
EXAMENSARBETE
2006:018 CIV

ANDREAS LUNDGREN

Identifi ering av
potentiellt lönsam produkt

och utveckling av denna

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
Ergonomisk design och produktion

Luleå tekniska universitet
Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Industriell design

2006:018 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 06/018 - - SE



   

  

 
Identifiering av potentiellt lönsam 
produkt och utveckling av denna 

 
 

 
 
 

av Andreas Lundgren 
 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET ERGONOMISK DESIGN 
 

 

 

Examensarbete 



   

 2

 
 
Förord 
Detta sista steg mot min examen har varit ett mycket lärorikt och intressant projekt. Det breda 
uppdraget innebar att jag fick jobba med mer än bara ren produktutveckling. En del av arbetet 
bestod av att analysera Primus´ situation och utvärdera förutsättningarna att framgångsrikt 
exploatera varumärket Primus inom nya varugrupper. Förhoppningsvis ska det leda till att Primus 
utvecklas ytterligare mot ett varumärke som står för kvalitet inom många varugrupper.  Jag vill 
tacka min handledare på Primus, Roland Tschöp, som gav mig uppdraget, prototypmakare Kalevi 
Romo för hjälp med modellerna samt designprofessor Dennis Pettersson för feedback under 
formgivningsarbetet. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av det anrika svenska företaget Primus. Primus är ett 
internationellt välkänt varumärke med gott rykte som tillverkare av kvalitetsprodukter. Företaget 
är lönsamt, men ägarna anser att omsättningen är lägre än den rimligen har potential att vara med 
ett så välsett varumärke. Huvudanledningen till den låga omsättningen är att de produktsegment 
där Primus har stor marknadsandel vänder sig till mycket smala målgrupper. Därför fick jag i 
uppdrag att utreda vilken sorts produkt Primus borde utöka sitt sortiment med och utveckla denna 
konceptprodukt med sikte på en produkt möjlig att sätta i produktion. 
 
Företagets situation, historia och förutsättningar studerades och en lista på önskvärda egenskaper 
hos ett produktsegment att bryta in i utarbetades. Efter idégenereringsprocessen söktes 
information om situationen i de produktsegment som inte direkt bedömdes som orimliga. Med 
denna information och listan på önskvärda egenskaper gick det att sålla ut det produktsegment 
där potentialen för en framgångsrik primusprodukt är störst. 
 
Den mest lovande produkten visade sig vara en tändare av premiumkvalitet för hemmabruk. 
Önskvärda egenskaper för en sådan tändare sammanställdes och ett kreativt arbete med 
grundformen på tändaren tog vid och visualiserades med datorstöd. Idéer testades med enkla 
modeller. Den bästa formen och de optimala tekniska lösningarna växte med ett systematiskt 
arbetssätt fram. Tändaren konstruerades på detaljnivå med stöd av 3D CAD-program.  
 
Resultatet blev en tändare med ett starkt karaktäristiskt uttryck som, om den kommer i 
produktion, kommer att generera nöjda och stolta ägare. 
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Abstract 
This masters thesis has been done on demand by the old, famous company Primus. Primus is an 
internationally well known brand, known as a manufacturer of high quality products. The 
company makes profit, but the shareholders think that the sales are lower then it could be for such 
a well known brand. The main reason for the low sales is that Primus has big market shares only 
in product segments with narrow target groups. That is why I got the mission to investigate what 
kind of product Primus should broaden their product range with, and develop this to a concept 
product with production as the goal. 
 
The company’s situation, history and possibilities were investigated and a list of features wanted 
in a product segment to break into was made. After the idea generation process was done 
information was searched about the segments that not were considered unreasonable. With this 
information and the list of wanted features it was possible to sort out the product segment where 
the possibilities to introduce a successful Primus product was highest. 
 
The product with the best possibilities to make success was found to be a lighter of premium 
quality. A list of wanted features for such a lighter was made and the creative work with the 
shape of the lighter started and made visualized using 3D computer rendering software. Ideas 
were tested on simple function models. The best shape and the optimal technical solutions were 
sorted out with a systematic way of work. The lighter was designed on detail level with aid from 
3D CAD software.   
 
The result was a lighter with a strongly characteristic expression that, if it comes to production, 
will give pleased and pride owners. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Denna rapport beskriver Andreas Lundgrens 20 poängs examensarbete i 
civilingenjörsprogrammet ergonomisk design vid Luleå tekniska universitet. Målet med 
programmet är att ge goda kunskaper i den kommersiella produktutvecklings- och 
designprocessen, att forma produktutvecklare som har konstruktionskunnande tillsammans med 
goda kunskaper i ergonomi och industridesign. Examensarbetet utfördes under vintern och våren 
2004/2005.  
 
1.2 Uppdragsgivaren 
 
Arbetet genomfördes på uppdrag av Primus AB. Företaget utvecklar, tillverkar, köper in och 
säljer via distributörer produkter för att lysa, värma och koka och tillbehör till dessa, främst inom 
outdoorsegmentet, alltså produkter avsedda att tas med på vildmarksvandringar och liknade. Den 
årliga omsättningen har de senaste åren legat kring 65 miljoner kronor. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet för studentens del är att i ett verkligt uppdrag tillämpa de metoder och kunskaper som 
inhämtats under utbildningen. Dessutom fås en inblick i och erfarenhet av alla delar i ett 
utvecklande, tillverkande och marknadsförande exportföretag. 
Från företagets sida är syftet att få beslutsunderlag för vilka nya produkttyper de bör satsa på och 
komma en bit på vägen av utvecklingen av den, enligt analysen, kommersiellt mest potentiella 
och strategiskt bästa produkttypen. 
 
1.4 Mål 
 
Det slutliga målet sattes från början till att ta fram ett antal förslag på produkttyper som har 
potential att öka omsättningen och vinsten för Primus på lång sikt och att ta fram ett realiserbart 
koncept med modeller och 3D-ritningar på en av de mest lovande produkterna.  
 
1.5 Avgränsningar 
 
Avgränsningarna var från början vida. Det var en del av arbetet att utreda hur långt från dagens 
verksamhet det kan vara lönsamt att driva varumärket. Investeringar i projektet budgeterades inte 
heller från början, varje investering i vidare utveckling diskuterades med företagsledningen vid 
delredovisningarna. Det fanns inga önskemål från företagets sida att få färdiga 
tillverkningsritningar eller detaljerat materialval för konceptet. 
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2 Metod 
 
 
2.1 Systematisk problembehandling 
Systematisk problembehandling har tillämpats under hela arbetet. Det innebär att problemet 
behandlas med en i förväg planerad arbetsgång som successivt dokumenteras. Den överordnade 
uppgiften ”behandla problem” delas upp enligt illustrationen nedan. 
 
Med problem åsyftas i detta fall inte nödvändigtvis något faktiskt problem, utan snarare en 
möjlighet och en utgångspunkt för en utveckling.  
 
De problem som detta arbete avhandlar är i huvudsak av divergent typ, alltså problem som kan ha 
fler än en lösning som är rätt. 
 
Under detta arbete användes arbetsgången problembestämning-kriterieuppställning-
problemlösning-vägval upprepade gånger på flera olika detaljnivåer. Även på låg detaljnivå där 
alternativen är få och enkla tillämpas metoden, men där på ett mer direkt sätt som ofta inte 
behöver ställas upp i listor och tabeller.  
 
 
2.2 Bestämma problem 
Det första grundläggande steget är att formulera problemet. Alltså klargöra vad man egentligen 
ska söka en lösning på och formulera det så klart och koncist som möjligt.  
 
Det är viktigt att lägga en lämplig nivå på problemformuleringen, beroende på hur vitt man vill 
söka lösningen på problemet. En bred formulering ökar möjligheterna till radikala lösningar. Å 
andra sidan kan en snävare formulering underlätta arbetet och snabbt sålla bort lösningar som 
ändå inte kommer att hålla hela vägen.  
 
 
2.3 Undersöka problem och fastställa önskvärt läge 
När huvudproblemet är fastställt undersöks de bakomliggande delorsakerna till problemet. Då är 
det lättare att ta fram en lista på vilka kriterier en optimal ”drömlösning” på problemet ska 
uppfylla. Den listan kan med fördel också användas när olika lösningsförslag på problemet ska 
bedömas. Problemundersökningsdelen innebär en omfattande informationsinsamling.   
 
 
2.4 Finna sätt att nå önskvärt läge 
Detta är den kreativa delen av arbetet, då en mängd tänkbara lösningar på problemet och sätt att 
nå så nära det önskvärda läget som möjligt skapas.  
 
 
2.5 Utvärdera lösningsförslag 
För att avgöra vilken lösning som ska väljas att jobba vidare med bedöms och utvärderas de 
lösningsförslag som togs fram under det kreativa arbetet. Här används listan på önskvärda 
egenskaper som bedömningskriterier. En metod att bedöma lösningsförslag när alla 
bedömningskriterierna inte är lika betydelsefulla är kriterieviktsmetoden. Där ges kriterierna 
olika vikt med totalsumman 1. Varje lösning ges ett betyg för varje kriterie som multipliceras 
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med vikttalet. Detta förfarande ger om den utförs noggrant en mycket tillförlitlig bedömning. 
Resultatet måste dock tänkas över och analyseras för att kontrollera att inget viktigt förbigåtts. 
 
2.5.1 Visualisera lösningar 
När det ska avgöras hur väl kriterierna uppfylls av ett lösningsförslag underlättar det om förslaget 
presenteras på ett sätt som gör det enkelt att få en känsla för hur förslaget skulle te sig i 
verkligheten. Här är tredimensionella datorstödda renderingar och fysiska modeller till stor hjälp. 
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3 Teori för del I; val av produkttyp 
 
3.1 Primus historia och varumärkets status 
 
Primus grundlades 1892 i Stockholm. De tillverkade fotogendrivna kök som innehöll en ny och 
unik teknik vilket gjorde köken avsevärt driftsäkrare och mindre underhållskrävande än de 
samtida konkurrenternas. Primus blev snabbt ett mycket framgångsrikt världsomspännande 
exportföretag. Snart hade dock konkurrenterna kommit ikapp tekniskt och med tiden minskade 
även totalmarknaden för fotogenkök. Primus började tillverka fler produkter som utnyttjade 
förbränning, såsom lampor, kaminer och brännare. 1966 slogs Primus ihop med sin tidigare 
konkurrent Sievert. 2002 delades företaget åter i Sievert och Primus. Primusdelen köptes upp av 
koncernen Fenix Outdoor som också äger Fjällräven, Tierra, Naturkompaniet och 
kängtillverkaren Hanweeg. Vid delningen avtalades det att Primus inom ett antal år inte skulle få 
syssla med industribrännare, vilket är Sieverts huvudverksamhet. Sievert skulle å sin sida skulle 
inte försöka slå sig in på campingköks- och lampmarknaden som skulle bli Primus 
huvudverksamhet. Primus satsar idag främst på outdoorsegmentet, alltså kök och belysning samt 
kringutrustning till detta avsett för friluftsfolket. De senaste produkttillskottet inom denna sektion 
går utanför det tidigare spåret genom att vara eldrivna, en serie pannlampor. Den andra delen är 
leisure, vilket innefattar mer stationär utrustning, främst mindre gaskök och gasolgrillar. En tredje 
är enkla brännare för matlagning avsedda främst för u-länder. Primus har en egen 
utvecklingsavdelning och de flesta produkterna är egenutvecklade och av absolut toppklass i 
funktion och kvalitet, med möjlighet att ta ut ett pris som också ligger på premiumnivå. Primus 
tillämpar även så kallad "badge engineering", de köper alltså in färdigutvecklade produkter och 
förser dem med primuslogotyp.  Produkter identiska med dessa säljs även av andra företag under 
andra varumärken, ibland till lägre priser. Primus omsatte i fjol 65 miljoner SEK och hade ett 
resultat efter skatt på 400 000 SEK. I en magisteruppsats gjord vid Stockholms universitet år 
2004 med titeln ”Varumärkesutvidgning –En fallstudie av Primus anrika varumärke” undersöktes 
vad varumärket står för bland annat genom en enkät till slutkunderna. Det visade sig att 
varumärket främst står för kvalitet. I enkäten frågades också hur kunderna tyckte att olika 
produkter passade ihop med Primus varumärke. Av de produkter som fanns att välja på i enkäten 
ansågs tändstickor, campingstolar och pannlampor passa bäst. Verktyg (skiftnyckel och 
hammare) och gångstavar ansågs passa sämst. 
 I ryska och engelska ordlistor är ordet Primus synonymt med ”litet portabelt kök”.  
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3.2 Teori för del II; utveckling av tändare för inomhusbruk 
 
3.2.1 Gasförbränning  
Det bränsle som vanligen används i braständare är butangas som trycksatts så att den 
kondenserat, gasen förvaras alltså i flytande form i tanken. 
Genom olika konstruktioner med luftinblandning i gasen innan förbränning kan man åstadkomma 
förbränningslågor med olika karaktärer. Blandas mycket luft med gasen före förbränning blir 
lågan blå, en så kallad diffusionslåga. Förbränns gasen utan att blandas med luft innan blir lågan 
gul. Låga av gul typ minskar bränsleförbrukningen och fungerar bättre till att tända ljus med än 
den blå diffusionslågan som ger en blåsande effekt. 
 
 
3.2.2 Formsprutning 
Formsprutning är den vanligaste metoden att tillverka detaljer av termoplastmaterial. Smält 
plastmassa pressas in en form där den svalnar och hårdnar, formen delas och den färdiga detaljen 
kan plockas ut. Metoden lämpar sig bäst för tunnväggiga detaljer. Processen är ofta helt 
automatiserad och lämpar sig bäst för stora serier eftersom formerna ofta är dyra att tillverka, 
men håller för mycket stora serier. Metoden medför vissa formmässiga begränsningar såsom 
begränsad godtjocklek och krav på vissa släppningsvinklar.  
 
 
3.2.3 Pressgjutning 
Pressgjutning är en metod att med hög precision gjuta metaller med relativt låg smältpunkt. 
Principen är i stort sett densamma som för formsprutning. Metallsmältan pressas med högt tryck 
in i en stålform. Även formbegränsningarna liknar de för formsprutning. Olika legeringar med 
zinkbas är lämpar sig speciellt väl att pressgjuta.  
 
 
3.2.4 Myndighetsregler  
De myndighetskrav som finns på tändare på den svenska marknaden är sammanställda i 
dokumenten ISO 9997 och SS-EN 13869. Dessa krav får tyvärr inte redovisas i sin helhet på 
grund av att copyrightreglerna inte tillåter det då denna rapport är en offentlig handling. Utöver 
mer självklara saker som att lågan inte ska vara farligt hög innebär kraven att tändaren ska tåla ett 
tämligen kraftigt våld (fall mot betonggolv) utan gasläckage och att den inte ska kunna förväxlas 
med en barnleksak eller någon annan produkt, till exempel en penna. Kraven är desamma även i 
övriga EU. I USA finns dessutom krav på att tändare ska vara mycket svåra att få igång för unga 
barn.  
                 
 
3.2.5 Standarddelar  
Många delar som finns i en vanlig cigarettändare av lågprismodell är av så hög kvalitet att de 
utan modifiering kan användas under skalet även i en braständare av premiumkvalitet. Exempel 
på sådana komponenter är tändmoduler av piezoelektrisk typ (en modul som ger en 
högspänningsstöt när knappen trycks in, spänningen leds med en kabel till en lämplig punkt där 
den ger ett överslag till jord och upphov till en gnista), påfyllningsventiler, gasjusterings- och 
öppningsventiler samt brännarhuvud och pivotrör som suger upp bränslet. Dessa komponenter är 
dyra att tillverka i små serier, men blir mycket billiga i de stora serier som cigarettändare 
tillverkas i.  
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4.1  Genomförande av del I: Val av lämplig produkttyp 
 
 
4.1.1 Problembestämning  
Det yttersta problemet är att företagets omsättning är för liten, för få kunder köper de produkter 
Primus erbjuder. Målgruppen inom de segment där Primus har stor marknadsandel är liten. 
Primus är nummer två i världen vad det gäller försäljning av portabla kök för utomhusbruk. Trots 
att försäljningen är liten så är Primus ett välkänt och välklingande varumärke runt om i världen. 
Det som behövs är alltså en eller flera nya kvalitetsprodukter som kan drar nytta av Primus 
välrenommerade namn och som har potential att höja företagets omsättning markant.  
 
 
4.1.2 Sammanställning av önskvärda egenskaper 
I detta moment utreds vilka kriterier en ny Primusprodukt i optimalfallet bör uppfylla.  
Vikttalen har summan 1 och anger hur betydelsefulla kriterierna anses vara relativt varandra.  
 
– En primusprodukt kan tillföra något nytt i segmentet, utmärka sig, vara unik och nyskapande, 
kunna bli en ikon. 
Vad som utmärker produkter som under lång tid genererar stora inkomster utan att behöva 
utvecklas studerades. Exempel på sådana produkter är Zippotändaren, Volkswagen typ 1 och i 
viss mån Apples i-pod. Gemensamt för dessa kassakor är att de alla avvek kraftigt från det 
befintliga som fanns på marknaden. Kunderna lärde sig snabbt att identifiera just dessa produkter. 
De uppfattades som original, och när konkurrenterna snart tillverkade liknade produkter 
uppfattades dessa som kopior som man inte ville betala lika mycket för även om funktionen var 
lika bra eller bättre. Det är alltså viktigt att tillföra något nytt i segmentet, gärna något synligt 
formmässigt, eftersom konkurrenterna oftast har lättare att sälja in en kopierad funktion till 
kunderna än en kopierad form. 
Vikt: 0.25 
 
– Det omsätts mycket pengar i segmentet.  
Huvudproblemet med Primus i övrigt förträffliga produkt, portabla kök, är att världsmarknaden 
är så liten för dessa produkter att det inte blir så stora intäkter trots att man har en stor andel av 
världsmarknaden. Därför är det önskvärt att den potentiella marknaden för en ny produkt är 
större. 
Vikt: 0.10 
 
– Det finns inga premiummärken inom segmentet. 
Oavsett vilket segment Primus kommer att bryta in i så blir det i premiumdelen av segmentet, 
alltså med produkter av högre kvalitet och högre pris än genomsnittet. Dels för att marginalerna 
oftast är högre där, dels för att det inte riskerar det goda kvalitetsrykte som de befintliga 
primusprodukterna har. Inom bilbranschen är det påtagligt att många märken försöker bli 
uppfattade som ”premium” för att nå en köpstark målgrupp och öka vinstmarginalerna. Det är 
önskvärt att produktgruppen saknar starka varumärken som redan uppfattas som original av hög 
kvalitet. Saknas detta inom produktgruppen finns en potentiellt lukrativ nisch ledig.  
Vikt: 0,10 
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– Låg utvecklingskostnad och investering 
Eftersom Primus är ett tämligen litet företag med begränsade resurser får inte 
utvecklingskostnaderna för en ny produkt vara så höga. Utveckling av en ny produkt får 
naturligtvis inte riskera att dra in företaget i en finansiell kris. Utvecklingskostnaden blir lägre om 
det går att utnyttja den kompetens redan finns inom företaget. 
Vikt: 0.20 
 
– Ej konkurrera inom koncernen. 
Då Primus ingår i en koncern som tillverkar många olika produkter måste detta beaktas så att en 
ny primusprodukt inte kannibaliserar på andra företag i Fenixkoncernen. 
Fjällräven och Tierra tillverkar kläder, tält och sovsäckar. Hanweeg tillverkar kängor. 
Vikt: 0,05 
 
– Dra nytta av varumärket och inte devalvera varumärkesvärdet för andra primusprodukter 
Primus är ett varumärke som väldigt många människor världen över känner till och har en 
uppfattning om vad det står för. Det är en fördel om den nya produkten kan dra nytta av de 
positiva känslor som kan finnas kring primusvarumärket. Kan potentiella kunder få en känsla av 
att Primus, med sin produkthistoria och image, har goda förutsättningar att producera 
högkvalitetsprodukter inom även detta segment?  Ett jakande svar på denna fråga är önskvärt. 
Eftersom Primus redan är framgångsrika inom vissa nischer är det viktigt att en ny produkt inte 
minskar trovärdigheten hos de befintliga produkterna. Om en produkt inom något område långt 
från robust teknik i sig blir så framgångsrik att Primusnamnet främst förknippas med denna nya 
produkt finns risken att tilliten till Primus befintliga produkter minskar. 
Vikt: 0,10 
 
– Kunna säljas utan eftermarknadsorganisation 
Det underlättar lanseringen av produkten och minskar de administrativa kostnaderna om den inte 
kräver en omfattande organisation som måste kunna tillhandahålla servicepersonal och 
reservdelslager för att kunden ska bli nöjd.  Det är en fördel om Primus befintliga försäljningsnät 
kan sköta distributionen på ett tillräckligt sätt. 
Vikt: 0.05 
 
– Kunna säljas utan en hel serie produkter 
En produkt ska kunna säljas in till nya distributörer utan att de kräver en hel serie produkter för 
att anse det värt besväret att ta in Primus som leverantör. För att minska administrationsbesvär 
vill många distributörer ha så få leverantörer som möjligt. Då krävs antingen en produkt som 
kunderna frågar efter och som är oersättningsbar, eller mängd produkter så att distributörerna kan 
utesluta en annan leverantör. 
Vikt: 0,05 
 
– Kunna säljas genom befintlig försäljningsorganisation 
Vikt: 0,05 
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– Bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket. 
En ny produkt bör kunna bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket. Primus ska helst 
kunna uppfattas som en pålitlig tillverkare av kvalitetsprodukter inom vilket produktområde som 
helst. Ett exempel på ett sådant varumärke är Porsche, som finns på allt mellan kaffebryggare och 
klockor, dock alltid på dyra produkter av hög kvalitet.  
Vikt: 0,05 
 
 
4.1.3 Generera produktkoncept/Samla information om produktgrupperna 
För att få fram idéer på produkttyper användes en mängd kanaler. Förslagslåda sattes upp på 
Primus/Fjällrävenkontoret, e-post skickades till alla i koncernen, vänner tillfrågades och 
brainstormingaktiviteter anordnades. Många av idéerna kunde snabbt avfärdas för att de avvek 
kraftigt från de någon eller några viktiga målkriterier som fanns på listan. De som inte kunde 
avfärdas tämligen enkelt utvecklades på idé- och grovt konceptstadium efter frågan ”Hur skulle 
borde en primusprodukt inom detta segment vara beskaffad?”. För att kunna ge svar på hur väl 
produktgrupperna uppfyller kriterierna på listan krävdes en bred informationsinsamling om läget 
i de olika branscherna, hur marknaden ser ut, vilka konkurrenter som finns och hur deras 
positioner är. Information hämtades från artiklar i affärsdatabaser, årsredovisningar i aktiebolag, 
information på företagswebsidor, tullstatistik och annat officiellt material samt genom samtal 
med bland annat professionella inköpare. Den stora mängden information koncentrerades för att 
ge adekvata svar på frågorna i kriterielistan. 
 
 
 4.1.4 Produktkonceptidéer 
 
I bilagan redovisas de produktkonceptidéer som utvecklats på idé- och grovt konceptstadium 
efter frågan ”Hur borde en primusprodukt inom detta segment vara beskaffad?”. Där redovisas 
också hur de olika koncepten bedöms kunna utvecklas för att uppfylla kraven. Koncepten ges en 
poängsumma mellan 1 och 10 beroende på hur väl de bedöms kunna uppfylla respektive krav. 
Poängen multipliceras med egenskapens vikt och summeras för att få en indikation på vilka 
koncept som har störst potential att bli framgångsrika. 
Se bilaga. 
 
Som synes i bilagan får tändaren för hemmabruk den högsta viktade poängsumman. 
Poängsumman är bara en indikation som ska underlätta bedömningen av komplexa alternativ. Det 
är viktigt att noggrant analysera resultatet och undersöka om någon detalj som är förbisedd, som 
gör att något annat alternativ ändå är att föredra.  
När för- och nackdelar med samtliga produktgrupper hade processats, bedömts och diskuterats 
med handledaren tillika utvecklingschefen på Primus beslutades att gå vidare med just tändaren 
för inomhusbruk. Den bedömdes ha störst kommersiell potential i förhållande till investering och 
risker. 
 
 
 
 
 
 



   

 16

4.2 Genomförande av del II; Utveckling av tändare för inomhusbruk 
 
 
4.2.1 Problembestämning för tändare 
De grövsta riktlinjerna för hur en Primuständare ska vara beskaffad har fastställts redan i del I 
genom denna formulering.  
”En tändare för att tända ljus och brasor inomhus, att ha kvar i åratal.  Påfyllbar eller med 
utbytbar bränslebehållare. Hög kvalitetskänsla, och unik form, ett original. Ska kunna säljas i 
inredningsbutiker, en "designpryl". Ska ligga i en prisklass så att den kan bli aktuell som 
exempelvis födelsedagspresent, kanske 250 kr. När man köper Primuständaren köper man också 
en dekorativ detalj och en statuspryl att vara stolt över” 
 
Vid design av en ny produkt är det enklare att träffa rätt om man har målgruppen för produkten 
klar för sig.  
 
Den planerade tändaren kommer att kosta multipelt mer än många andra tändare som även de 
klarar av huvudfunktionen att tända en brasa eller ett stearinljus. Primuständaren kommer att 
skilja sig från dessa dels genom en andra underfunktionen att utgöra ett dekorativt inslag, dels 
genom att på ett bättre sätt klara av delfunktionerna. Därför måste målgruppen förstå värdet av 
förfinade premiumprodukter som erbjuder mer än en billig lösning på problemet.  
 
Målgruppen definierades enligt följande: Designmedvetna människor som är villiga att betala 
mer för förfinade produkter där möda lagts på form och känsla. Köparen har ett omsorgsfullt 
inrett hem och uppskattar europeiska statusbilar.  
 
Det är viktigt är att tändaren skiljer ut sig så pass mycket från sina billiga konkurrenter, så att ett 
pris på 250 kr istället för 50 kr upplevs som motiverat och naturligt.  
 
Informationsinsamling: Marknaden undersöktes, var säljs tändare, vad finns, vilka krav, tändare 
testades.  
 
4.2.2 Kravspecifikation för tändare 
 
En tändares huvuduppgift är naturligtvis att kunna antända brännbart material. En braständare ska 
dessutom klara att antända materialet på ett visst avstånd från användarens hand.  
Huvudfunktion: Kunna åstadkomma hetta nog att antända trä och stearin minst 10 cm från 
användarens hand.  
 
För att tydligt skilja ut primuständaren på ett positivt sätt från andra och motivera ett högre pris 
måste den ha en dekorativ funktion i ett hem. 
Underordnad funktion: Utgöra ett dekorativt inslag. 
 
 
Förutom ovanstående funktioner finns en rad andra viktiga egenskaper en lyckad tändare måste 
ha:  
 
Förhindra unga barn att aktivera tändaren. 
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Både lagkrav och en korporativ och personlig hög moral kräver att tändaren inte ska kunna 
aktiveras av en person som inte fullt ut förstår konsekvenserna av sin handling. 
 
Medge lång drifttid utan åtgärder. 
Få tycker att det är roligt att tanka, tändaren ska fungera så länge som möjligt utan underhåll. 
 
Möjlighet att uppskatta återstående drifttid. 
Oundvikligen måste energi tillföras tändaren, för att undvika oförutsedda driftstopp måste det gå 
att avgöra tändarens aktuella energistatus.    
 
Enkel möjlighet att förlänga drifttiden. 
När den väl måste tillföras ny energi minskar det användarens irritation om det kan göras snabbt 
och enkelt. 
 
Driftsäker och robust. 
Att tändaren alltid fungerar och inte är skör. 
 
Kunna antända värmeljus som står i en 7 cm djup hållare med 4 cm diameter. 
Tändaren måste vara så smidig att det går att tända ljus som står svåråtkomliga i ljusstakar. 
 
Bekväm att greppa och använda. 
Tändaren bör inte kännas obehaglig att hålla i och använda. 
 
Möjlig att masstillverka till låg en kostnad. 
Ska den kunna kosta 250 kronor i för kunden i butiken så får den kosta Primus maximalt 50 kr 
per tillverkat exemplar. 
 
Uppfylla myndighetskraven 
De myndighetskrav som finns på tändare på svenska marknaden är ISO 9997 och SS-EN 13869. 
Övriga världen har motsvarande krav. De hårdaste delarna av kraven innebär att tändaren ska tåla 
ett visst våld (fall mot hårt golv från 150 cm höjd) utan gasläckage  Andra delar av kraven är att 
tändaren inte får se ut som en leksak. I USA är kraven hårdare på barnsäkerhet, där måste det i 
praktiken finnas en automatiskst aktiverad barnspärr på tändarna. ISO- och SS-kraven får tyvärr 
inte redovisas i sin helhet på grund av att copyrightreglerna inte tillåter det då denna rapport är en 
offentlig handling. 
 
4.2.3 Alternativa grundkonstruktionslösningar 
 
Åstadkomma hetta: 
Hettan kan åstadkommas med elektrisk glödtråd, förbränning av flytande bränsle, eller bränsle i 
gasform.  
 
Hettan från glödtrådar är begränsad till sin utbredning och svår att tända trä med. Flytande 
bränsle medför tekniska svårigheter med tändning och täthet. Beprövad och potentiellt driftsäker 
teknik finns för gasdrivna tändare. 
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Barnsäkerhet: 
För att försvåra för små barn att aktivera tändaren bör det krävas en viss fysisk kraft åt två håll 
samtidigt på ett sätt som sannolikt inte uppstår utan att aktivt välja det. 
 
Lång drifttid: 
För en lång drifttid med gasdrift är naturligtvis tankens volym avgörande, annat som påverkar är 
bränsle-luftblandningen och därmed lågans utseende. En diffusionslåga (blå) kräver mer bränsle, 
högre förbrukning, för att bli stabil än en gul låga. Eftersom tändaren är avsedd för inomhusbruk 
är driftsäkerhet vid höga vindhastigheter inte prioriterad. En diffusionslåga kan ha så hög 
gashastighet att den riskerar att smälta sterinet på  ett ljus och blåsa ut det istället för att tända det. 
En gul låga kan uppfattas som mer rogivande än en blå, som å andra sidan ger ett mer 
högteknologiskt uttryck.  
 
Åskådliggöra återstående drifttid: 
Det enda rimliga sättet att avgöra återstående drifttid vid gasdrift är genom att kunna avgöra hur 
mycket bränsle som finns kvar i tanken. 
 
Tillföra nytt bränsle: 
För att tillföra nytt gasbränsle kan man tänka sig antingen påfyllning från en annan tank eller 
utbytbara tankar som på gasköken. Påfyllning kan göras universalgasflaskor som köps på 
exempelvis bensinstationer. Med utbytbara tankar påverkas utseendet på tändaren i hög grad av 
vilken tank som används. Ska man använda en specialfattning som endast passar till tankar 
tillverkade för primuständaren kan det bli problem för kunden att få tag på gas till sin tändare. 
 

 
Konceptskiss på tändare med utbytbar bränsletub. 
 
 
Robusthet, driftsäkerhet: 
Skyddad tank och mekanik är viktigast. I första hand får inte läcka gas, i andra hand kommer att 
behålla funktionen, i tredje hand att behålla tändarens utseende intakt. 
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Ergonomi: 
Form och storlek måste anpassas till både små och stora vuxna händer. Knapplaceringen- och 
manövreringen måste passa handens anatomi för stora och små..  
 
Kostnad: 
Standardkomponenter, få delar, billiga material och enkla tillverkningsverktyg håller ner 
kostnaderna. 
 
Låga/förbränningsteknik:  
Låga av vanlig gul typ minskar bränsleförbrukningen och fungerar bättre till att tända ljus med än 
den blå diffusionslågan. En förinställd låghöjd på 25 mm har bedömts som optimalt efter en 
mindre undersökning i bekantskapskretsen.  
 
 
 
4.2.4 Konstruktionsavgränsningar 
Från ovanstående grundkonstruktionsgenomgång kunde några riktlinjer för konstruktionen dras 
upp:  
Tändaren skulle vara gasdriven och påfyllbar med standardgas. 
Delen där lågan mynnar ska vara minst 8 cm lång och ha en diameter mindre än 4 cm på tjockaste 
stället.  
Lågan ska inte vara av diffusionstyp.  
 
 
 
4.2.5 Konceptgenerering 
När de grövsta avgränsningarna för tändarens konstruktion var klara påbörjades arbetet med att 
skissa på olika grundkonstruktioner. Mängder av idéskisser togs drogs upp för hand. För att 
säkrare kunna utvärdera utseendet på formidéerna gjordes datorstödda renderingar i 
ytmodelleringsprogrammet Rhinoceros. För att få en uppfattning om storleken på koncepten i 
verkligheten och hur ergonomin fungerar för koncepten byggdes modeller i industrilera.  
 
De olika koncepten utvärderades efter vilka förutsättningar de hade att anpassas till att uppfylla 
de ställda kraven på bästa sätt. De utvärderades och bedömdes med hjälp av handledaren, 
tekniske chefen och erfarna produktutvecklaren Roland Tschöp på Primus. För bedömning av den 
dekorativa egenskapen tillfrågades ett 10-tal personer som inom och utom Fjällrävenkoncernen 
som passade in på målgruppsbeskrivningen. 
 
 
 
4.2.6 Koncepten 
Vid varje kriterium står ett tal som på en tiogradig skala anger hur konceptens potential att kunna 
utvecklas för att motsvara kraven. 
 



   

 20

 
Koncept Cristal 
 
Idé:  
Transparent gasbehållare med metallöverdel innehållande mekaniken. Med tummen frigörs 
spärren. Med pekfingret aktiveras tändaren.  
 
Utgöra ett dekorativt inslag.  10    
Många anser att formen och materialen känns exklusiva. Ger associationer till parfym av hög 
kvalitet. 
 
Förhindra unga barn att aktivera tändaren.  9 
Två knappar måste tryckas in för att få låga. 
 
Lång drifttid utan åtgärder.  8 
Tanken kan göras tämligen rymlig 
 
Möjlighet att uppskatta återstående drifttid.  10 
Transparent och fullt exponerad tank. 
 
Enkel möjlighet att förlänga drifttiden.  8 
Påfyllning underifrån. 
 
Driftsäker och robust.  2 
Här finns svagheten, det är tveksamt om det går att få den acceptabelt robust och slagtålig utan att 
göra stora ändringar på grundidén. 
 
Bekväm att greppa och använda.  7 
Kan bli acceptabelt behaglig att använda 
 
Möjlig att masstillverka till låg en kostnad. 3 
En tank med den formen är svår att tillverka av slagtålig plast på ett rationellt och billigt sätt. 
Kräver dyra verktyg.  
Totalpoäng: 59 
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Koncept Glock 
 
Idé: Metallkonstruktion med pistolgrepp och fönster för avläsning av bränslenivå.  
 
Utgöra ett dekorativt inslag.  6    
OK, men Inga översvallande reaktioner från testpersonerna. Uppfattas som något klumpig om 
den är så stor att den blir bekväm att greppa.   
 
Förhindra unga barn att aktivera tändaren.  9 
Spärrknapp som lossas med tummen. 
 
 
Lång drifttid utan åtgärder.  8 
Tankvolymkravet uppfylls. 
 
Möjlighet att uppskatta återstående drifttid.  8 
Fönster i metallen ger insyn i den transparenta tanken. 
 
Enkel möjlighet att förlänga drifttiden.  8 
Påfyllning underifrån. 
 
Driftsäker och robust.  10 
Denna konstruktion kan byggas mycket robust. 
 
Bekväm att greppa och använda.  8 
Byggs den i lämplig storlek har den ett behagligt pistolgrepp. 
 
 
Möjlig att masstillverka till låg en kostnad. 6 
Ganska många delar och komplex konstruktion. 
 
Totalpoäng: 63 
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Koncept Luna 
 
Idé: Plåtkonstruktion med 8 stålben och transparent plasttank, två knappar varav en frigör 
spärren. 
 
Utgöra ett dekorativt inslag.  7    
Delade försöksgruppen i två läger, vissa uppskattade den ”tekniska” designen. Andra tyckte att 
den såg farlig ut och ville inte ha en sådan på middagsbordet. 
  
 
-Förhindra unga barn att aktivera tändaren.  9 
Tvåknappsaktivering 
 
-Lång drifttid utan åtgärder.  8 
Normal tankvolym 
 
-Möjlighet att uppskatta återstående drifttid.  9 
Välexponerad transparent tank 
 
-Enkel möjlighet att förlänga drifttiden.  8 
Gaspåfyllning underifrån 
 
-Driftsäker och robust.  10 
Tämligen välskyddad mekanik. 
 
-Bekväm att greppa och använda.  6 
Inte helt bekväm att hålla i. 
 
-Möjlig att masstillverka till låg en kostnad. 6 
Mer arbetskostnad och materialkostnad än för många andra koncept. 
 
Totalpoäng: 63 
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Koncept Phoenix 
 
Idé. En starkt stiliserad fågelform som ligger behagligt i handen. Avtryckare med integrerad 
barnsäkring. Slits i sidorna som exponerar tanken. 
 
-Utgöra ett dekorativt inslag: 10  
Nästan alla tillfrågade skulle helst ha denna modell stående synlig i sitt hem. 
 
-Förhindra unga barn att aktivera tändaren.  9 
Tvåstegsknappen är svår att trycka in om man inte vet precis hur man ska göra. 
 
-Lång drifttid utan åtgärder.  8 
En medelstor tank bör rymmas i skalet. 
 
-Möjlighet att uppskatta återstående drifttid.  8 
Genom slitsen i sidan syns bränslenivån om man tittar rakt från sidan. 
 
-Enkel möjlighet att förlänga drifttiden.  8 
Man håller tändaren upp&ner och fyller den underifrån. 
 
-Driftsäker och robust.  9 
Tanken och mekaniken kan skyddas väl. Stödbenen kan vara utsatta vid ett fall. 
 
 
 
-Bekväm att greppa och använda.  9 
Formen ligger mycket behagligt och ger bra grepp i händer av olika storlekar. Knappen fungerar 
naturligt. 
 
-Möjlig att masstillverka till låg en kostnad.   8 
Konstruktionen kan göras enkel, med få delar.  
 
Totalpoäng: 69 
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Koncept Geometric 
 
Idé: En plåtkonstruktion med funktionell, ”teknokratisk” form. Skyddsbåge framför knapparna 
som ska ge associationer till robusta terrängfordon. 
 
-Utgöra ett dekorativt inslag: 6  
Inte alla i försöksgruppen fick positiva associationer till denna form.  
 
-Förhindra unga barn att aktivera tändaren.  9 
Tvåknappsaktivering 
 
-Lång drifttid utan åtgärder.  8 
En medelstor tank bör rymmas i skalet. 
 
-Möjlighet att uppskatta återstående drifttid.  7 
Lyfts tändaren kan man se tanken under ”kjolen”. 
 
-Enkel möjlighet att förlänga drifttiden.  8 
Man håller tändaren upp&ner och fyller den underifrån. 
 
-Driftsäker och robust.  9 
Tanken och mekaniken kan skyddas tämligen väl. Kjolen kan möjligen deformeras något vid ett 
fall. 
 
-Bekväm att greppa och använda.  9 
Formen ligger tämligen behagligt i händer av olika storlekar och knapplaceringen känns naturlig. 
 
-Möjlig att masstillverka till låg en kostnad.  8 
Konstruktionen kan göras tämligen enkel, med få delar. 
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Totalpoäng: 63 
 
4.2.7 Koncepturval 
 
Samtliga koncept har liknande förutsättningar för tankvolym, påfyllning, uppskattning av drifttid, 
och barnsäkerhet. Det som ska avgöra är alltså utseendet, ergonomin och förutsättningarna att 
göra tändaren robust och billig att tillverka. Poängmässigt vinner koncept Phoenix, detta 
bedömdes också subjektivt som det koncept som har bäst förutsättningar att kunna utvecklas så 
att den på ett tillfredställande sätt uppfyller målen. Konceptet har inga speciella svaga punkter. 
 
I diskussion med uppdragsgivaren beslutades att gå vidare med koncept Phoenix 
 
 
4.2.8 Grundläggande produktarkitektur, Phoenix 
 
De komponenter som måste få plats i tändaren är en tank som rymmer ca 4 cm3, en piezotändare, 
påfyllningsöppning, gasventil, avtryckare med barnsäkring, brännarhuvud, slangar och kablar, 
samt mekanism till gasventil. 
 
I 3D-CAD-programmet Solid Works ritades de givna komponenterna upp och olika arkitekturer 
provades ut. 
 
Grundarkitekturen ska förutom att uppfylla funktions- och formkraven även bidra till att göra 
produkten enklare och billigare att masstillverka. Mängden delar bör minimeras och varje detalj 
ska kunna tillverkas med färdigutvecklade, billiga processer utan onödigt stora investeringar i 
verktyg. 

 
Den enda arkitekturen som visade sig rimlig i en tändare med denna grundform var att placera 
tanken längst ner, med påfyllningsventilen åtkomlig underifrån. Med denna konstruktion kan man 
låta avtryckarknappen direktpåverka piezotändaren som liksom gasventilen kan fästas direkt i 
lockets överdel. En enkel hävarm kan överföra rörelsen från avtryckaren till gasventilen. Direkt i 
ytterskalet kan man gjuta in styrningar för avtryckaren och flänsar för att hålla tanken på plats. 
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Om tanken tillverkas i ett transparent material kan man enkelt avgöra bränsletillgången genom en 
slits i ytterskalet. Ytterskalet, som naturligtvis måste vara delbart, är lämpligt att dela på ett 
sådant sätt att en skruv för att hålla ihop halvorna också kan tjänstgöra som fäste för hävarmen till 
gasventilen. 
 
 
4.2.9 Styling 
 
Formidén är redan klar, det som återstår är att bestämma de exakta formerna för att få tändaren 
att utstråla de värden man vill och dessutom erbjuda en god ergonomi, ligga behagligt i händer av 
olika storlek.  
Huvudmålet är att så många som möjligt i målgruppen ska ”tycka att den är snygg”. Vad man 
tycker är snyggt är naturligtvis individuellt, men några ledtrådar finns att följa. Alla formas ju av 
sina tidigare erfarenheter när man bildar sin uppfattning om bra och dåligt, snyggt och fult. 
Därför är det bra att ta inspiration från produkter som målgruppen tycker om. Eftersom formen 
från början är inspirerad av en fågelform är det önskvärt att proportionerna ger ett dynamiskt 
intryck som en frisk och stark fågel. Stor möda ägnades åt att ge modellen harmoniska 
proportioner. Formen ska vara så pass stiliserad att den inte riskerar att ge ses som ett försök att 
verkligen efterlikna en viss fågeltyp. Det ska anas att den innehåller modern teknik av hög nivå. 
En detalj som kan användas till att anknyta till modern bildesign, som målgruppen förväntas 
uppskatta, är den övre sammanfogningsskruvens försänkning. Utformingen av denna kan göra en 
hel del på helhetsintrycket med en illusion av en elak eller en from blick. Stödbenen ska utformas 
så att de håller tändaren i en lätt framåtlutad position. Utformningen av stödbenen ska också 
gärna vara en sammanhängande dynamisk linje.  
 
En lämplig diameter på tjockaste stället är ungefär 40 mm, vilket konstaterades med hjälp av 
lermodeller och tester med försökspersoner med olika handstorlek. 
 
 
4.2.10 Detaljkonstruktion 
 
4.2.10.1 Tank 
 
Tanken ska rymma minst 4 cm3, vilket är ungefär dubbel så mycket som en vanlig cigarettändare 
rymmer. Den måste klara ett övertryck motsvarande bränslets dubbla ångtryck vid 55 grader 
Celsius. För butangas blir detta ungefär10 bar. Tanken ska tillverkas i ett transparent material så 
att man kan avgöra bränslenivån med en okulärbesiktning. Materialet måste vara slagtåligt.  
 
För att skydda tanken är det en fördel om den kan monteras något flexibelt utan direktkontakt 
med ytterhöljet. Den flexibla upphängningen minskar punktbelastningar och korta krafttoppar om 
ytterhöljet utsätts för våld. Ett visst avstånd mellan tank och ytterhölje gör att en mindre 
deformation av höljet inte behöver inkräkta på tankens utrymme. En gummiupphängning löser 
detta.  
 
Då tanken bör tillverkas av ett slagtåligt, transparent material finns bara olika plaster att välja på. 
Valet av tillverkningsmetod påverkar i hög grad hur den bör konstrueras. Fiberlindning och 
härdplast används för stora gasolbehållare till exempelvis utegrillar. Denna metod är obeprövad 
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för mindre behållare och ger en begränsad transparens. Formblåsning är en metod som bäst 
lämpar sig för ännu tunnväggigare tillämpningar än vad som är aktuellt här. Återstår gör då 
formsprutning av två detaljer som fogas samman på ett hermetiskt tätt sätt. Detta är den absolut 
vanligaste metoden att tillverka tankar till tändare. Locket och själva tanken limmas ihop. 
 
Formen på skalets nedre del gör att en tank kan utformas för att fylla upp innerutrymmet och 
ändå lämpa sig utmärkt för formsprutning, som ju kräver släppningsvinklar. Locket ges ett ”djup” 
med förstyvningsribbor och urtag för att kunna utgöra fundament för piezotändaren. Den djupa 
kanten behövs också för att ge en stor yta för limmet att fästa på. I locket skruvas gasventilen in i 
ett gängat hål. Längst ner i tanken monteras påfyllningsventilen.  
 
4.2.10.2 Avtryckare 
 
För att leva upp till kraven måste avtryckarknappen ha en automatisk låsning som gör att den, när 
den släppts tillbaka till utgångsläge, inte kan tryckas in igen med en endimensionell rörelse. 
Knappen ska sitta skyddad så att den inte behöver ta upp huvuddelen av rörelseenergin om 
tändaren faller mot exempelvis ett golv. Den ska vara enkel och bekväm att använda för en vuxen 
människa som vet hur den fungerar. Det är naturligtvis önskvärt att den blir enkel och billig att 
tillverka. Dessutom ska den utåt synliga delen ha en form som passar in i grundformen på ett 
harmoniskt sätt. Avtryckaren ska hålla piezotändarens övre del i läge och ha en yta som trycker 
på hävarmen som ska lyfta gasventilen. 
 
Det optimala är om man tillverka knappen med barnsäkring och allt i en enda del, gärna i 
formsprutad plast i ett enkelt verktyg. 
 
 
4.2.10.3 Hävarm 
 
För att överföra den nedåtgående rörelsen från avtryckaren till en lyftande rörelse för att öppna 
gasventilen är en hävarm den enklaste lösningen. En stansad stålplåt är lämplig eftersom 
utrymmet är begränsat och den kan göras tunnare än en plastdetalj. Plåtdetaljen bör kunna 
tillverkas i ett moment, med ett verktyg. 
 
4.2.10.4 Brännarhuvud/förbränningsteknik 
Brännarhuvudet ska dels fungera som elektrisk ledare och kunna ge gnistöverslag till ytterskalet 
vid mynningen där gasen kommer ut och förbränningen ska starta. Ledaren måste vara isolerad 
fram till mynningen, gas får inte läcka in i skalet och lågan ska inte kunna komma åt brännbart 
material i tändaren ens när den hålls nästan upp och ner. Det innebär att det behövs flera små 
komponenter såsom, ett rör/elektrod, en elektrisk isolator och någonting som kan fästa 
brännarhuvudet i skalet och högspänningskabeln från piezotändaren samt täta mot gasintrång i 
skalet. 
 
4.2.10.5 Ben   
Benen ska hålla tändaren i en lätt framåtlutad ställning som dels ska se dynamisk och 
framåtsträvande ut, dels göra det bekvämt att greppa tändaren så att den hamnar rätt i handen på 
första greppet. Den upprätta ställningen gör också att bränslenivån kan avläsas utan att tändaren 
behöver lyftas upp. Benen får inte gå sönder om tändaren tappas ner, det kan dock accepteras om 
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benen deformeras vid ett högt fall. Vid en eventuell deformation bör de gå att rikta till 
ursprunglig form. 
 
4.2.10.6 Ytterskal  
Stommen i tändaren, ytterskalet, ska hålla de andra komponenterna på plats och skydda dessa 
mot yttre våld. Den yttersta delen på pipen måste vara värmetålig eftersom den kan utsättas för 
glöd och öppen låga. En fläns för styrning av avtryckarens rörelse måste finnas liksom ett hål att 
fästa benen i. Då skalet ska vara av metall lämnar de formmässiga och ekonomiska kraven bara 
gjutning kvar som alternativ vid serieproduktion. Av gjutningsmetoderna är pressgjutning det 
allra mest ekonomiska vid storserieproduktion vilket medför att en zinklegering är ett lämpligt 
material. 
 
4.2.11 Utvärdering med modellbygge 
För att få bekräftat att idéerna fungerar i verkligheten byggdes två modeller, en påsiktsmodell 
med utseende som skulle vara mycket likt produktionsmodellen och en för att prova ut 
mekaniken och de andra tekniska lösningarna. Det optimala hade varit att tillverka modellerna i 
de material som är planerade till produktion. Ytterskalet, avtryckaren, tanken och tankens lock 
framställdes i ett plastmaterial med hjälp av SLA-teknik direkt från de den geometri som 
modellerats upp CAD-programmet. Benen bockades av aluminiumstång och hävarmen 
tillverkades av 1 mm tjock stålplåt. Övriga komponenter som användes är inte specialtillverkade 
utan universaldelar eller delar tagna från lågpriständare.   
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5 Resultat 
 
5.1 Styling och funktion 

 
 
Det blev en tändare med ett dynamiskt och starkt karaktäristiskt uttryck, ett original ej möjligt att 
förväxla med någon annan tändare på marknaden. Formen ligger behagligt i små som stora 
händer. Avtryckaren med sin inbyggda automatiska barnspärr känns naturlig och bekväm att 
använda när man vet hur man skall göra. Bränslenivån i tanken är enkel att avläsa genom 
slitsarna på sidorna och påfyllning görs i botten. 
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5.2 Tanken 
 

 
 
Tanken följer skalets form och har ett visst avstånd till skalets innerväggar. O-ringar av gummi 
fixerar tanken upptill och nedtill. Tanken är därmed väl skyddad mot yttre våld. Urtag i lockets 
förstyvningsribbor håller piezotändaren i läge. O-ringsupphängningen minskar också 
överföringen av vibrationer och därmed ljud från piezotändaren i tändögonblicket. 
 
 
 
5.3 Avtryckaren 
 

 
 
Avtryckaren kan tryckas nedåt med pekfingret först efter att låsningen frigjorts genom att med 
långfingret trycka den nedre delen av avtryckarens framsida inåt. När avtryckaren släpps och 
fjädrar tillbaka med hjälp av piezotändarens och gasventilens inbyggda fjädrar återgår den 
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automatiskt till låst läge. Ribbor inne i avtryckaren gör det omöjligt att förstöra funktionen genom 
att trycka in låsfliken för långt. Inne i knappen finns en sarg som håller piezotändarens övre del 
på plats. På två av sidorna sitter styrningar som ska glida längs styrflänsarna i ytterskalet. Längst 
ned trycker avtryckaren på hävarmen som lyfter gasventilen. Formen på ytan som trycks nedåt 
med pekfingret har en bekväm rundning och en liten urgröpning som bidrar till att fingret inte 
glider av. 
 
5.4 Hävarmen 

 
 
Hävarmen når fullt tillräcklig styvhet med 1 mm stålplåt och kan stansas och bockas i ett enda 
moment med ett enkelt verktyg. 
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5.5 Brännarhuvudet 
 

 
 
Till brännarhuvudet används ett rör där gasslangen träds på den nedersta delen och en skalad bit 
av tändkabeln läggs mot den nedre delen av röret. Därefter förs en bit krypslang över rörets nedre 
del och värms upp så att den krymper fast runt röret och fixerar kabeln. Det elastiska materialet i 
krympslangen gör att brännarhuvudet kan tryckas på plats i den ena halvan av ytterskalet. För att 
skydda mot överslag mellan övre delen av röret och ytterskalet träs en keramisk isolator i form av 
ett rör över den övre delen av metallröret. Isolatorn skyddar också krympslangen mot lågan om 
tändaren hålls nästan upp och ner. Eftersom metallröret är isolerat överallt utom längst upp så 
kommer gnistan att slå över mellan rörets mynning och ytterskalet och förbränningen starta. När 
den andra halvan av ytterskalet läggs på plats blir det gastätt så att ingen gas kan komma in 
”baklänges” i tändaren och den keramiska isolatorn fixeras. 
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5.6 Ben 
 

 
Benen bockas i 2,5 mm aluminiumstång som kyls och därmed krymps för att föras in och fastna i 
ytterskalet. Rå aluminium ger ett högteknologiskt intryck med sin matta metallfinish. Benen 
kommer att kunna deformeras om tändaren tappas i golvet från en hög höjd, de är dock enkla att 
rikta till ursprunglig form. 
 
5.7 Ytterskalet  
 

 
Ytterskalet pressgjuts i två till det yttre spegelavbilder av varandra. Godtjockleken är på de flesta 
håll 1.2 mm, vilket är det minsta man bör använda vid pressgjutning av gjuttekniska orsaker. 
Godstjockleken är större vid beninfästningen. För att halvorna ska sitta stabilt mot varandra och 
inga glipor i skarven ska synas överlappar halvorna varandra med 2 mm. De hålls ihop av två 
skruvar med mutter. Det nedre skruvhålet är försänkt och skruvskallarna döljs av gummipluggar. 
Skruven fungerar även som upphängning för hävarmen. De övre skruvhålen är halvt försänkta 
och fungerar som ett stylingelement. Innanför avtryckaren sitter en fläns i ytterskalet för att 
undvika insyn i tändaren när avtryckaren är nedtryckt. 
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5.8 Kostnader 
Produktionskostnaderna har kunnat bedömas grovt. Tillverkare har kontaktats för preliminära 
prisuppgifter. De dyraste delarna är ytterskalet. De två delarna kan levereras lackerade och klara, 
tillverkade i Sverige för 7 kr per halva. Ett formverktyg där  båda halvorna gjuts i ett moment 
beräknas kosta ungefär 120000 kr. Specialplastdetaljerna som tank, tanköverdel och avtryckare 
kostar ett fåtal kronor tillsammans. Verktygskostnaden för dem ligger också en bit över 100000 
kr. Detta är svenska priser, i Kina kan priserna reduceras med minst 30%. Standarddetaljerna som 
piezotändare och ventiler, liksom skruvar och o-ringar kostar även de några få kronor 
tillsammans. Vid volymer på några tiotusentals tändare kommer kostnaden per enhet att hamna 
långt under 50 kr, vilket lämnar stora vinstmarginaler om utpriset i butik sätts till 250 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 35

6 Diskussion 
 
6.1 Metod 
Arbetsmetoderna, det systematiska upplägget har fungerat helt enligt planerna. Möjligen var 
arbetet något för omfattande för att passa in på 20 poäng eftersom det började med att först 
analysera inom vilket segment en produkt borde utvecklas, därefter definiera hur produkten borde 
vara beskaffad och slutligen konstruera produkten på detaljnivå. Många examensarbeten omfattar 
bara ett av dessa tre utvecklingssteg. Även om handledarna har varit hjälpsamma och tagit sig tid 
så hade det definitivt underlättat att ha någon som på heltid jobbade med samma uppdrag, mot 
samma mål.  
 
6.2 Resultat 
Jag är övertygad om att tändaren Phoenix skulle kunna bli en kommersiell framgång för Primus 
om även de återstående utvecklingsstegen innan en produktionsstart genomfördes på ett noggrant 
och systematiskt manér. Eftersom detta var ett divergent problem som kan ha fler än ett problem 
med många olika lösningar som kan vara rätta håller jag det för sannolikt att Primus skulle kunna 
nå framgång inom flera av de andra föreslagna produktsegmenten också. Jag hoppas att 
företagsledningen och ägarna vågar satsa på att transformera Primus till ett företag som är 
synonymt med god kvalitet, funktionalitet och design inom många fler produktsegment. Jag hade 
gärna haft mer tid att utvärdera tändaren med prototyper i rätt material. Om metallchassiet skulle 
visa sig bli för tungt och inte klara de ISO-testerna så skulle en variant med i branschen beprövat 
plastytterskal (av omsorgsfullt utvald kvalitet) och metallpip kunna utvecklas snabbt till låg en 
kostnad eftersom formsprutning av plast och pressgjutning av zink har mycket likartade 
formbegränsningar. 
 
6.3 Fortsättning 
Nästa steg i produktutvecklingen är att ta fram en prototyp med de material som ska användas i 
produktion och testa funktionerna, främst hållbarheten. En zinkgjutning eller fräsning i zink av 
ytterskalet skulle kosta omkring 30000 kr att få utförd i Sverige. Ett billigare sätt att testa 
hållbarheten om man har tid och rätt programvara är att datorsimulera hållfastheten med finita 
elementmetoden. 
 
”Made in Sweden” klingar än idag bättre än ”Made in China” hos de flesta. Dock kan den 
avsevärt lägre kostnaden göra det lönsamt att förlägga tillverkningen till Kina. Man kan ändå 
framhäva ursprunget genom att märka produkten med Design and quality, Primus of Sweden. 
IKEA använder ett liknande förfarande på många av sina produkter.  
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Produktkonceptidéer 
 
Tändare för inomhusbruk 

 
En tändare för att tända ljus och brasor inomhus, att ha kvar i åratal.  
Påfyllbar eller med utbytbar bränslebehållare. 
Hög kvalitetskänsla och unik form, ett original.  
Ska kunna säljas i inredningsbutiker, en "designpryl".  
 
Ska ligga i en prisklass så att den kan bli aktuell som exempelvis födelsedagspresent, kanske 250 
kr. 
 
Bakgrund och idé 
För att tända ljus och brasor inomhus används tändstickor, cigarettändare och så kallade 
braständare med lång pip. De braständare som finns idag är oftast av låg kvalitet och av 
engångskaraktär. Tillförlitligheten är låg, känslan brukar vara smäckig och bränslenivån svår eller 
omöjlig att avläsa. Det finns få starka karaktärer eller varumärken. De påfyllbara kan vara svåra 
att fylla på. De har sällan en sådan design och finish att de är något man med stolthet har på väl 
synlig plats i sitt hem. Tändare med lång pip är det mest effektiva sättet att tända levande ljus och 
brasor, med cigarettändare bränner man lätt tummen och tändstickor brinner snabbt ut och lämnar 
en utbränd sticka som man måste göra sig av med. De allra flesta hushåll köper därför 
braständare trots att de som finns håller låg kvalitet. Det vanligaste användningsområdet är att 
tända levande ljus. På marknaden finns ett fåtal braständare i högre prisklass. De mest kända är 
”tändstickan” och Alessis clown. Det vanligaste är tändare utan synligt varumärke i prisklassen 
15-45 kr. Det finns även tändare i form av plåtcylindrar. Till Sverige importeras det varje år 
tändare för 69 miljoner. Detta inkluderar även cigarettändare. 
Suget på marknaden efter en väldesignad, välfungerande tändare med hög kvalitetskänsla är alltså 
sannolikt stort. Varumärket Primus är för väldigt många människor i världen starkt förknippat 
med förbränningsprodukter.  
 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 8  
Premiumprodukt saknas i stort sett, en Primus kan få en karaktäristisk form och en gedigen 
känsla och rätt ljud. Kan bli ikon, säljas i heminredningsbutiker. 
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet?  8    
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Föga ny teknik, möjligen om man använder glasbehållare, formverktyg behövs, ny design och  
mekanisk konstruktion, en del standardkomponenter kan användas. Kompetens finns inom huset. 
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch?  9    
Alessi har en tändare i högre prisklass, dock är det mest just priset och som är av premiumtyp för 
denna tändare.  
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 8   
Det importeras tändare till Sverige för 69 miljoner per år. Kundgruppen är inte alldeles 
priskänslig. 
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 10  
Inkräktar inte på samarbetande märkens sortiment. 
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage?  8  
Primus kan anses ha kompetens på området. Heminredning kan anses tveksamt, men formen och 
känslan bevisar motsatsen. 
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 10  
Ja, om formen och känslan av tillräckligt hög kvalitet. 
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 5  
Nej, den måste också säljas i heminredningsbutiker, designbutiker och kaminförsäljare. 
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 9  
Nej, men olika färger och ytor kan vara bra. 
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 9  
Kan öppna för fler hemmaprodukter. 
 
Total viktad poäng: 8,25
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Outdoortändare  
En tändare byggd för att tas med på vildmarksexpeditioner för att tända lägerelden. En tramsfri, 
funktionell tändare med hög mekanisk kvalitet, fantastisk funktion, känsla och karaktäristiskt 
ljud. 
 
Bakgrund och idé 
Idag finns ett antal så kallades stormtändare med tufft utseende avsedda att användas ute i 
skogen. Det finns dock få eller inga starka varumärken och välkända modeller bland dessa 
tändare. Zippotändaren är mer av cigarettändarkaraktär. De stormtändare som finns har ofta ett 
utseende som ser oseriöst ut, med fusknitar av plast och liknade lösningar. En väldesignad 
stormtändare för outdoorbruk skulle även kunna bli populär som cigarettändare för stadsbruk. 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 7   
En tramsfri med hög mekanisk kvalitet och egen design, fantastisk funktion och känsla. 
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 8  
Föga ny teknik, formverktyg behövs, ny design och  mekanisk.konstruktion, en del 
standardkomponenter kan användas. Kompetens finns inom huset. 
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 8  
Det finns Zippo och några andra mindre kända outdoortändare. Skräptändartillverkarna kan 
tänkas göra kopior. 
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 7  
Det importeras tändare till Sverige för 69 miljoner per år. Zippo har gjort 400 miljoner tändare 
sedan 1932. Kundgruppen är inte alldeles priskänslig. Det säljs med all säkerhet fler 
hemmatändare. 
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 10   
Inkräktar inte på samarbetande märkens sortiment. 
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 10   
Primus kan i högsta grad anses ha kompetens på området.  
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 10   
Ja 
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 10  
Ja 
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 10   
Nej 
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 1   
Tveksamt 
 
Total viktad poäng: 7.9
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Hikerbestick 
Mobilbestick avsedda att ta med sig för picknick, matlådan, eller hikingen. Lika vanliga bestick, 
men med lämpligt fodral för att de vassa delarna inte ska orsaka skador och för att de efter 
avslutad måltid ska inneslutas för att diskas vid hemkomsten.. 
 
Bakgrund och idé: 
Ska kunna säljas till dels hikers, dels picknick/matlådemänniskor. Väldigt många människor tar 
med sig mat hemifrån för att äta på annan plats. Besticksatser att sätta ihop och ta med finns, 
även etuier för vanliga bestick. Det finns dock ingen bra och väl marknadsförd kombination, 
kompakta, snygga bestick avsedda att ta med i ett anpassat, lättdiskat fodral som täcker de skarpa 
delarna. 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 8   
Ny form, funktion och material. Ny målgrupp, ska säljas till dem som har mobil matlåda och 
picknickmänniskor. 
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 10   
Låg utvecklingskostnad, fåtal nya verktyg, känd teknik. 
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 9  
Knappast några starka märken i just denna nisch. Dock starka i närliggande nischer (knivar). 
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 4   
Nischen är ny, liten, men kan växa om rätta hypen infinner sig. 
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 10   
Nej. 
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 7   
Jo, mekanik, hightech och outdoor dock ej koka, lysa eller värma. 
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 10   
Ja  
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 8   
Ja, plus butiker typ Duka och varuhus. 
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 6  
Nej, men det kan bli svårt att komma in med bara en produkt hos återförsäljarna. 
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 9   
Ja, kan leda in mot matlagningsverktyg. 
 
Total viktad poäng: 8.15
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Knivar 

 
Robusta, riktiga skogsmannaknivar med effektivt grepp, skarpt stål och tramsfri utstrålning. Ska 
ge ett genomseriöst intryck, inte som en terrängbil med kromfälgar.  
 
Bakgrund och idé 
Robusta knivar av hög kvalitet skulle passa Primus varumärke och eftersom 
utvecklingskostnaden är låg så kan det vara intressant trots den omfattande konkurrensen och de 
många välrenommerade varumärkena inom knivbranschen.  
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 2   
Det är svårt att produktmässigt tillföra något nytt i segmentet. 
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 10   
Utvecklingskostnaden är låg, tekniken är enkel och det finns många tillverkare som kan tillverka 
dessa produkter. 
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 1   
Ja, många stora, starka varumärken, exempelvis Gerber. Dessutom ett oräkneligt antal mindre 
varumärken, nischade på olika sätt. 
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 10   
Ja, uppskattningsvis flera miljarder årligen världen över. 
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 9   
Nej, men hos återförsäljarna finns säkerligen konkurrerande produkter. 
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 7   
Ja, Primus är ofta förknippat med vildmarksliv och robusta kvalitetsprodukter i metall. 
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 8   
Ja, den passar in i de befintliga försäljningskanalerna, men även t.ex. byggvaruhus skulle kunna 
vara intressant. 
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 10  
Ja 
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Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 8  
Nej, men några varianter kan behövas. 
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 2 
Det är tveksamt om en kniv kan leda vidare in i en ny produktgrupp på ett naturligt sätt. 
 
Kommentar: Mördande konkurrens, svårt att komma med något nytt. Dock behagligt låg 
investeringskostnad och risk. 
 
Total viktad poäng: 6,15
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Multiyxor 
Ett större multiverktyg, i yxstorlek. Verktyget ska ha en mängd funktioner inklusive yxa. 
Konstruktionen måste vara mycket robust utan att vikten blir alltför hög.  
 
Bakgrund och idé 
Marknaden för mindre multiverktyg är överetablerad och de som kommer nu har liten chans att 
framstå som något annat än billiga kopior på Gerber eller Leatherman. Större multiverktyg med 
flera funktioner i ett kompakt format saknas dock. Konkurrensen består alltså främst av separata 
verktyg. Den konstruktionsmässiga utmaningen är att göra den robust och samtidigt lätt.. 
Multiverktygstillverkaren Gerber har en variant av yxa med inbyggd kniv.  
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 9   
Ja, ett multiverktyg i större format saknas i stort sett. 
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 7   
Det krävs mycket grundläggande idé- och utvecklingsarbete. Produktionstekniken kräver inga 
enorma inveteringar. 
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 5   
Större multiverktyg finns knappt, men väl mindre multiverktyg av kända varumärken. Företagen 
bakom dessa har gott om kapital och starka utvecklingsavdelningar. 
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 5   
Ny produkt, men potentialen finns, målgruppen är dock mindre än för multiverktyg i fickformat. 
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 10   
Nej 
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 7   
Ja, Primusköken är kompakta, tillverkade av metall och ofta ihopfällbara. 
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 10   
Ja 
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 9   
Ja, men man kan också tänka sig att sälja produkten som något att ha med sig i bagaget i bilen 
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 10  
Nej 
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 1  
Tveksamt 
 
Kommentar: Det kan bli svårt att utveckla ett multiverktyg som inte innebär dåliga 
kompromisser. 
 
Total viktad poäng: 7,35 
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Miniledlampor 

 
Liten led-ficklampa att ständigt ha med i fickan, på nyckelringen. Karaktäristisk form, högsta 
kvalitet och robusthet är viktigt. Den måste laddas med fler funktioner än bara lampan. 
 
Bakgrund och idé 
Små led-lampor finns redan från en mängd tillverkare. För att skilja sig från dessa måste den 
laddas med nya funktioner och egenskaper som ger mervärde, kanske spegel och kompass eller 
fällkniv, kapsylöppnare och tändare. 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet?  
Ja, en karaktäristisk form och nya inbyggda funktioner. 7   
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 
Små investeringar nödvändiga. 10   
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 
Ja, exempelvis ASP, som var första det första premiummärket i segmentet. Det finns väldigt 
många billiga konkurrenter. 4    
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 
Ja, målgruppen är stor och bred.  8    
 
Konkurrerar produkten inom koncernen?   
Nej 10   
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 
Ja, speciellt sedan Primus lanserat sina elektriska pannlampor. 8   
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 
Ja 10    
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 
Ja, men många nya kanaler behövs som komplement. 7   
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Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 
Primus har redan pannlampor. 9   
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 
Ja, det förstärker Primus som ett belysningsföretag. 7   
 
Kommentar: Många konkurrenter som lätt kopierar nya idéer. 
 
Total viktad poäng: 7,9
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Batterier 
Torrbatterier av högsta kvalitet köps in och förses med Primus varumärke och grafiska 
utformning. 
 
Bakgrund och idé 
Batterierna bör ha lika bra prestanda som marknadsledande Duracell, men vara något billigare.  
Konkurrensen är stenhård med massor av märken och Duracell som jätten på toppen. 
Förutsättningen är att man lyckas köpa in teknik som ger lika bra prestanda som Duracell, men 
till lägre pris och utnyttja detta i marknadsföringen. 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 
Egentligen inte produktmässigt, men man får försöka positionera produkten så att den framstår 
som ett nytt alternativ. 2   
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 
Mest grafisk formgivning och marknadsföring. Om man ska kunna ta någon större 
marknadsandel kan man bli tvungen att satsa stora summor på marknadsföring. 7   
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 
Många kända, men inte så starka varumärken. Duracell är det stora starka premiummärket på 
toppen. 3   
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 
Det har sålt ungefär 80 miljoner batterier/år i Sverige de senaste åren. 8   
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 
Nej 10    
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 
Primus är känt för kvalitet och har ett anrikt varumärke. 6    
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 
Ja 10   
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 
Ja, men väldigt många andra försäljningsställen krävs. 2   
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 
Nej, bara de olika standardiserade batteristorlekarna. 9   
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket?  
Det kan öka medvetandet om varumärket och stärka den elektriska kopplingen till Primus.  7    
 
Kommentar: Marknadsföringen blir en tung utgiftspost om man vill uppnå någon större 
marknadsandel.    Kan bli svårt att nå exakt samma höga prestanda som Duracell. 
 
Total viktad poäng: 5,4 
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Extraljus till bilar 

  
Helljusstrålkastare för eftermontering på bilar. Modern, karaktäristisk design och grafik och 
senaste tekniska lösningar. Låsbara lykthus som gör dem värdelösa vid stöld utan nyckel. 
 
Bakgrund och idé 
De två giganterna på markanden är Bosch och Hella. Dessa säljs hos de flesta 
biltillbehörsbutiker. Det finns en mängd lågprismärken, dessa har dock oftast synbart lägre finish. 
Efterfrågan är störst i glest befolkade områden. Det finns också dyrare märken som IPF, Lighting 
Force och PIAA som är populära inom exempelvis rally.  
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 
Mest ett bra varumärke, men också en del nya lösningar med t.ex. stöldskydd. 7    
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 
Ganska låga kostnader, utomstående expertis kan behöva anlitas för utformning av reflektorn. 8   
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 
Ja, de båda tyska jättarna Bosch och Hella säljs hos de flesta biltillbehörsbutiker. De mindre 
tillverkarna IPF, PIAA, och Lighting Force är väl ansedda i rallysammanhang, men de är dyra 
och säljs på få ställen. Det finns flera billigare, okända märken som dock har synbart lägre finish. 
5   
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 
Svårbedömt, men uppskattningsvis över en miljard per år totalt. Extraljus används mest i glest 
befolkade delar av världen. 7   
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 
Nej 10   
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 
Ja, Primus har traditionella kopplingar till belysning och kraft. 7   
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 
Ja 10   
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Kan produkten säljas i befintlig organisation? 
Nej, biltillbehörsbutiker är det som gäller. 1   
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 
Ja, några olika extraljus. 7     
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 
Ja, förstärker ljuskopplingen och gör varumärket synligt i nya sammanhang. 7    
 
Total viktad poäng: 7
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Portabel, sladdbunden arbetsbelysning 

 
Byggbelysning och så kallade sladdlampor, egentligen all sorts arbetsbelysning som är tänkt att 
flyttas på. 
 
Bakgrund och idé 
Något känt varumärke med tydlig profil inom mobil arbetsbelysning finns inte. Primuslamporna 
ska vara, och ge intryck av att vara stryktåliga och robusta. Ett gemensamt form- och färgspråk 
ska tydliggöra att det handlar om Primuslampor. Även sladdvindor och annat till 
strömförsörjningen i samma formspråk kan vara aktuellt att lansera. 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 
Primus kan positionerna sig som ett premiummärke med tydliga kännetecken. 6   
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 
Tämligen låg utvecklingskostnad för varje enskild enhet. 8   
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 
Nej, inte så kända. 9   
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 
Ja, och lyckas man övertyga om bättre funktion och hållbarhet är priset knappast viktigast. 8   
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 
Nej 10    
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 
Ja, mobila, robusta enheter som lyser. 7   
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 
Ja, förbrukningsmateriel som glödlampor är standardiserade och säljs ”överallt”. 10   
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 
Nej 1   
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Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 
Ja, många olika modeller behövs. Andra produkter till strömförsörjningen, som sladdvindor och 
säkringsskåp, är önskvärt. 7  
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 
Ja, kan bana vägen för fast belysning. 8    
 
Total viktad poäng: 7,3
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Bilvärmare: 
Kompakta elektriska kupévärmare med form och material som passar in i moderna bilinteriörer. 
 
Bakgrund och idé 
Varumärket Primus har en tydlig koppling till värme och uppvärmning. Ägare till nya, dyra bilar 
kan tänkas vara villiga att betala mer för en väldesignad kupévärmare med hög kvalitetskänsla.   
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 
Premiumkvalitetskänsla och form och material som passar i moderna finbilar.  6   
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 
Idel känd teknik och begränsade verktygskostnader. 9    
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 
Ja, Calix och DEFA är de två huvudaktörerna. 2   
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 
De flesta bilarna norr om Stockholm har värmare. 4   
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 
Nej 10   
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 
Ja, Primus har en värmartradition. 8   
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 
Ja  10    
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 
Nej 1   
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 
Calix och DEFA har motorvärmarsatser på programmet, dessa är besvärliga att utveckla eftersom 
specialsatser måste utvecklas för varje enskild bilmodell. Risken finns att nybilsköpare köper 
motor- och kupévärmare från samma tillverkare.  2   
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 
Tveksamt 3    
 
 
 
Total viktad poäng: 6 
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Klättringsgrejer 
Ett helt sortiment med den hårdvara en klättrare behöver. 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 
Knappast något nytt att tillföra, möjligen att det finns en leverantör av samtliga produkter man 
behöver. 2    
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 
Ganska låg utvecklingskostnad, men en hel del testande och kvalitetssäkringar krävs. 6   
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 
Ja, många mindre välrenomerade märken finns. 2    
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 
En liten andel av befolkningen är klättrare, de finns spridda över hela världen. 3   
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 
Nej 10   
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 
Ja, de som klättrar är ofta outdoormänniskor som troligen har erfarenhet av Primus produkter. 7   
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 
Ja 10   
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 
Ja 10   
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 
Ja, för att få omsättning. 2   
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 
Tveksamt 1   
 
Total viktad poäng: 4,55
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Vallningsutrustning 
Gasoldriven liten portabel utrustning för vallning av skidor eller snowboard. 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 
Ja, en speciell vallningsutrustning saknas idag, men idén är gammal. 3   
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 
Låg utvecklingskostnad, in the house. 10   
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 
Nej 10  
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 
Nej, inga enorma summor. 2    
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 
Nej, men möjligen med Sievert. 8    
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 
Ja, delvis. 7   
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 
Ja 10 
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 
Ja 10   
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 
Nej, varianter av olika bredd möjligen.  9    
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 
Knappast 1 
 
Total viktad poäng: 6,55
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Inredningsarmaturer 
Ett helt sortiment med belysningsarmaturer för hemma- och kontorsmiljö. Egen design och 
konstruktion, legotillverkning. 
 
Bakgrund och idé  
Varumärket Primus har en viss anknytning till belysning, historiskt dock endast 
förbränningsbelysning. I branschen är varumärkena inte välkända för allmänheten. Primus skulle 
konstruera och formge armaturer och låta legotillverka där det är billigast. 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 
Det gäller att hitta unika former. 4    
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 
Tämligen låg utvecklingskostnad per produkt, men en hel serie krävs redan från början. 5   
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 
Nej, på lampor tycks inte märket vara viktigt, folk vill ha snygga lampor, märket är underordnat. 
9   
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 
Mycket pengar, fördelat på många företag. 10   
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 
Nej. 10   
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 
Nja, inredning är inte vad Primus är känt för, men inom belysning finns tradition. 5   
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 
Ja, glödlampor och liknade är av standardmodell och kan köpas ”överallt”. 10   
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 
Nej 10   
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 
Ja en hel serie produkter krävs. 1    
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 
Tveksamt 1   
 
Total viktad poäng: 6 
 



  Bilaga  

 19

Hemköksredskap 

 
Verktyg för köks- och matlagningsbruk i hemmiljö. Produkterna ska hamna i hög prisklass med 
form, funktion och känsla av högsta kvalitet. 
 
Bakgrund och idé 
Primus säljer idag matlagningsutrustning för outdoorbruk och har en tradition att tillverka 
kvalitetsprodukter av metall. Därifrån är steget inte långt till metallverktyg för matlagning i 
hemmiljö.  
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet?  
Generellt kan man nog inte erbjuda något nytt koncept, men varje enskild produkt kan ges nya 
lösningar och innovativ form. 6   
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet?  
Låg utvecklingskostnad per produkt, men många produkter behövs innan en lansering. Många 
kreativa formgivare krävs för en satsning. 5   
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch?  
Ja, Alessi och Bodum t.ex , de har enorma sortiment och många formgivare. 4   
 
Omsätts mycket pengar i segmentet?  
Ja, detta är en stor industri 10  
 
Konkurrerar produkten inom koncernen?  
Nej 10   
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage?  
Ja, mekanik, metall, matlagning under svåra förhålllanden. 7   
 
Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation?  
Ja 10   
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation?  
Nej 1    
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Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet?  
Ja, här krävs ett stort sortiment. 2    
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket?  
Ja, hemköksverktyg är ett brett segment. 10   
 
Kommentar: Hård konkurrens, mängder med varumärken med ambitioner. Kräver en stab av 
kreativa designers. 
 
Total viktad poäng: 6,25



  Bilaga  

 21

 
Skridskor 

 
Långfärdsskridskor med någon detalj eller grafisk finess som tydligt skiljer dem från andra 
märken.  
 
Bakgrund och idé 
Det finns många tillverkare av långfärdsskridskor, men produkterna är likartade och det är svårt 
att skilja på märkena. Skulle Primus ge sig in på marknaden så skulle färgsättningen eller någon 
annan detalj tydligt visa även på avstånd att det handlar om primusskridskor och inget annat. 
Långfärdskridskor med separata pjäxor förekommer nästan enbart i Norden. I Holland och 
Amerika används av tradition nästan bara skridskor med integrerad pjäxa. Utvecklingskostnaden 
och investeringskostnaden är dock mycket låg. Långfärsskridskor är en produkt som håller 
mycket länge och inte blir omodern därför byter de som köpt skridskor sällan ut dem. 
 
Kan en primusprodukt tillföra något nytt i segmentet? 
Karaktäristisk form och grafik  3   
 
Hur är det med utvecklingskostnaden och investeringsbehovet? 
Utvecklingskostnaden har förutsättningar att bli mycket låg.        10  
 
Finns det några starka premiummärken i denna nisch? 
Ja, några i branschen välkända   3   
 
Omsätts mycket pengar i segmentet? 
Nej, förmodligen under 100 miljoner per år, eftersom användningen är geografiskt begränsad och 
kunderna sällan köper nya.     2   
 
Konkurrerar produkten inom koncernen? 
Nej    10  
 
Drar produkten någon nytta av Primus varumärkesimage? 
Ja, outdoorerfarenhet och mekanik    8   
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Kan produkten säljas utan en eftermarknadsorganisation? 
Ja  8   
 
Kan produkten säljas i befintlig organisation? 
Ja  10   
 
Krävs en hel serie produkter för att etablera sig i segmentet? 
Nej, men ispikar och isdubbar är naturliga tillbehör som inte kräver stora 
utvecklingsinvesteringar. 9   
 
Kan produkten bereda vägen för ytterligare breddning av varumärket? 
Ja, kunderna ser att Primus kan tillverka fina outdoorprodukter som inte har med förbränning 
eller matlagning att göra. 7   
 
Total viktad poäng: 6,25 
 


