12: Lina på linrulle 

13: Genomföringsgummi till  

komponent 3 

14: Gängtapp, M6, kombinerat med axel 

för komponent 12 

15: Lock till komponent16 

16: Förvaringsbehållare 

17: Instruktionsanvisning 

18: Monteringshål i komponent 4 för 

komponent 16 

19: Monteringshål i komponent 16 för 

komponent 4 

20: Monteringshål för komponent 13 

21: Monteringshål för komponent 5 

22: Ballong 

23: Självförslutande membran 

24: Belysningsmodul 
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Mått: 

a: Höjd 325 mm  

(hela produkten, inklusive kran) 

b: Höjd 265 mm 

(exklusive kran) 

c: Bredd 198 mm 

(hela produkten) 

d: Diameter 80 mm 

(heliumcylinder) 

e: Diameter 98 mm 

(förvaringsbehållare) 

f: Höjd 195 mm 

(förvaringsbehållare) 

g: Djup 150 mm 

(hela produkten, inklusive fästen) 

Mått g kan variera några millimeter  

beroende på val av fästelement. 
 

 

 

Vikt:  

Hela produkten (alla komponenter) 2060 g 

 

Belysning 113 g 

Ballong 80 g 

Lina försumbart  
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6. Marknad 

En viktig del i utvecklingsprocessen är att undersöka den specifika marknaden och de kunder 

som utgör den för att på så sätt säkerställa att resultatet överrensstämmer med kundernas 

behov. I följande avsnitt presenterar vi vårt genomförda arbete inom detta område.  

6.1 Nyhetsgranskning 
Enligt en databassökning på Espacenet samt i Svensk Patentdatabas finns det flertalet 

liknande grundidéer varvid vi anser att nyhetsvärdet av vår uppfinning är förstört. Vi har i vår 

sökning använt oss av beskrivande sökord som ”SOS Balloon”, ”Rescue Balloon” och 

”Räddningsballong” och får här ett flertal träffar. Vi har även använt oss av vidare begrepp 

som ”sjöräddning” och ”nödsignalering”. Vi kan dock se att ingen av dessa patentansökningar 

stämmer helt överens med vår tekniska lösning. Därför skulle vi eventuellt kunna ta patent på 

någon mindre del av uppfinningen som har en unik teknisk lösning. Vi kan även se att det inte 

finns några registrerade patent i Sverige, därför riskerar vi inte heller att göra intrång i något 

annat beviljat patent om vi går vidare med produkten. 

De patent vi fann intressanta att undersöka närmare är listade enligt nedan. 

Espacenet: 

CA2776511 

CA2776511 

CN202084117 

CN201974889 

JPH08167080 

DE4406692 

CN214483 

Prv: 

EP 07121804.4 

SE 0400150-9 

 

Genom sökningar via Google för att kontrollera nyhetsvärdet fick vi följande intressanta 

träffar: 

Sentinel of Security - Tillgänglig: https://www.fundable.com/sostechnologies 

Rescue Me Balloon - Tillgänglig: http://news.discovery.com/tech/gear-and-gadgets/rescue-

me-balloon-uses-helium-led-lights-141111.htm 

Rescue balloon - Tillgänglig: http://www.yankodesign.com/2010/04/06/youre-not-mowgli/ 

En aspekt som är väsentlig i sammanhanget är att flertalet av de uppslagen vi får genom en 

Google-sökning inte går att realisera på grund av tekniska komplikationer. En heliumtub som 

ska fylla den avsedda ballongen tar betydligt större plats än de flesta skisser visar. Således är 

själva grundidén lik men de tekniska specifikationerna skiljer sig mellan vår idé och övrigas. 
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Vi har även till skillnad från de patent som ligger närmast vår produkt valt att ballongen ska 

vara förankrad via produkten samt att utrusta den med belysning.  

6.2 Marknadsundersökning 

Under hösten 2014 genomförde vi en marknadsundersökning med totalt ungefär 400 

svaranden. Detta gav oss värdefull information om marknaden, men även vad som är viktigt i 

utvecklingen av vår idé utifrån användarens perspektiv. Vi inriktade oss främst på båtforum, 

båtmagasin och liknande för att få en riktad undersökning som gav oss ett tillförlitligt resultat. 

Bland annat delade båtforumet Upptäck Båtlivet som har nära 30 000 följare vår 

marknadsundersökning på Facebook, se figur 14.  

 

 

Figur 14. Ovan visas den delning båtforumet Upptäck Båtlivet gjorde av vår marknadsundersökning. 
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Nedan visas utdrag på de frågor som vi anser vara mest intressanta för vårt projekt.  

 

Figur 15. 

För att undersöka om det fanns något intresse för vår produkt ställde vi ovanstående fråga som 

visas i figur15. Responsen visade sig vara mycket positiv, över 90 % svarade att de var 

intresserade av vår produkt. Vi ställde även följdfrågan om de svarande fortfarande var 

intresserade trots att produkten kommer att kräva utrymme på exempelvis båtens reling. 

Intresset var fortfarande starkt med 85 % positiva svar. 
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Figur 16.  

För att få en bild över hur mycket kunderna är beredda att betala för vår produkt så hade vi 

även med en fråga angående detta i marknadsundersökningen, se figur 16. I genomsnitt var de 

svarande villiga att betala 1170 kronor.  

Den kompletta marknadsundersökningen återfinnes i bilaga 11.3. 

6.3 Business Model Canvas 

Vi har tagit fram en affärsmodell enligt kanvasmodellen för att på ett enkelt och strukturerat 

sätt se hur och när produkten ska nå marknaden och vilka medel som behövs för att uppnå 

detta. Kanvasen i sin helhet återfinnes i bilaga 11.10.  

6.4 Marknaden 
Vi riktar oss till privata båtägare, rederier som innehar livbåtar på sina fartyg, utbildare inom 

sjösäkerhet samt båttillverkare. Denna kundgrupp är relativt stor, vilket är till stor fördel för 

oss då vår produkt är en vara som inte inhandlas frekvent. Dessa inbördes kundgrupper skiljer 

sig dock mycket åt vilket vi måste ta i beaktning vid marknadsföring etcetera. Vi anser att det 

finns en världsmarknad för vår produkt vilket leder till fler potentiella köpare.  

De lösningar som finns på marknaden idag och som är mest lik vår produkt är nödraketer. 

Dessa har en brinntid på cirka 40 sekunder, vilket kan leda till att man missar chansen till 

upptäckt på grund av fel avfyrningstillfälle. Det finns även ett flertal andra produkter som 

ökar chanserna till upptäckt, men ingen som liknar vår lösning. Den största konkurrenten är 

det svenskgrundade företaget Hansson Pyrotech som är världsledande inom området 

(Hansson Pyrotech, 2015). Branschen i övrigt verkar vara relativt smal med ett fåtal 

verksamma företag. Utvecklingen inom området upplevs som mycket liten, även om det på 
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senare år har dykt upp innovativa lösningar som till exempel flytvästar med belysning och 

GPS-spårningssystem.  

Vi anser att det finns ett behov av en produkt som ökar chanserna att bli upptäckt genom att 

vara synlig under en betydligt längre tid jämfört med existerande produkter på marknaden. 

Detta var även något som vår marknadsundersökning visade där potentiella kunder 

tillfrågades om behovet. Vår produkt kommer att påkalla uppmärksamhet från omgivningen 

upp till flera dygn. Den kommer även att underlätta identifiering av positionen hos den 

nödställda då produkten är förankrad hos personen i nöd. 

I en jämförelse mellan vår produkt och nödraketer finner vi även att vår produkt är säkrare för 

användaren. Vid hantering av nödraketer kan allvarliga konsekvenser uppstå så som en följd 

av att den avfyras på fel håll. Vid några tillfällen har nödraketer även vänt i luften och skadat 

individer på båten, troligtvis på grund av att den har blivit fuktskadad. Vår produkt består 

förvisso av ett tryckkärl, men vid rätt hantering av detta bedömer vi att risken för allvarliga 

konsekvenser är mycket låg. Kvävrisk kan dock förekomma vid direkt inandning av gasen i 

stora doser. För att göra användaren varse om detta kommer varningsdekaler att vara fästa på 

produkten. Vid normal och korrekt användning är produkten således mycket säker för 

användaren.   

6.5 Marknadsföring 

Vi anser att vår produkt karaktäriseras av ett komplext köpbeteende då det är en vara som 

kräver högt engagemang av kunden och som inte köps frekvent. Kotler menar att vid ett 

komplext köpbeteende hos kunden måste marknadsförare hjälpa köparna tillrätta (Kotler et. 

al. 2005). Därför krävs det bearbetning i form av information och förklaring för att få 

kunderna att till fullo förstå produktens fördelar. Genom aktivt deltagande i att öka 

medvetenheten om de risker som existerar på sjön kommer vi att på sikt uppnå detta mål, 

vilket på så vis kommer att leda till att efterfrågan på sjösäkerhetsprodukter ökar. Detta 

planerar vi att göra genom att exempelvis genomföra evenemang i samarbete med 

sjöräddningssällskap och utbildare inom sjösäkerhet samt genom att visa oss vid olika 

båtrelaterade evenemang och liknande. Vi kommer också att satsa på att visualisera hur 

produkten fungerar i praktiken för att öka förståelsen för dess positiva effekter.  

Vi har i dagsläget etablerat ett samarbete med Svenska Sjöräddningssällskapet. Detta tror vi 

kan bidra till värdefulla marknadsföringskanaler i form av rekommendation av vår produkt för 

trovärdig PR. Vi planerar även att ta kontakt med båtmagasin för reportage och intervju om 

vår nya sjösäkerhetsprodukt.  

Vi tänker oss att produkten i framtiden kommer att säljas hos återförsäljare som redan är 

återförsäljare av säkerhetsprodukter eftersom att vi anser att dessa personer har nödvändig 

kompetens inom området för en lyckad försäljning. För att öka trovärdigheten hos produkten 

kommer den därför endast att säljas av företaget certifierade återförsäljare. Vi planerar även 

att ställa ut vår produkt på olika mässor och andra forum för båtägare för att på så sätt komma 

i direktkontakt med potentiella köpare för att skapa goda kundrelationer.  
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Vår ambition vid ett eventuellt fortskridande av projektet är att utveckla prototypen till en 

färdig produkt och sedan licensiera ut, alternativt sälja, denna till ett företag som är verksamt 

inom branschen. Vi anser att detta är den bästa vägen att gå då befintliga 

marknadsföringskanaler är en värdefull tillgång vid försäljning av säkerhetsprodukter.  

6.6 Varumärke 
Vi har namngett vår produkt till Hefla. H-e står för helium och f-l-a står för flare som är 

engelskans översättning av nödraket. Alltså är vårt namn en förkortning av helium-nödraket, 

som vi anser beskriver vår produkt bra. Därmed får vi ett varumärkesnamn som går att 

härleda till produkten men utan att vara beskrivande som underlättar för ett eventuellt 

varumärkesskydd. Namnet är inte heller förknippat med något befintligt vilket vi tror kan öka 

chanserna till ett starkt varumärke eftersom att det skiljer sig från mängden. Utifrån en 

nyhetsgranskning som vi har genomfört på den svenska varumärkesdatabasen samt på EU:s 

motsvarighet kunde vi inte finna något annat varumärke som skulle kunna hindra oss från att 

få varumärkesskydd. 

 

Figur 17. Logotyp 1    Figur 18. Logotyp 2 

 

I figur 17 samt 18 visas de logotyper som vi själva tagit fram för produkten och för ett 

eventuellt bolag. Vi har jobbat i Photoshop och använt oss av ett enkelt typsnitt för att ge ett 

seriöst intryck. Figuren är tänkt att på ett abstrakt sätt illustrera den röda ballong som 

produkten delvis består av samt en blå detalj med gul kant som med lite fantasi kan tolkas 

som ett jordklot. Färgkombinationen rött och gult har vi valt för att dessa färger direkt 

förknippas med livräddning och säkerhet. Det blåa ska helt enkelt symbolisera att det finns en 

marin koppling till vår produkt. Vi valde även att i en alternativ logotyp lägga in en slogan 

som ger en ytterligare hint inom vilket område det tänkta bolaget kommer vara verksamt, se 

figur 18.  

Däremot är Logotyp 1 tänkt att användas vid eventuellt sökande av varumärkesskydd med 

anledning av att vi anser att det inte finns tillräcklig särskiljningsförmåga hos Logotyp 2. 

Särskiljningsförmåga är ett krav för att lyckas få ett varumärke registrerat, vilket kortfattat 

betyder att varumärket inte får vara beskrivande (PRV, 2015). Via ett samtal med en 

rådgivare hos Patent- och registreringsverket fick vi dock bekräftat att det finns vissa kryphål. 

Ett alternativ är att söka varumärkesskydd separat för figurlogotyp respektive text och därefter 

varumärkesskydda kombinationen av dessa. Detta kommer dock inte att genomföras inom 

detta projekt utifrån ekonomiska och tidskrävande aspekter. 

6.7 Immateriella skyddsstrategier 
Vi har i projektet valt att vara helt öppna med vår idé eftersom att vi tror att detta genererar 

värdefulla kontakter och bra input från utomstående. Detta tog vi beslut om efter att vi hade 
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bestämt att inte ansöka om patent. Vi har valt att inte göra detta på grund av ekonomiska 

grunder samt tidsaspekten. Ytterligare en faktor är att det förekommer visst nyhetshinder som 

kan göra processen problematisk, även om detta i sig inte utgör något hinder för produkten då 

det inte finns någon liknande idé ute på marknaden. Då vi har etablerat ett samarbete med 

SSRS anser vi att detta i kombination med first-mover-advantage skyddar oss tillräckligt för 

att komma in på marknaden. Vid ett fortskridande av projektet och bildande av bolag har vi 

tänkt skydda varumärket Hefla för att på detta vis säkra namnet och i längden även produkten.  

  



31 

 

7. Framtid 

Nedan redogörs för de analyser som har genomförts utifrån ett framtidsperspektiv – både för 

produkten men också för den tilltänkta organisationen.  

7.1 Distribution 
Vi har i dagsläget påbörjat samarbete med AGA som utreder möjligheten att ta fram en ny typ 

av gasflaska som är anpassad efter våra krav. Produkten blir då framtagen efter våra önskemål 

vilket ses som väldigt positivt. Dock förväntas framtagningsprocessen ta lång tid, vilket vi ser 

som en nackdel. Dessa gasflaskor kommer också att kosta betydligt mer att köpa in än de som 

redan finns befintliga.  

Vi har varit i kontakt med ballongtillverkare, främst i Asien på grund av mycket 

konkurrenskraftiga priser. För att de ska kunna tillverka en ballong som uppfyller våra 

önskemål krävs en minimiorder på i bästa fall 5 000 exemplar. Som följd av detta kan det 

komma att uppstå lagerhållningsproblem och risk för illikviditet. Möjliga åtgärder för att 

förhindra att detta inträffar är att säkerställa att det finns tillräckligt med startkapital i bolaget 

samt försöka få fördelaktiga avtal med leverantören då man exempelvis skickar en mindre 

kvantitet över en längre period.  

Det finns ett flertal leverantörer av flätade linor och här ser vi goda möjligheter till samarbete.  

Vad avser förvaringsbehållare planerar vi att samarbeta med en tillverkare som är van vid att 

jobba med kundanpassade lösningar i plast. Vi har förhållandevis höga krav på att plasten ska 

klara av svåra väderförhållanden och vara beständig under en lång tid. Utöver detta har vi 

även krav på att behållaren anpassas formmässigt för att passa vår produkt.  

Vi tänker oss att produkten kommer att finnas tillgänglig i både fysiska och internetbaserade 

butiker.  

7.2 Produktionsprocess 
Den primära planen är att är att utveckla prototypen till en färdig produkt och sedan sälja 

denna till ett företag som är verksamt inom branschen. Vid annat fall har vi tagit fram den 

produktionsprocess vi finner lämpligast.  

Alla komponenter som produkten består av planeras att köpas in från leverantörer. Detta på 

grund av att vi anser att det tar allt för mycket tid, energi och kapital för att genomföra egen 

produktion av dessa delar. Vi kommer dock själva att sköta monteringen eftersom att det är 

relativt komplext men även för att vi vill ha full kontroll för att säkerställa produkternas 

kvalitet. Monteringen kräver inte stort utrymme och är inte heller beroende av en geografisk 

plats. I framtiden hoppas vi på att vi kan utveckla verksamheten och öka 

försäljningsvolymerna.  

Efter montering och paketering skickas produkterna vidare till grossister, som i sin tur säljer 

vidare till återförsäljare och slutligen till kunden.  
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Slutkund 

Återförsäljare 

Grossist 

 

 

  

 

 

 

 

 

7.3 Ekonomiska kalkyler 
 

Tillverkningspris per styck ( > 50 stycken) 

 

 

Lina (till 25 stycken) 39 

Heliumcylinder 2320 

Ballong (4 st 90 cm) 268*0,6=161 

Belysning 40 

Övriga komponenter 180 

Totalt  2740 

I ovanstående kalkyl kan vi se att priset för att tillverka vår produkt per styck vid en kvantitet 

på drygt 50 stycken är ungefär 2700 kronor. Denna siffra är inte någon exakt summa eftersom 

att den är baserad på varierande prisuppgifter från olika leverantörer. I de fall vi inte har fått 

tag i något inköpspris har vi tagit försäljningspriset multiplicerat med en faktor på 0,6. Därför 

ser vi det kalkylerade priset snarare som en indikation än som en fast summa. Detta pris är 

baserat på högkvalitativa produkter, som till exempel en gasflaska i komposit, varav enbart 

Montering Leverantör Lina 

Leverantör Ballong 

Leverantör 
Gasbehållare 

Leverantör 
Förvaringsbehållare 

Leverantör 
Belysning 

Leverantör 
Monteringsdetaljer 



33 

 

flaskan motsvarar cirka 85 % av totalkostnaden för hela produkten. Vid ett fortsatt arbete med 

produkten bör därför fokus ligga på att få ner denna kostnad, samtidigt som det gäller att inte 

kompromissa med säkerheten. 

Vid ett tillverkningspris på 2700 kronor är det rimligt att avrunda detta till 3000 kronor med 

avseende på rörliga kostnader. Ett pålägg på 30 % vinst ger då ett försäljningspris på 3900 

kronor till kunden. Detta är drygt det tredubbla jämfört med marknadsundersökningen och här 

återstår alltså en del arbete för att få dessa belopp att matcha innan det blir aktuellt att lansera 

produkten på marknaden.  

7.4 Handlingsplan för produktlansering 

Vid ett eventuellt fortskridande av detta projekt efter vår examen är det viktigt att ha en 

genomarbetad plan för hur arbetet ska gå till och hur vi ska lyckas ta oss in på marknaden 

med vår produkt. En viktig del av detta är exempelvis genom att ta fram en plan för vilka 

aktiviteter som kommer att ingå i produktlanseringen. Vår förhoppning är att tidigt komma i 

kontakt med finansiärer som har intresse i att ta över bolaget i framtiden.  

Olika aktiviteter för vår produktlansering:  

Bildande av bolag. Vid första skedet kan ett handelsbolag eller en enskild firma vara ett bra 

alternativ då detta inte kräver särskilt stor ekonomisk insats. Detta beräknas att göras under 

sommaren år 2015. Efter en viss tid med framgång inom bolaget, det vill säga när ekonomiska 

möjligheter finns, är det lämpligt att skriva om firman till ett aktiebolag för att ifrånsäga sig 

vissa ansvarsområden. 

Ytterligare förfining av prototyp samt fler utförliga tester kommer att genomföras under 

sommaren och hösten år 2015 för att säkerställa produktens funktion och säkerhet. 

Ytterligare kontakt med leverantörer kommer att tas under hösten och vintern år 2015 för att 

kunna tillgodose oss med lämpliga och välanpassade komponenter för slutprodukten. Här är 

det även viktigt för oss som nya i branschen att stå på oss mot leverantörerna för att kunna få 

så bra priser och avtal som möjligt. 

Arbete med kringmaterial som är kopplat till produkten kommer att genomföras så fort vi har 

tagit fram en färdig slutprodukt, vilket beräknas ske under början av år 2016. För att 

produkten ska vara säljbar är det viktigt med exempelvis framtagning av bruksanvisning, 

underhållsanvisning, förpackning, emballagedetaljer etcetera. 

För att nå ut till kunderna kommer en marknadsföringskampanj att genomföras. Sociala 

medier kommer delvis att användas för detta ändamål, så som Facebook, Instagram, men även 

båtrelaterade forum på internet. Vi kommer även att ta kontakt med båtrelaterade tidsskrifter 

för att få möjlighet till eventuella intervjuer där vi kan ge en utförlig beskrivning av 

produkten. I februari och mars år 2016 kommer två stora båtmässor att äga rum i Sverige, en i 

Göteborg och en i Stockholm (http://www.batmassan.se/ http://www.alltforsjon.se/). Detta är 

ett ypperligt tillfälle för oss att presentera vår produkt. Däremot är det, för oss, orimliga priser 

att hyra en monterplats på dessa mässor. Därför kommer vi istället att, i god tid innan, ha tagit 

kontakt med potentiella grossister av produkten för att eventuellt kunna nyttja deras 
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monteryta. Ett annat alternativ är att visa upp produkten i Svenska Sjöräddningssällskapets 

monter om detta medges.  

Skapandet av en kundkrets är en väldigt viktig del för ett framgångsrikt företag. Därför är det 

viktigt för oss att snabbt nå ut till slutkunderna, dels via egen webshop, men även via 

grossister för att få in pengar och kunna driva verksamheten vidare. För att återförsäljarna ska 

bli intresserade av att sälja vår produkt är det även viktigt att vi skapar ett företroende för 

produkten hos återförsäljarna. Detta kan exempelvis göras genom att åka runt och besöka 

butikerna och fysiskt presentera produkten och dess fördelar.  

Till våren år 2016 räknar vi med att ha tagit fram en säljbar produkt, i större kvantiteter, som 

är redo att ta sig an marknaden vid ett fortskridande av detta projekt. 

7.5 SWOT 
Strengths (styrkor) 

●     Unik funktion 

●     Bra komplement till befintliga produkter 

●     Lång varaktighet 

●     Lång hållbarthet 

 

Weaknesses (svagheter) 

●     Komplicerad produkt, kan vara svår att förstå 

●     Svårigheter att ta patent då visst nyhetshinder 

förekommer 

●     Kräver stort startkapital 

●     Dyr 

●     Skrymmande 

Opportunities (möjligheter) 

●     Produkten existerar ej på marknaden 

●     Säkerhet prioriteras allt mer 

●     Samhällsnytta 

●     Båtförsäljningen ökar igen (Göteborgsposten, 

2014) 

●     Lite produktutveckling inom området 

Världsmarknad 

Threats (hot) 

●     Konkurrerande företag och produkter 

●     Höga krav gällande säkerhetsprodukter 

●     Höga beställningsvolymer 

 

 

Från SWOT-analysen kan vi dra slutsatsen att vår produkt är ett bra komplement till befintliga 

produkter. Dock är det en produkt som kräver stort startkapital vilket gör att vi kommer att bli 

tvungna att ta hjälp av externa finansiärer vid en fortsättning. Vi ser dock att säkerheten 

prioriteras allt mer och att båtförsäljningen ökar, vilket vi kan dra nytta av. Att det är höga 

krav på säkerhetsprodukten kan försvåra en produktlansering då vi måste genomgå grundliga 

tester för att säkerställa att produkten fungerar som den ska.  
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7.6 Riskanalys 

För att identifiera risker som eventuellt skulle kunna uppkomma efter lansering av produkten 

har vi använt oss av ett verktyg som kallas för miniriskmetoden, se nedan. Denna metod går 

ut på att eventuella risker tilldelas olika värden för sannolikhet samt konsekvens. Dessa 

multipliceras sedan för att erhålla ett riskvärde. Även riskåtgärder anges enligt denna metod 

för att kunna vara väl förberedd på hur man ska agera vid diverse oönskade situationer. 

Sannolikheten beräknas enligt: 

1 = <20% 

3 = 50 % 

5 = >80% 

Konsekvens beräknas enligt: 

1 = Låg 

3 = Medel 

5 = Hög 

S = Sannolikhet (1 - 5)              K = Konsekvens (1 - 5)               R = Riskvärde (S×K) 

Risk S K R Riskåtgärd 

Bristande försäljningskvantitet/efterfrågan 3 3 9 Mer omfattande marknadsföring 

 

Uppkommet fel hos produkten 2 5 10 Avhjälpande av fel samt eventuellt 

återkallelse av produkter 

För låg lönsamhet i bolaget 3 4 12 Priskorrigering alternativt avsluta 

affärsrörelsen i rätt tid 

Konkurrenter lanserar samma typ av produkt 1 3 3 Stärka varumärket 

First-mover-advantage 

Leverantörer kan inte leverera 2 3 6 Byta leverantör 

 

Leverantörer höjer sina priser drastiskt 2 3 6 Byta leverantör alternativt höja 

slutpriset av produkten 

Produkten uppfyller inte kraven i en verklig 

nödsituation 

2 5 10 Utveckla produkten utifrån bristande 

synpunkter 

 

Den risk som ses som allvarligast är att bolaget får för låg lönsamhet. Detta innebär att om 

denna trend är ihållande tvingas företaget att lägga ned. För att åtgärda detta är det lämpligt att 

genomföra en priskorrigering, givetvis inom marginalerna. Den risk som behandlas i analysen 

och som bedöms som minst är att konkurrenter lanserar samma typ av produkt. Denna 

bedöms som förhållandevis låg eftersom att vi kan dra nytta av ett first-mover-advantage. Vi 

planerar vid lansering att ha ett nära samarbete med SSRS som då även kan gå i god för vår 

produkt, vilket vi ser som en stor fördel.  
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8. Diskussion och reflektion 

Nedan redogörs för de tankar och åsikter som vi i projektgruppen har kommit fram till utifrån 

reflektion avseende både projekt och produkt. Under hösten har arbetet bestått av de 

inplanerade aktiviteter som vi tog beslut om i början av projektet. Arbetet har överlag 

fortskridit som planerat, och vi fick tidigt värdefulla kontakter som har hjälpt oss genom 

projektet. Kommunikationen mellan projektmedlemmarna har varit väl fungerande vilken har 

bidragit till ett positivt resultat. Inom projektgruppen har vi haft olika kompetenser och 

intressen vilket har bidragit till ett dynamiskt innovationsklimat och ett bättre slutresultat.  

8.1 Uppföljning mot krav 

I samband med att projektplanen togs fram satte vi upp nedanstående krav på produkten. 

Produkten ska: 

 vara lättanvänd  

 vara synlig från långt avstånd vid användande 

 ha lång varaktighet, minst åtta timmar 

 ha tydlig semantik 

 tydligt kunna förmedla budskapet om behov av hjälp 

? vara tålig mot väder och vind 

 vara portabel 

 ha ett försäljningspris på maximalt 2000 kronor 

 

Enligt våra användartester så upplevs produkten som tydlig och lättanvänd. En förutsättning 

är dock att användaren får tillgång till en enkel instruktionsanvisning. Detta har vi tagit fram 

och valt att fästa på förvaringsbehållaren för att den ska synas så tydligt som möjligt.  

Produkten är synlig upp till 15 kilometers avstånd beroende på väderförhållande, och har en 

varaktighet på drygt en vecka.  

Vid ett eventuellt fortskridande i projektet kommer vi att genomföra klimattester för att se hur 

väl produkten klarar av påfrestande väderförhållande i form av väder och vind. Vi kommer 

även då att genomföra noggranna tester i samarbete med exempelvis SSRS för att ytterligare 

utvärdera produkten. 

Då heliumtuben måste vara större än vi tänkt oss för att ballongen ska få tillräckligt stor 

volym och i sin tur kunna generera en tillfredsställande lyftkraft, anser vi att det kommer att 

vara svårt att göra produkten portabel med dessa förutsättningar. Därför har vi valt att ta bort 

detta krav. Det här ser vi dock inte som negativt, eftersom att detta har genererat en lösning 

som gör vår produkt unik och som skiljer sig från andra produktidéer.  

Enligt våra kalkyler kommer försäljningspriset i dagens utförande vara över 4000 kronor, 

vilket är mer än dubbelt så mycket som det uppsatta kravet. Detta pris är baserat på ett 
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tillverkningspris på runt 3000 kronor och med en vinstmarginal på 30 %, utöver detta 

tillkommer även moms. Detta mål har vi alltså inte uppnått för tillfället, och här kvarstår 

fortsatt utveckling för att kunna erbjuda ett lägre pris utan att kompromissa med säkerheten.   

8.2 Uppföljning mot budget 

Den budget som sattes upp i samband med konceptrapporten ser ut enligt följande: 

Budget SEK 

Prototypmaterial 13 000,00 

Transport och resor 2 000,00 

Förbrukningsmaterial (kontorsvaror etcetera) 500,00 

Fika, kickoff med mera 1 000,00 

Övrigt 500,00 

Totalt 17 000,00 

 

Resultatet på de olika kostnadsposterna har blivit enligt följande: 

Resultat SEK 

Prototypmaterial 4 344,00 

Transport och resor 309,00 

Förbrukningsmaterial (kontorsvaror etcetera) 30,00 

Fika, kickoff med mera 210,00 

Övrigt 1 470,00 

Totalt 6 363,00 

 

Enligt ovan kan vi se att vi totalt sett har hållit oss långt under budgeten. Den enda 

kostnadspost som har gått över den budgeterade summan är Övrigt. Detta är på grund av att 

allt det material som behövs vid exponering av prototypen har vi valt att lägga här. Detta är 

till exempel prototypställ, produktblad och visitkort.  

För en fullständig ekonomisk redovisning, se bilaga 11.11. 
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8.3 Aktivitetsplan 

Nr Aktivitet Tidpunkt Kommentar Utfört 

1 Val av projekt v. 38 2014 Meddela handledare ✓ 

2 Inledande presentation 22/9 2014 Maximalt 5 minuter ✓ 

3 Inlämning projektplan Oktober 2014 Lämnas till handledare ✓ 

4 Val av koncept v. 48 2014  ✓ 

5 Konceptpresentation Prel. 16/12 2014 Engelska ✓ 

6 Inlämning konceptrapport Januari 2015 Lämnas till handledare ✓ 

7 Opposition v. 14 2015 Skriftlig ✓ 

8 Slutredovisning Prel. 19 Maj 2015 Maximalt 15 minuter ✓ 

9 Inlämning slutrapport Prel. 25/5 2015 Lämnas till handledare ✓ 

10 UtExpo Prel. 28-31/5 

2015 

Utställning av projekt  

 

Fokus i aktivitetsplanen har främst varit obligatoriska deadlines. Enligt ovan kan vi se att vi 

har utfört alla de aktiviteter som sattes upp i början av projektet och dessutom på utsatt tid. Nu 

återstår bara att ställa ut projektet på mässan för examensarbeten, UtExpo.  

8.4 Hållbar utveckling 

Socialt 

Vi hoppas att ännu fler liv kan räddas med hjälp av vår produkt. Vi vill vara med och öka 

medvetenheten om nödsituationer i samhället genom att exempelvis ha ett nära samarbete 

med SSRS och anordna aktiviteter för allmänheten. I ett tidigt skede av projektet var vi även i 

kontakt med Navigationsgruppen som anordnar utbildningar, även här ser vi att vi skulle 

kunna vara med och ta en del av vårt sociala ansvar.   

Ekonomiskt 

Vid ett eventuellt bildande av bolag bidrar vi naturligt till den ekonomiska välfärden på flera 

olika plan. Både genom att betala lagstadgad skatt, men även genom att ge möjlighet till 

arbete och försörjning. Vi ser även stor potential för internationell handel.  

Med tanke på att helium är en begränsad naturtillgång finns en risk att priserna för råvaran 

kommer att öka i framtiden. Dock kommer detta inte att påverka oss i särskild stor omfattning 

då produkten inte kräver några stora mängder helium i jämförelse med exempelvis 

sjukvården.  



39 

 

Ekologiskt  

Nödraketer som finns tillgängliga på marknaden idag genererar mycket toxiska utsläpp vid 

användning. Resthanteringen av dessa typer av produkter är även problematiskt då man måste 

lämna in produkterna till polisen som sedan detonerar raketerna under kontrollerade former. 

Eftersom att en nödraket alltid måste avfyras genererar den således alltid utsläpp av toxisk 

karaktär.  

Vi vill lyfta fram vår produkt som ett mer miljövänligt alternativ, fri från skadliga kemikalier. 

Därigenom kan vi vara med och begränsa utsläpp av toxiska ämnen till luft, mark och vatten. 

En aspekt som bör nämnas är att helium är en begränsad resurs som därför bör användas med 

omsorg. Dock förbrukar vår produkt betydligt mycket mindre än de gånger som helium 

traditionellt används. 

8.5 Arbetsmiljö 

Eftersom att vi har tänkt gå genom befintliga leverantörer utgår vi från att dessa leverantörer 

följer uppsatta föreskrifter angående arbetsmiljö.  

Om det finns ekonomisk möjlighet via finansiärer har vi tänkt hålla i monteringen själva och 

här krävs det dock en beaktning av denna aspekt. Dock ligger detta långt fram i tiden och är 

därför inte något som vi behandlar ingående i detta avsnitt.  

8.6 Etik och moral 
Under projektets gång har vi inhämtat information från personer inom olika områden. Dessa 

personer har fått information om vad det som sägs under samtalet kommer att användas till 

och har alltid fått delta på sina villkor och under sina premisser.  

Den information som vi har fått ta del av under projektet klassas inte som känslig information 

och innehåller inte några uppgifter som rör individer. Därför har vi bedömt att det inte har 

varit nödvändigt att upprätthålla strikta rutiner vid inhämtande av denna typ av information.  

Produkten i sig bedöms inte ha någon oetisk eller omoralisk aspekt.  

8.7 Lika villkor 

Vi har jobbat utefter jämställdhet och ett genustänk inom projektgruppen där båda parter har 

haft en beslutsfattande roll. Vi har ständigt fokuserat på att utveckla för användaren och med 

målet att produkten ska passa alla inom den valda målgruppen oavsett kön, ålder, etcetera. 

Individer med funktionsnedsättning kan uppleva problem med att skruva av locket på 

förvaringsbehållaren, dock bedömer vi att det alltid finns sällskap på båten som kan hjälpa till 

om en nödsituation skulle uppstå. En enklare variant av aktivering är något som vi tar med oss 

till eventuell framtida utveckling.   
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9. Slutsats 

Vi i projektgruppen är mycket nöjda över vår prestation under det gångna läsåret. Vi anser att 

vi har jobbat med relevanta metoder och kontinuerligt levererat inom uppsatta deadlines. Att 

planera har varit en av projektets främsta framgångar, och har därmed gjort att vi har haft 

möjlighet att tänka om när saker och ting inte har gått som vi har tänkt oss. Något som kunde 

gjorts annorlunda och som med största sannolikhet hade gynnat projektet hade varit att ha 

kontakt med ännu fler personer inom olika områden. Detta hade gjort att vi hade fått en mer 

täckande helhetssyn och att vi hade fått mer djupgående information som vi nu istället fick 

söka upp själva.  

Själva resultatet av projektet uppfyller de krav som vi satte upp i inledningsfasen, men blev 

trots detta inte riktigt som vi hade tänkt oss. Det visade sig att man i dagsläget inte kan 

komprimera helium till den volym som var vårt mål. Vi ser absolut inte projektet som 

misslyckat, utan snarare som att det finns stor potential till vidareutveckling när tekniken för 

detta har utvecklats.  

När produkten kan bli så komprimerad och portabel som det ursprungligen var tänkt ser vi att 

produkten skulle kunna brukas till ett flertal andra områden. Olika exempel på detta kan vara 

vid extremskidåkning, bergsklättring och liknande situationer då man riskerar att hamna i en 

nödsituation och måste signalera efter hjälp. I dagsläget finns inga självklara 

nödsignaleringsprodukter inom dessa områden och här ser vi stor potential inför framtiden. 

Detta examensarbete har gett oss mycket värdefulla kontakter, kunskaper och erfarenheter. 

Att driva ett projekt i egen regi har varit otroligt lärorikt eftersom att vi själva hela tiden har 

fått driva projektet framåt. Samarbetet har fungerat väl, troligtvis mycket på grund av god 

kommunikation och att vi har fokuserat på att jobba mycket tillsammans för att båda 

projektmedlemmarna skulle vara involverade och drivande i projektet.   
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11.1 Projektplan 

Inledning  

Nedan följer en kort inledande beskrivning av projektet, dess uppkomst och mål. 

Bakgrund 

Varje år inträffar det i snitt 121 sjöolyckor, baserat på statistik från år 2001 till år 2011, i 

svenska farvatten (Transportstyrelsen, 2011).  

I dagsläget är de vanligaste produkterna för att bli upptäckt eller underlätta sökarbetet 

nödraketer eller GPS-spårningssystem. En nödraket har normalt en brinntid på cirka 40 

sekunder (Hansson Pyrotech, 2014) och är i förhållande till dess brinntid relativt dyr. De är 

effektiva på så vis att de syns bra och har en bra stighöjd, cirka 350 meter. Ett problem med 

nödraketer är dock att personen i nöd löper relativt stor risk att gå miste om upptäckt på grund 

av den korta brinntiden. Beroende på väderförhållandet kan även avdriften för personen som 

avfyrat nödraketen bli relativt stor, vilket försvårar sökarbetet. 

GPS-spårningssystem gör det möjligt att spåra en person med hjälp av koordinater och 

satelliter. Detta ställer krav på att produkten bland annat är tålig mot väder och vind då 

elektroniska komponenter ingår, samt att man har tillräcklig uppkoppling mot satelliterna. 

Ytterligare ett krav är att se till att batteriet alltid är uppladdat.  

Problemformulering 

Baserat på ovan givna förutsättningar vill vi ta fram en lösning som är tillförlitlig och som ska 

underlätta upptäckt av nödställda personer vid sjöolyckor under en längre tid jämfört med 

nödraketer.  
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Krav 

Produkten ska: 

 vara tålig mot väder och vind 

 vara lättanvänd 

 vara synlig från långt avstånd vid användande 

 ha lång varaktighet, minst åtta timmar 

 vara portabel 

 ha tydlig semantik 

 tydligt kunna förmedla budskapet om behov av hjälp 

 ha ett försäljningspris på maximalt 2000 kronor 

Projektmål 

Målet med projektet är att inom utsatt tid ta fram en fungerande prototyp som kommer att 

ställas ut på UtExpo. Vi ska ta fram en rapport där vi presenterar vår arbetsgång samt 

resultatet av detta och även genomföra en muntlig presentation av vår produkt. Ytterligare ett 

mål med projektet är att vi ska vidga våra kunskaper inom innovationsverksamhet och att 

arbeta i projekt.  

Effektmål 

Effekten av projektet är att minska konsekvenserna vid sjöolyckor genom att erbjuda ett 

komplement till de befintliga nödsignaler som finns på marknaden och på så sätt kunna rädda 

ännu fler liv.  

Vår förhoppning är också att projektet ska bli framgångsrikt och kunna leva vidare efter 

examen.  
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Projektets utförande 

För att genomförandet av projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt har vi nedan 

specificerat hur vi kommer att arbeta under projektets gång. 

Projektmodell 

För att få ett gemensamt språk för hur vi arbetar med projektet har vi valt att arbeta utefter en 

specifik projektmodell. Vi kommer att arbeta efter den så kallade Stage Gate-modellen.  

Projektet delas in i följande faser: 

 Idé 

 Förstudie 

 Start 

 Genomförande 

 Avslut 

 

Efter varje fas inplaneras en "gate", där vi ser tillbaka på det som har gjorts och tar beslut om 

fortskridande i projektet.  

Vidare kommer vi att bedriva projektet agilt med fokus på flexibilitet och anpassning, samt att 

alltid utveckla för användaren.  
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Produktutvecklingsmetoder 

Under vårt utvecklingsarbete kommer vi att arbeta med bland annat följande metoder: 

Idégenerering 

Brainstorming 

Marknadsundersökning 

Konceptgenerering 

Pencil aided design 

Intervjuer 

Utvärdering av koncept 

Urvalsmatris 

Parvis jämförelse 

Experthjälp 

Prototypframtagning 

Mockup 

Computer aided design 

Materialdatabassökning i EduPack 

Utvärdering av produkt 

FMEA 

SWOT 

MET-matris 

Användbarhetstestning 

Kommunikations- och planeringsverktyg 

Då smidig kommunikation är en vital del i ett framgångsrikt projekt har vi upprättat 

kommunikationskanaler i form av Google Drive där arbetet kan övervakas kontinuerligt och 

en Facebook-grupp för snabb kommunikation som kan ske på distans där enbart information 

gällande projektet sparas. Givetvis kommer även telefon samt e-post nyttjas då det anses 

lämpligt. 

Ett verktyg som vi kommer att använda oss av för att planera vårt arbete är Project Place. Med 

detta verktyg underlättas planeringsarbetet vilket gör att deadlines lättare hålls samt att 

värdefull tid kan läggas på annat. Genom detta verktyg kan även en fördelning av 
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arbetsuppgifter utföras vilket gör att projektmedlemmarna får en klarare bild över projektets 

gång.  

Teoretisk referensram 

För att kunna genomföra vårt examensarbete behöver vi tillgång till fakta som berör de olika 

ämnesområdena enligt nedan. 

För att kunna genomföra beräkningar och komma fram till lämplig gas för ändamålet hämtas 

information från Ämnens fysikaliska och kemiska egenskaper (Forsgren).  

Utformning av ett internationellt nödmeddelande baseras på information från Nödmeddelande 

(Wikipedia, 2014).  

För att ta fram ett lämpligt material för ändamålet kommer vi att söka på material efter 

uppställda kriterier i materialdatabasen EduPack.  

För att kunna räkna ut batteriets kapacitet med lämplig last inhämtas information från 

Tillämpad ellära (Sikö, 2006). 

Eftersom produkten kommer att vistas i en krävande utomhusmiljö behöver vi få kunskap om 

IP-klassning, denna information hämtas från IP-klassning (SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, 2014).  
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Projektorganisation 

Projektgruppen har bestått av Louise Svensson och Johan Toft, båda studerande på 

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

och därför ses projektgruppen som beställare.   

Handledare: Jonas Rundqvist, Universitetslektor Innovationsteknik vid Högskolan i Halmstad 

Tids- och resursplanering 

För ett framgångsrikt projekt är det viktigt att veta hur de givna resurserna ska fördelas under 

arbetets gång. 

Aktivitetsplanering 

Nummer Aktivitet Tidpunkt Kommentar 

1 Val av projekt v. 38 2014 Meddela handledare 

2 Inledande presentation 22/9 2014 Maximalt 5 minuter 

3 Inlämning projektplan Oktober 2014 Lämnas till handledare 

4 Val av koncept v. 48 2014  

5 Konceptpresentation Prel. 16/12 2014 Engelska 

6 Inlämning konceptrapport Januari 2015 Lämnas till handledare 

7 Opposition v. 14 2015 Skriftlig 

8 Slutredovisning Prel. 19 Maj 2015 Maximalt 15 minuter 

9 Inlämning slutrapport Prel. 25/5 2015 Lämnas till handledare 

10 UtExpo Prel. 28-31/5 2015 Utställning av projekt 
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Gantt-schema 
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Budget 

Kostnader som kan komma att uppstå i projektet uppskattar vi enligt följande: 

Kostnader SEK 

Prototypmaterial 3 000,00 

Transport och resor 1 000,00 

Förbrukningsmaterial (kontorsvaror etcetera) 500,00 

Fika, kickoff med mera 1 000,00 

Totalt 5 500,00 

 

Finansiering  

I budgeten ovan kan vi se att projektet uppskattas till en kostnad av 5 500,00 kronor, vilket 

kommer att finansieras genom olika medel. Med tanke på det tidiga stadiet i projektet är detta 

dock bara en fingervisning om vad den slutliga kostnaden kommer att landa på.  

Vi planerar att söka bidrag från bland annat Fåhrés minnesfond, Almi, Vinnova och 

Tillväxtverket. Vi har för avsikt att bekosta kostnader för fika och kickoff själva.  

Intressentanalys 

För att få en klarare bild över vilka intressenter som skulle kunna komma att påverka samt 

påverkas av projektet och dess utgång genomförde vi en intressentanalys. Intressenterna 

delades in enligt följande:  

 Kärnintressenter - intressenter som påverkar projektet i hög grad och har stort 

inflytande i beslutfattandet.  

 Primärintressenter - intressenter som har stor påverkan på projektet men inte har 

någon beslutsfattande roll. 

 Sekundärintressenter - intressenter som inte påverkar projektet nämnvärt men kan 

komma att påverkas av det, eventuellt utan deras vetskap. 
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 Intressenten Hur intressenten 

påverkas av projektet 

Hur intressenten 

påverkar projektet 

Kärn- 

intressenter 

Projektgruppen Inhämtar kunskap och 

erfarenhet 

Framgång vid lyckat 

resultat 

Beslutar hur projektet ska 

formas och har 

huvudansvaret för dess 

resultat 

Primär-

intressenter 

Båtägare Får möjlighet att öka 

säkerheten ombord 

Får möjlighet att komma 

med synpunkter via 

marknadsundersökning 

 Räddnings- 

tjänst 

Produkten ska underlätta 

sökarbetet 

Bidra med nödvändig 

information 

 Handledare Arbetsmöjlighet  

Erfarenhet av handledning 

Framgång vid lyckat 

resultat. 

Ger råd samt bedömer 

projektet 

 Leverantörer Försäljning av produkter Möjliggör prototyp- samt 

produktframtagning 

 Finansiärer Publicitet Bidrar till projektets 

framgång genom 

ekonomiskt stöd 

 Samarbets-

partners 

Möjlighet till 

affärsframgång 

Möjlighet till 

affärsframgång 

Sekundär-

intressenter 

Transport- 

styrelsen 

Produkten bidrar till ökad 

säkerhet vilket 

överensstämmer med deras 

vision 

Påverkar inte nämnvärt 

 Konkurrerande 

verksamhet 

Minskade marknadsandelar Påverkar inte nämnvärt 
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Informationsplan 

För att säkerställa informationsflödet internt och externt under projektets gång har vi tagit 

fram en informationsplan. Informationsplanen beskriver vilken information vi själva behöver 

ta del av samt vilken information vi behöver delge intressenterna - det vill säga att rätt 

information kommuniceras med rätt målgrupp på avsatt tid.  

Vi har valt att fokusera på intressenterna från vår intressentanalys vid framtagandet av vår 

informationsplan då vi anser att dessa är de mest betydelsefulla målgrupperna att involvera i 

vårt projekt  
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Riskanalys 

I förebyggande syfte att förhindra icke önskvärda händelser följer nedan en riskanalys. I 

denna har det tagits hänsyn till de potentiella risker som finns inom projektet samt lämpliga 

åtgärder för att förebygga samt hantera dessa . Vi har utgått från miniriskmetoden för att vikta 

de olika riskerna mot varandra, men utvecklat riskåtgärden till två kolumner - en med 

förebyggande riskåtgärder samt en med riskåtgärder efter inträffande. Detta anser vi ger ett 

mer heltäckande skydd mot oförutsedda händelser. 

Sannolikheten beräknas med 

1 = <20% 

3 = 50 % 

5 = >80% 

Konsekvens 

1 = Låg 

3 = Medel 

5 = Hög 
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S = Sannolikhet (1 - 5)  K = Konsekvens (1 - 5) R = Riskvärde (   ) 

 

Risk S K R Riskåtgärd - 

förebyggande 

Riskåtgärd - efter 

inträffande 

Otillräcklig finansiering 2 4 8 Dra ner på kostnader 

 

Gå in med eget kapital 

Tidsplaneringen följs ej 4 2 8 Effektivisera arbetet Utforma en mer 

realistisk tidsplan med 

aktivitetsglapp 

Prototyp ej klar vid 

projektets slut 

2 4 8 Realistisk tidsplan som 

följs 

Skapa en visualisering 

av prototypen 

Produkten existerar 

redan 

3 5 15 Noggrann 

undersökning av 

befintliga produkter 

Förändra lösning eller 

välj annan projektidé 

Ej genomförbart på 

grund av tekniska 

komplikationer 

3 4 12 Noggrann 

undersökning av 

komponenter i tidigt 

skede 

Identifiera alternativa 

lösningar 
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SWOT 

 

Strengths (styrkor) 

 Olika kompetenser inom gruppen 

 Hög motivation inom gruppen 

 Egen regi (styr projektet själva) 

 Lätt att se om kraven uppfylls 

Weaknesses (svagheter) 

 Osynkroniserade scheman mellan 

gruppmedlemmar 

 Extern finansiering kan komma att krävas 

för att uppnå ett bra resultat 

 Svårigheter att ta patent då visst 

nyhetshinder förekommer 

Opportunities (möjligheter) 

 Produkten existerar ej på 

marknaden 

 Säkerhet prioriteras allt mer 

 Samhällsnytta 

 Båtförsäljningen ökar igen  

(Göteborgsposten, 2014) 

Threats (hot) 

 Konkurrerande företag och produkter 

 Höga krav gällande säkerhetsprodukter 
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11.2 Brainstorming 
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11.3 Marknadsundersökning 

Nedan presenteras den fullständiga marknadsundersökningen med svar som genomfördes i 

början av projektet. Totalt består undersökningen av nio frågor.  

 

 

 

78% 

22% 

Kön? 

Man 

Kvinna 

63 

208 

125 

4 

0-29 år 30-49 år 50-69 år 70+ år 

Ålder? 
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45 

76 

215 

63 

16 20 

Ja, segelbåt 
upp till 30 fot 

Ja, segelbåt 
över 30 fot 

Ja, motorbåt 
upp till 30 fot 

Ja, motorbåt 
över 30 fot 

Nej Övriga 

Är du båtägare? 

8 

381 
347 

181 
154 

179 
126 

50 

255 

37 

Har du några säkerhetsprodukter 
ombord? I så fall vilka? 
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66 
77 

55 

180 

Bäst före-datumet 
är passerat 

Bäst före-datumet 
är INTE passerat 

Jag vet inte Jag har inga 
nödraketer 

Om du har en eller flera nödraketer 
ombord, vet du om bäst före-datumet är 

passerat? 

109 

147 

75 

29 
10 

20 

0-999 kr 1000-2999 kr 3000-5999 kr 6000-9999 kr 10000-14999 
kr 

15000+ kr 

Hur mycket har du uppskattningsvis 
spenderat på säkerhetsprodukter till 

båten under de senaste fem åren? 

94% 

6% 

Tycker du att en produkt för 
nödsignalering som är synlig både dag och 
natt på cirka 100 meters höjd och har en 

varaktighet på minst tre dygn låter 
intressant? 

Ja 

Nej 
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11.4 Intervju 
Vid förberedning av intervjun skrev vi ner frågor som vi undrade över eller som vi tyckte var 

intressanta att få synpunkter på. Vid mötet presenterade vi dessa frågor men hade även en 

diskussion kring ämnet och befintliga produkter i stort. Därför finns således inte svar 

kopplade till en specifik fråga, utan utdrag i form av stödord som vi ansåg var värdefulla att ta 

med oss i produktutvecklingsprocessen. Dessa finns presenterade längre ned i bilagan.  

Diskussionsfrågor: 

SSRS 

Allmänt om SSRS, antal stationer, spridning med mera? 

Hur går ni tillväga när ni söker efter en person som har hamnat i sjönöd? 

Exempelvis:  

85% 

15% 

Tycker du fortfarande att produkten låter 
intressant även fast den kräver utrymme på 

exempelvis båtens reling, pulpit eller 
motsvarande (likt en livboj eller räddningslina?) 

Ja 

Nej 

62 

133 

99 

45 
29 

4 5 
17 

Hur mycket skulle du uppskattningsvis vara villig 
att betala för produkten utifrån den korta 
beskrivning som ges i föregående fråga? 
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Sökhöjd helikopter? 

Typ av fordon eller utrustning som används vid sökande? 

Vilka är de vanligaste situationerna som uppstått då ni ryckt ut på räddningsuppdrag? 

Exempelvis: Sjukdom, båthaveri, oväder…? 

Hur vanligt är det med “man överbord”? 

Finns det någon tillgänglig statistik över sjöolyckor med mera? Informationsmaterial? 

Har ni någon egen utvecklingsavdelning för exempelvis produkter? 

Genomför ni tester av säkerhetsprodukter? Hur går ni tillväga vid dessa tester i så fall? 

Vår produkt 

Vilka problem ser ni med dagens nödsignaleringsprodukter som finns ute på marknaden? 

Vad skulle ni säga är bland det viktigaste hos vår produkt? 

Kan ni se någon “kritisk punkt” med vår produkt överlag? 

Vilken färg är lämpligast på ballongen, ballongens text samt belysningen? D.v.s., vilken färg 

är mest synlig? 

Är morsekod SOS det mest lämpliga blinkmönstret, eller finns det något annat blinkmönster 

som är mer lämpligt? 

Vilken form är lämplig på ballongen?  

Kan ballongen fungera som radarreflektor? I så fall, hur? 

Vilken höjd är lämplig att ballongen ska vara synlig på? 

Vilket är mest lämpligt; synlig länge med starkt ljus eller kortare tid med svagare ljus? 

Svar och synpunkter: 

Undersök led-bloss 

50 meter lina är tillräckligt  

Orange fluorescerande har bäst synlighet 

Projekt Vingen är ett liknande projekt, dock utan belysning, uppskattningsvis 15 miljoner 

kronor har spenderats utan tillfredsställande resultat 

Sekretess? Projektbank finns på surtsey.org 

Sos-text inte så viktigt  
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Morsekod för SOS spelar inte så stor roll, blink är det viktiga 

Ljuset (sista frågan) kanske är lämpligt i olika varianter - skärgård, öppet hav etcetera 

Aerodynamiken spelar stor roll - viktigt att göra olika tester med olika former  

Nödbloss och nödraketer är farliga, både för natur och människa, och kan vara svåra att 

använda 

Semantiken är viktig!  

90-95% larmar via mobil eller liknande, då vet man var man ska söka 

Så kallade sökningar är ovanligt, men då sätter man in allt man har 

Gärna röd belysning då detta är den internationella färgen för nöd 

Vindstyrkan är oftast 5-6 m/s vid larm 

Inte så ofta det är storm vid räddningsinsatser 

Formen av en zeppelinare kan även jämföras med en så kallad blimp vilken har utmärkta 

aerodynamiska egenskaper 

11.5 Parvis jämförelse 
Nedan visas den parvisa jämförelsen som gjordes av produktens egenskaper. Vi har även tagit 

fram en prioriteringslista utifrån resultatet av jämförelsen.  
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11.6 Utvärderingsmatris 
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11.7 FMEA 
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Sannolikhetsgrad (S)   

Bedömningstal Felsannolikhet Bedömningskriterier 

1 1 på 10000 Fel antas förekomma sällan eller aldrig 

2 1 på 5000 Mycket liten sannolikhet att fel inträffar 

3 1 på 2000 Liten sannolikhet att fel inträffar 

4 1 på 1000 Fel antas förekomma ibland 

5 1 på 500 Viss sannolikhet att fel inträffar 

6 1 på 200 Fel antas förekomma 

7 1 på 100 Hög sannolikhet att fel inträffar 

8 1 på 50 Fel antas vara vanligt förekommande 

9 1 på 20 Mycket hög sannolikhet att fel inträffar 

10 mer än 1 på 10 Fel antas vara mycket vanligt 

förekommande 
 

Allvarlighetsgrad (A) 

1 Ingen inverkan på produktfunktionen. Kunden uppmärksammar förmodligen 

inte felet. 

2 till 3 Konsekvenserna av felet bedöms som mindre allvarliga. Endast ringa inverkan 

på produktfunktionen. Kunden upplever en smärre försämring av produkten. 

4 till 6 Konsekvenserna av felet bedöms som ganska allvarliga. Risk för störd 

produktfunktion eller för störd tillverkning. Felet orsakar sådana problem som i 

den efterföljande tillverkningen kan leda till omarbete, reparationer och/eller 

skada på utrustningen. Kunden upplever en försämring av produkten. 

7 till 8 Konsekvenserna av felet bedöms som allvarliga. Utebliven produktfunktion. 

9 till 10 Konsekvenserna bedöms som mycket allvarliga. Fel som kan påverka 

personsäkerheten eller som kan medföra att lagkrav ej uppfylls. 

Upptäcktsgrad (U)  

På en skala 1 till 10 bedöms hur lätt felet kan upptäckas 

 

Risktal (R) 

Risktalet erhålls genom att multiplicera sannolikhets-, allvarlighets- samt upptäcktsgraden. 
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11.8 MET-matris 
 

 

 

 

11.9 Test av prototyp 

Vi genomförde testerna utan fylld heliumbehållare på grund av ekonomiska aspekter, därav är 

denna tid inte inräknad i tidsåtgången. Fokusgruppen bestod av två personer, en kvinna och en 

man. Testerna utfördes separat.  

Testperson 1 

Utan instruktionsanvisning: 

Mannen började med att skruva av locket från förvaringsbehållaren och öppnade sedan 

heliumcylinderns kran – testet avslutades. 

Tidsåtgång: cirka 15 sekunder 

Med instruktionsanvisning: 

Mannen började med att skruva av förvaringsbehållarens lock och plockade sedan ut 

ballongen och belysningen. Därefter letade han efter belysningsmodulens aktivering och efter 

några sekunder fann han denna. Han tände belysningen, öppnade heliumcylinderns kran, drog 

ut påfyllningsslangen ur ballongen och till sist släppte han ballongen. 

Tidsåtgång: cirka 55 sekunder (exklusive tidsåtgång för ballongpåfyllning)  

Testperson 2 
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Utan instruktionsanvisning: 

Kvinnan började med att öppna heliumcylinderns kran – testet avslutades. 

Tidsåtgång: cirka 5 sekunder 

Med instruktionsanvisning: 

Kvinnan började med att skruva av heliumbehållarens lock och plockade sedan ut ballongen 

och belysningen. Därefter vecklade hon ut ballongen och tände belysningen. Sedan öppnade 

hon heliumcylinderns kran, drog ut påfyllningsslangen ur ballongen och till sist släppte hon 

ballongen.  

Tidsåtgång: cirka 50 sekunder (exklusive tidsåtgång för ballongpåfyllning) 
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