
Background: 

SSP North has developed a revolutionary product Safety Simplifier. It's a wireless safety-
PLC which can replace a control cabinet. Safety Simplifier is a unique concept on the mar-
ket, making it easier and cheaper to make a machine safety solution, which means large 
savings for end customers and integrators. The product has recently been launched and is 
currently sold mostly in the Nordic countries and Germany. 
 
Purpose: 
Experience so far shows the product's extraordinary potential, and the company wants to 
help analyze this further. After completed work, there is an opportunity for project employ-
ment in the sales function and product support. Read more about SSP North: www.ssp-
north.se 
 
Goal/deliveries: 

1. Examine the market and see what potential there is for Safety Simplifier, primarily in 
the Nordic market. The possible customer platform is extensive, so it may be neces-
sary with delimitations for the work to be feasible. 

2. Analyze and quantify needs in the market. 
3. What are the cost savings compared to traditional installation (electrical control 

cabinets): materials, cables, environment, installation time, environmental benefits, 
working hours etc. 

4. Are alternative product concepts needed? Does the offer need to be further simpli-
fied so that the customer does not have to be a technical expert but still relies on 
the solution? Is there a need to also digitize the website so that it drives customer 
traffic to orders online? 
 

(1, 2, and 3 assume to be delivered within the examination and number 4 if times allow.) 
 
Approach: 
We want the work to be done by a group of 2 people.  
Introduction to the company and the product through physical meetings, on-demand meet-
ings at Teams, and regular contact via email and telephone. There are ongoing opportuni-
ties for close contact with the client.  
Researching the market involves a lot of networking applicants (LinkedIn, google, industry 
forums, etc.) but above all, direct contact with potential customers. Therefore, it is im-
portant that the group is outgoing, has easy for social contacts, and handles Swedish and 
English without problems. 
 
It is also important that the group technically understands the product and can explain its 
potential to the contacted customers/stakeholders. 
 
 
This was a bit concise, and it is possible to adapt the examination work somewhat depend-
ing on special wishes. 
 
Contact information: 
Charlotta Linger 
Charlotta.linger@sspnorth.se 
0702933723 
  

mailto:Charlotta.linger@sspnorth.se


Bakgrund: 
SSP North har utvecklat en revolutionerande produkt Safety Simplifer, en trådlös säkerhets 
PLC som kan ersätta ett elstyrskåp. Safety Simplifier är en unik produkt som gör det enklare 
och billigare att göra säkerhetslösningar vilket innebär stora besparingar för slutkunder och 
integratörer. Produkten är nyligen lanserad och säljs för närvarande mestadels i Norden 
och Tyskland. 
  
Syfte: 
Erfarenheterna hittills visar att det finns en stor potential för produkten och bolaget vill få 
hjälpa att analysera detta ytterligare. Efter genomfört arbete finns möjlighet till 
projektanställning inom säljfunktion och produktsupport. Läs mer om SSP North: 
www.sspnorth.se 
 
Mål/leveranser: 

1. Undersöka marknaden och se vilken potential som finns för Safety Simplifer främst 
på den nordiska marknaden. Den möjliga kundplattformen är väldigt stor så det kan 
bli nödvändigt med avgränsningar för att arbetet skall bli genomförbart. 

2. Analysera och kvantifiera behov på marknaden. 

3. Vilka kostnadsbesparingar finns jämfört med traditionell installation (elstyrskåp): 
material, kablar, miljö, installationstid, miljövinster, arbetstid mm. 

4. Behövs alternativa produktkoncept?  Behöver erbjudandet förenklas ytterligare så 
att kunden inte själv behöver vara teknisk expert men ändå förlita sig på lösningen? 
Finns behov av att digitaliseras hemsidan ytterligare så den driver kundtrafik fram 
till order on-line? 

5.  

(1, 2 och 3 förutsätts att levereras. 4  i mån av tid.) 

 

Tillvägagångssätt: 

Vi ser gärna att arbetet utförs av en grupp på 2 personer. Introduktion till bolaget och 
produkten genom fysiska möten och med on-demand möten på Teams. Löpande finns 
möjligheter till tät kontakt med uppdragsgivaren. 

Att undersöka marknaden innebär mycket google sökande men framförallt direkt kontakt 
med potentiella kunder. Därför är det viktigt att gruppen är utåtriktade, har lått för sociala 
kontakter och hanterar svenska och engelska problemfritt. 

Viktigt också att gruppen tekniskt förstår produkten och kan förklara dess potential för de 
kunder/intressenter som kontaktas. 

 

Detta var lite kortfattat och det finns möjlighet att anpassa ex jobbet något beroende på 
speciella önskemål. 

 

 
Kontaktuppgifter: 
Charlotta Linger 
Charlotta.linger@sspnorth.se 
0702933723 

http://www.sspnorth.se/
mailto:Charlotta.linger@sspnorth.se

