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Abstract
The purpose of the project has been to offer parents an easier everyday life with the help of
research, where they can follow their child's growth curve in a new and innovative way. The
whole project resulted in a simple product consisting of a measuring tool connected with a
smartphone application where the measurement parameters of weight, length and waist
measurement will be visualized in an educational way. With a new way of keeping track of
growth parents will never again have to consider centimeters and kilograms, but at the same
time be aware of unhealthy patterns.
The product is called VELOX and offers customer and user convenience, time saving,
simplicity and risk reduction during growth. The vision is to offer the product as a free kit for
all families with children through the child healthcare centers.
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Sammanfattning
Projektets syfte har varit att med hjälp av forskning erbjuda vårdnadshavare en lättare vardag
där de kan följa sitt barns tillväxt på ett nytt och innovativt sätt. Det hela resulterade i en enkel
produkt bestående av ett mätverktyg sammankopplat med en smartphone-applikation där
mätparametrarna vikt, längd och bukomfång kommer att visualiseras på ett pedagogiskt sätt.
Med ett nytt sätt att hålla koll på tillväxten kommer vårdnadshavare aldrig mer behöva
fundera över centimeter och kilogram men samtidigt bli uppmärksammade på ohälsosamma
mönster.
Slutprodukten kallas VELOX och denna erbjuder kund och användare bekvämlighet,
tidsbesparing, enkelhet samt riskreducering under tillväxten. Visionen är att produkten
erbjuds som ett gratis kit till alla barnfamiljer genom barnavårdscentralerna.
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Förord
Produktutvecklingsprojektet har drivits som examensarbete på
Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet inleddes i
september 2018 och avslutades i maj 2019. Projektgruppen har bestått av Johanna Jonsson
och Johanna Yunusova och ett samarbete med forskare Gerd Almqvist-Tangen inleddes tidigt
i projektet. Projektgruppen har under hela projektet haft ambitionen att driva vidare
utvecklingen av projektresultatet efter examen och hoppas att det kommer bli möjligt.
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga samarbetspartners och intressenter som så hjälpsamt
bistått med sin kompetens och kunskaper för projektets framgång. Vill också ägna ett stort
tack till vår handledare Hans-Erik Eldemark som med sin expertis och stöttning drivit på
projektgruppen med kloka tips och råd men också konstruktiv kritik. Ett extra stort tack till
forskare Gerd Almqvist-Tangen som inspirerat med sin kunskap.
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_________________
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johannayunusova@hotmail.se
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Projektet är ett innovationsprojekt som drivs som examensarbete på
Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Inför projektet har
projektgruppen gjorts uppmärksamma på tio års kartlagd forskning kring ämnet barnfetma,
vid Göteborgs Universitet. Forskning har studerats och intervjuer har gjorts på forskare och
hälsovårdsutvecklare Gerd Almqvist-Tangen1, för att utefter det kunna bygga en
problembeskrivning. Vad sammanställda forskningsresultat idag påvisar är en drastisk ökning
av små barn som tidigt i livet påbörjar sin resa mot övervikt och fetma, vilket i många fall
leder till ohälsa och sjukdom lång tid framöver. Det problem som projektgruppen avser att
lösa är det ökade hälsoproblem som idag drabbar många fler barn än nödvändigt, övervikt och
fetma. Enligt forskning vid Göteborgs Universitet är det ett växande problem som kräver
effektiva lösningar för att få bot på. Övervikt och fetma vid mycket tidig ålder kan bevisligen
innebära allvarliga hälsorisker för resten av livet2. Behovet av en lösning som förebygger
såväl som varnar och informerar vårdnadshavare i tid är tydligt framförallt bland barnfamiljer
med barn mellan två till fem år.
Projektet bygger på att med hjälp av forskning utveckla en ny produkt på marknaden, med
avsikt att skapa bättre kontroll över barns hälsa och ohälsa vid tillväxt. Genom att utveckla en
hälsoinnovation som varnar för barnfetma och de risker som kan uppstå under tillväxtfasen
kan ett förebyggande arbete utföras på ett nytt och enklare sätt. Projektet har på så sätt
möjlighet att skapa bättre kontroll och förståelse, för vårdnadshavare såväl som
sjukvårdspersonal, kring barns hälsa och ohälsa vid tillväxt. Genom att risker identifieras och
kartläggs ska färre barn mellan två till fem år behöva drabbas av fysiska och psykiska
sjukdomar längre fram i livet till följd av barnfetma. Projektet ska följaktligen leda till en
produkt som samlar in mätvärden på ett effektivt sätt och som direkt kommunicerar med
vårdnadshavare på ett mer pedagogiskt sätt och senare även med barnhälsovården.

1.2 Behov och problembeskrivning
I första hand löses problemen för barn gällande fetma men även de problem som många av
vårdnadshavarna upplever kring kommunikationen med barnavårdscentralerna (BVC)3. De
problem vårdnadshavarna upplever är nödvändigtvis inte samma som sjukvårdspersonal och
forskare ser, men lika viktig är deras upplevelse av barnhälsovården för att information och
budskap ska kunna förmedlas och nå fram. Problemen handlar om att de fysiska besöken på
barnavårdscentralerna många gånger anses vara provocerande och förödmjukande när
1

Gerd Almqvist-Tangen, Hälso- och sjukvårdsstrateg samt barnhälsovårdsutvecklare, Institutionen för kliniska vetenskaper
vid Göteborgs Universitet, avdelning pediatrik
2

Almqvist-Tangen, Gerd (2014). Health, nutrition and growth in infancy: a child health care perspective. Sahlgrenska
Akademin, Göteborgs Universitet.
3

Almqvist-Tangen, G., Arvidsson, S., Alm, B., Bergman, S., Roswall, J., Dahlgren, J., & Nevonen, L. (2017). What makes
parents act and react? Parental views and considerations relating to ‘child health’ during infancy. Journal of Child Health
Care, 21(4), 415–423.
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informationen inte landar på rätt sätt. Den metod som idag används på många håll passar inte
alltid då känsliga besked om risker och barnfetma ska förmedlas till vårdnadshavare. Tanken
är att det ska bli lättare och tryggare att se hur barnets vikt, längd och bukomfång förhåller sig
till tillväxtkurvan genom en mer pedagogisk digital produkt, då dessa tre parametrar är
oerhört viktiga. Behovet har undersökts och det behövs i huvudsak en produkt som fungerar
som ett stöd och underlättar besöken hos barnavårdscentralerna. Det finns därför ingen
mening med att ersätta de regelbundna kontrollerna som idag genomförs, utan det handlar om
att se till psykosociala aspekter för att förbättra kommunikation och förståelse.
Det är naturligtvis inte enbart fetma som idag anses vara ett utbrett samhällsproblem. Det
handlar lika mycket om undervikt och barn som är undernärda. Det är något projektgruppen
anser vara av vikt att poängtera då framtagen lösning kan komma att användas även för dessa
målgrupper framöver, men för att tydliggöra ligger fokus på fetmaproblematiken. I
enhällighet med den forskning som vid tillfället fanns kartlagd kring barnfetma samt faktorer
som tidigt i livet påverkar barns hälsa och tillväxt har en tydlig problemformulering arbetats
fram: hur ska barnfetma på ett enklare sätt identifieras under tillväxtfasen för de barn som
riskerar att dras med övervikt?
Kortsiktiga problem som förutspås kunna lösas med framtagen lösning:
1. Effektivisera arbetet på barnavårdscentralerna
2. Hjälpa vårdnadshavare att förstå allvaret med barnfetma och dess risker
Långsiktiga problem som förutspås kunna lösas med framtagen lösning:
1.
2.
3.
4.

Underlätta arbetet för skolhälsovården
Friskare barn med möjlighet att följa tillväxtkurvan på egen hand
Lösa del av det samhällsproblem som fetmaproblematiken innebär
Bidra till fortsatt forskning kring barnfetma

1.3 Projektmål och effektmål
Det projektmål som för projektet ska uppfyllas är ett noga framtaget koncept samt utveckling
av en hälsoinnovation. En hälsoinnovation som huvudsakligen ska varna för barnfetma och de
risker som kan uppstå under tillväxtfasen, som en förebyggande insats. Med en enkel och
smidig produkt i handen ska vårdnadshavare kunna följa och förstå barnets tillväxt i relation
till fetmaproblematiken. Projektet avser dels att lösa pedagogiken i att presentera känslig
information för vårdnadshavare rörande deras barn, dels att samla in mätvärden på ett
anpassat sätt för barns hälsoutveckling.
Projektet ska således medföra ett effektmål som innebär att barnfamiljer såväl som
sjukvårdpersonal får bättre kontroll över barns hälsa och ohälsa vid tillväxt. Genom att
riskerna identifieras och kartläggs ska färre barn mellan två till fem år behöva påbörja en resa
mot fetma och ett liv med både fysiska och psykiska sjukdomar. Den mest väsentliga effekten
till följd av projektet kommer vara att fler vårdnadshavare får ökad kunskap och förståelse för
hur allvarlig sjukdomen faktiskt är. Detta genom att få både hjälp och stöd med fokus flyttat
från barnavårdscentralerna till hemmet, där många fler känner sig mer trygga och mottagliga.
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1.4 Grundkrav
De grundkrav som ställs på resultatet vid projektets initiering är dels att lösningen ska vara
möjlig att testas på cirka trehundra barn i en pilotserie, därav producerbar. Resultatet ska
dessutom vara utvecklat så att det kan bidra till fortsatt forskning. Ett av de mest centrala och
grundläggande kraven för resultatet är att det är framtaget ur användarens perspektiv. I detta
fall ska stor vikt läggas vid sådant som är barnvänligt och lärande för att motverka okunskap.
Tillsammans med forskare har de viktigaste kraven och önskemålen fastställts, dessa är
listade nedan.
K1. Producerbar
K2. Användarvänlig
K3. Insamling av mätvärden
K4. Pedagogisk kommunikation
Ö1. Bidra till fortsatt forskning
Ö2. Erbjudas som ett gratis kit
Ö3. Minskad belastning för BVC
Ö4. Mer korrekta mätvärden till BVC

1.5 Avgränsningar
I projektet omfattas inte andra geografiska områden än Region Halland, för testning och
utvärdering av produkten. Projektet kommer heller inte att beröra barn som inte faller inom
åldrarna 18 månader upp till fem år, för att på ett enkelt sätt rama in projektet och definiera
användarna. Lösningar för identifiering av barn och vårdnadshavare samt äganderätt av
insamlade data faller utanför projektets omfattning. Projektet startar september 2018 och
avslutas i juni 2019 vid Utexpo på Högskolan i Halmstad. Budgeterade utgifter för projektet
förhåller sig till de bidrag som projektgruppen erhållit, vilka uppgår till 85 000 SEK. Bidrag
av olika slag som sökts av projektgruppen under projektets gång påverkar den totala budgeten
och anpassningar sker efter förändrade förutsättningar. En budget för projektet och framtagen
prototyp kan ses i bilaga 1.
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2 Projektmodell
2.1 Dynamisk produktutveckling
Den valda projektmodellen för innovationsprojektet är dynamisk produktutveckling4. Varför
denna modell valts att arbeta efter är dels av anledningen att projektet kommer att genomföras
under en förhållandevis kort tidsperiod där utrymme för rörlighet är grundläggande.
Projektgruppen har tillämpat ett tillvägagångssätt med styrning som har öppnat upp projektet
för förändringar. Med denna projektmodell är det för projektgruppen centralt att gå in med
insikten om att saker inte alltid blir som man tänkt sig och att initialt vara på det klara med att
inte ha all information, kunskap och kompetens samlad från start. Allteftersom projektet har
fortlöpt har projektgruppen lärt sig mer och mer samtidigt som nya saker kommits underfund
med ju längre projektet pågått. Den valda projektmodellen är ett sätt att hantera förändringar
på ett smidigt sätt genom att vara förberedd på att de kommer.
2.1.1 Beslutsfattande
En annan aspekt som i modellen är viktig att tänka på under utvecklingsprocessen, för att
arbeta så dynamiskt som möjligt är att fatta flera små beslut hellre än få stora beslut5. Att
arbeta på ett sådant sätt med projektet innebär att förändringar lättare kan genomföras. Denna
strategi är vald av projektgruppen då de avser att arbeta på ett så dynamiskt sätt och i en så
föränderlig utvecklingsmiljö som möjligt, för att ta vara på möjligheter och minimera risker
samt för att utvecklas på vägen.
2.1.2 80/20-regeln
I vald projektmodell igår 80/20-regeln6, ett arbetssätt som går ut på att projektgruppen vid
problem strävar efter att uppnå 80 procent av lösningen och undvika att finna en
hundraprocentig lösning med en gång. Detta medför att projektgruppen kan verifiera
lösningar efter hand och löpande fylla på med nyfunnen kunskap, för att inte låsa fast sig vid
de problem som uppstår.

2.2 Agil projektledning
Agil projektledning7 är ett fenomen bestående av verktyg och ramverk som i allt högre grad
antas i projektorganisationer. Bestående av metoder och värderingar möjliggör det agila sättet
att bedriva projektarbete med goda resultat genom små snabba beslut i mindre etapper. Agil
projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare sätt och alltid vara förberedd på
att förändringar sker. En agil projektledare nyttjar en metodik för att hantera förändringar på
ett mycket effektivare sätt än de flesta traditionella projektledningsmetoder. Den agila synen
4

Holmdahl, Lars, Lean product development på svenska, Version 2.0, Göteborg, 2016

5

Holmdahl, Lars, Lean product development på svenska, Version 2.0, Göteborg, 2016

6

Fatta många små och få stora beslut, http://www.larsholmdahl.com/pdf/DPDtumregler.pdf

7

Gustavsson, Tomas, Agil projektledning, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, Stockholm, 2016

4

på tid och resultat är väsentlig i alla metoder och verktyg, vilka skiljer sig från de mer
traditionella ramverken. Att arbeta agilt innebär att projektgruppen arbetar i pulser och att låta
kund och beställare involveras löpande i varje steg, vilket ger maximal nytta. I varje
tidsangiven etapp ges utrymme för åsikter såväl som förändringar. Den agila synen på tid och
resultat genererar således mer nytta jämfört med traditionella metoder bestående av detaljstyre
med ett begränsat utrymme för förändringar och transparens. Projektgruppen har valt att
arbeta agilt då ett sådant arbetssätt har varit gynnsamt för både projektgrupp och intressenter
under alla processer utvecklingsstadier. Det viktigaste har varit samarbetet med intressenter
och partners där ett agilt arbetssätt varit mycket lönsamt för alla inblandade parter, med
kontinuerliga uppdateringar och förbättringsförslag.
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3 Metod
3.1 Marknad
3.1.1 Benchmarking
Benchmarking8 är en metod som projektgruppen valt att applicera på projektet, för att enklare
kunna ta beslut om den lösning som ska arbetas fram där avsikten är att etablera denna på
marknaden. Genom benchmarking har andra alternativa lösningar och konkurrerande
produkter på marknaden undersökts och analyserats. Det har för projektgruppen inneburit att
fördelar och nackdelar med olika lösningsalternativ kunnat utarbetas samt identifiering av
vilka behov som finns på marknaden. Det behov på marknaden som projektgruppen fann var
behovet efter en digital lösning där även fokus flyttas från de personliga mötena på
barnavårdscentralen. Projektgruppen fann dock inga närliggande konkurrenter som kunde
anses utgöra något hot mot projektet och dess konceptidé om en digitaliserad lösning. Efter
den benchmarking som utfördes kom man också på att det i första hand finns ett stort behov
av en förbättrad kommunikation mellan vårdnadshavare och den sjukvårdspersonal som är
specialiserade mot barnhälsa. Därutöver behövs en lösning som kan fungera förbyggande och
effektivt i arbetet att uppmärksamma riskerna med barnfetma som har ökat i hela samhället.

3.2 Produkt
3.2.1 Brainstorming
Brainstorming tillämpades tidigt under projektets initiering för att uppnå en kreativ idéström
kring framtagande av koncept. För att identifiera problematiska områden och upptäcka
öppningar för ett resultatrikt projekt, träffade projektgruppen tidigt forskare och
barnhälsovårdsutvecklare Gerd Almqvist-Tangen9. Först då kunde projektgruppen se och
förstå de problem kring barnfetma som Almqvist-Tangen ägnat sin forskning åt under tio års
tid. Hennes forskning går under projektnamnet Tillväxtprojektet. Nu kunde ett lättanvänt
fysiskt verktyg sammankopplat med en smartphone-applikation börja diskuteras fram.
Almqvist-Tangen delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom ämnet för att få oss
som projektgrupp att förstå de viktigaste delarna att ta med i en sådan produkt och vad det
skulle kunna innebära för barnavårdscentralerna att få in mer korrekta mätvärden från ett
sådant verktyg. Användare och ålder på de barn som produkten i första hand utvecklas för
togs beslut om tillsammans utifrån grundläggande fakta och data om barns tillväxt. Efter
genomförd brainstorming om hur projektet kunde se ut samt möjliga utfall och resultat var
projektgruppen överens om att ett mätverktyg med ny teknik skulle undersökas och arbetas
fram i ett tydligare koncept med användarfokus.

8

Benchmarking och Produktutveckling
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1466788&fileOId=2435474
9

Gerd Almquist-Tangen, Hälso- och sjukvårdsstrateg samt barnhälsovårdsutvecklare, Institutionen för kliniska vetenskaper
vid Göteborgs Universitet, avdelning pediatrik
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3.2.2 BAD PAD MAD CAD
Projektgruppen har dessutom valt att arbeta efter modellen bad-pad-mad-cad10 när det
kommer till designprocessen i utvecklingsarbetet. Modellen grundar sig i en princip som går
ut på att följa ett antal steg. Första steget är brain aided design (bad) som handlar ok att låta
sig tänka igenom själva idén och vara öppen för att utvärdera andra möjliga idéer. Nästa steg i
designprocessen är pencil aided design som innebär att tankar och idéer från steg ett skissas
ned för att på så sätt skapa en visuell överblick över alternativen. Efterkommande steg består
sedan av model aided design, då det är tänkt att projektgruppen ska testa sig fram med ett fåtal
modeller för att skapa sig en uppfattning om sådant som funktion, storlek och utseende.
Slutligen tillämpas i designprocessen computer aided design som innebär att CAD-ritningar
av de modeller som tagits fram ritas upp. I detta fall är Catia V5 det program som valt att
användas för ritningar i 3D. De ritningar och konstruktioner som har tagits fram för
prototypens hölje har skapats med hänsyn till funktion och hållfasthet för att lämpa sig till
hårdvarans användning.
3.2.3 3D-printing
I ett sista steg för prototypens designprocess och tillverkning av höljet printas konstruktionen
ut i plastmaterialet Polylaktid (PLA) genom 3D-printing. Då konstruktionen av prototypen
ritas upp och arbetas fram med hjälp av CAD kan fysiska exemplar av konstruktionen på ett
enkelt sätt printas ut med 3D-printing. På så sätt kan också konstruktion och design testas och
utvärderas på ett smidigt sätt. Ändringar kan därför göras utan att det kräver mycket
tidsåtgång eller höga kostnader. Det viktigaste att utvärdera när det kom till produktens hölje
var hållfasthet och funktionsduglighet. Genom denna metod kunde projektgruppen hitta fel
och göra justeringar på detaljnivå för att sedan printa ut en bättre version av det hölje som ska
innesluta hårdvaran. Tillgång till utrustning för 3D-printing har projektgruppen fått tillgång
till genom FABLAB på Högskolan i Halmstad. En annan viktig aspekt har varit att ta hänsyn
till materialval vid 3D-utskrifter då målet under hela processen varit att ta hänsyn till miljön
och därför använda ett så miljövänligt och nedbrytbart material som möjligt. Därav valet av
Polylaktid, en plast som är godkänd för hantering med läkemedel och mat men som också är
lätt att återvinna samt är nedbrytbar.
3.2.4 Riskmodeller
3.2.4.1 SWOT-analys
En av de riskmodeller som utförts under projektet är en SWOT-analys för produkten, se
bilaga 2. Med modellen kan projektets styrkor (strengths) och svagheter (weaknesses)
kartläggas för att också väga dessa mot de externa möjligheterna (opportunities) och hoten
(threats). Genom att få en tydlig överblick över interna och externa faktorer som rör
produkten kan beslut fattas om var fokus ska ligga för att öka beredskapen för oförutsägbara
händelser och förändringar. Faktorer som kan komma att behöva förbättras och som
projektgruppen behöver vara uppmärksamma på har identifierats och analyserats för att
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framförallt se riskerna. De största risker har uppmärksammats vad gäller sammankoppling av
hårdvara och mjukvara för att kunna presentera resultat utifrån mätvärden på det sätt som
önskas.
3.2.4.2 Feleffektanalys – FMEA
En annan modell som användes för att analysera risker för produkt och process var FMEA,
Failure Modes and Effect Analysis, se bilaga 3. Genom att kartlägga risker med denna sortens
analys kan eventuella fel identifieras som kan komma att uppstå vid användning av produkten
men även vid produktens tillverkning och utvecklingsprocess. Genom att identifiera och
diskutera risker och fel som kan uppstå kan projektgruppen enklare avgöra hur pass allvarliga
riskerna är och vad de innebär för användaren samt hur man på bästa lämpliga sätt förebygger
och åtgärdar de fel som eventuellt inträffar.
3.2.5 Val av komponenter
Att tillämpa en systematisk metod för urval av komponenter har varit en viktig del i processen
eftersom projektet relaterar till barnhälsovård. Komponenter av god kvalitet, säkerhet och
precision har kunnat väljas ut efter noggrant utförda utvärderingar och tester. En lika väsentlig
del kring produktens utveckling har varit att välja ut samarbetspartners med rätt kompetenser
och erfarenheter för att projektgruppen tillsammans med externa parter kunnat diskutera
fördelar och nackdelar för alternativa komponenter och lösningsalternativ. Att på rätt sätt
kommunicera värdena för kund och användare samt kravprofil och målbilder har
projektgruppen lagt väldigt mycket tid på i förhållande till övriga delar i
utvecklingsprocessen.


Ultrasonic Sensor
En ultrasonic sensor11 mäter avstånd genom att skicka ifrån sig en signal med hjälp av
ultraljud som sedan återfås. För att kunna fastställa ett avstånd räknar man på den tid
det tar för signalen att färdas den bestämda sträckan. Denna sensor har valts ut för att
i prototypen mäta barnets längd.



Lastceller
Med lastceller12 är syftet att mäta kraft, vilket görs genom att mäta tyngder som är
placerade på varje lastcell. Det som i lastcellen mäter tyngden är en så kallad
trådtöjningsgivare som omvandlar kraft till en elektrisk utgång. På så sätt kan vi
enklast få ut sanningsenliga värden för vikt.



Rotationsenkoder
Denna används när vi vill mäta vinklar och vinkelhastigheter på axlar och hjul. Vad
som fås ut ur denna elektriska komponent är pulser som i sin tur ger en
vinkelhastighet. Vinkelhastigheten fås genom att beräkna antal pulser och på så sätt

11

http://www.learnify.se/Hem/file/blogpost/1770210/sensor-sv.pdf
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https://www.straightpoint.com/sv/what-is-a-load-cell.html
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kan rotationen översatt till avstånd läsas av. Genom att använda en rotationsenkoder13
har en lösning för mätning av bukomfång skapats, där rotationsenkodern i
kombination med ett utdragbart band läser av omfånget.
Kretskort
Ett kretskort14 har använts för att kunna sammanbinda de elektriska komponenterna
och föra ström mellan dem. Själva kretskortet är gjort av ett isolerande material som
inte kan leda elektricitet. På kretskortet kan man placera bland annat sensorer och
resistorer utefter behov. Det valda kretskortet som använts för prototypen är ett
färdigt mönsterkort och har valts på med hänsyn till kostnad och pris.

3.2.6 Programmering
Programmering och kodning för produkten har utförts med hjälp av Arduino och det
viktigaste steget under denna fas har varit att skapa en genomtänkt flowchart för produktens
funktion, se bilaga 4. Med hjälp av en tydlig flowchart har alla inblandade parter kring
elektronik och teknik fått en gemensam förståelse för hur produkten ska fungera samt i vilken
ordningsföljd användaren ska nyttja produkten och för att få fram korrekta mätvärden.
Projektgruppen har på djupet fått sätta sig in i rollen som användare och ur detta perspektiv
komma fram till hur produkten ska användas steg för steg.
3.2.7 Sammansättning
Eftersom produkten kräver en sammansättning av både hårdvara och mjukvara har integrering
mellan dessa varit avgörande för slutresultatet. Med det menas att utvecklingsprocessen till
hälften inneburit framtagning av hårdvara och att andra hälften har bestått av
mjukvaruutveckling. Utan en smidig och genomtänkt sammansättning av dessa hade inte
prototypen kunnat fås i hand inom utsatt tidsintervall för projektet. Därför har kommunikation
mellan inblandade parter spelat en betydande roll där projektgruppen har fått agera
projektledare för att undvika missförstånd. I slutetappen, samtidigt som flera versioner av
höljet till hårdvaran 3D-printats, har programmering och kodning skett på två olika håll.
Genom denna strategi har projektgruppen sett till att kommunikationen mellan båda delar av
produkten fungerat så smidigt och felfritt som möjligt. Att sätta sig in i användarens
perspektiv och förstå upplevelsen av produkten har resulterat i en optimal sammansättning
med hänsyn tagen till funktionalitet och värde för användaren.

13
14
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4 Teori och referensram
Vad projektgruppen känner till finns det idag inga lösningar som varken ersätter, stödjer eller
underlättar besöken hos barnavårdscentralerna. Projektgruppen finner inte heller något
alternativ som på ett mer lättsamt sätt berättar för en vårdnadshavare att dennes barn löper
risk för fetma och allvarliga framtida hälsoproblem. De lösningar som tillämpas idag har sett
likadana ut de senaste trettio året hos barnavårdscentralerna. Vad de idag gör under de
regelbundna kontrollerna är att de väger och mäter barnet för att därefter mata in den
personliga datan i en tillväxtkurva. Efter utförda mätningar sker enbart muntliga samtal med
vårdnadshavarna om barnets hälsorisker eller avvikelser från tillväxtkurvan. Det är dessa
samtal som många gånger upplevs förolämpande eller stötande av vårdnadshavare. Dessa
referenser är vad som ligger till grund för projektets uppstart. De ses som en utgångspunkt
och sikte mot ett resultat som löser de problem projektgruppen står inför.
Enligt rikshandboken15 för barnhälsovård är det stor skillnad mellan övervikt och fetma. Är
ett barn överviktigt betyder det att barnet väger för mycket i förhållande till sina andra
parametrar såsom längd, ålder och tillväxt. Men utvecklar ett barn fetma innebär det mer än
så, barnet har en allvarlig sjukdom. En sjukdom kräver behandling och i detta fall kräver
fetma behandling under hela livets gång. Vad är då den egentliga grunden till sjukdomen
fetma? Det enkla svaret på frågan är att energiintag och energiförbrukning är ur balans, men
det är så mycket mer än så som spelar in när ett barn drabbas av fetma. Allt från genetiska
faktorer och levnadsvanor till psykologiska och kulturella faktorer spelar in vid insjuknande.
Barn som väger för mycket vid två till fem års ålder löper dessutom större risk att drabbas av
övervikt längre upp i skolåldern och vidare in i vuxenlivet. Man har genom forskning kunnat
bevisa att om ett barn har en snabbare tillväxt än normalt i denna tidiga ålder riskerar barnet
att utveckla fetma redan vid tio års ålder.
Vad som händer med ett barns utveckling vid 18 månaders ålder kan påverka barnet för resten
av livet. Det handlar ofta om en hormonell förändring i kroppen på spädbarnet som leder till
att det hamnar i den så kallade slanka barndomsperioden. Under denna period minskar
fettmassan för att sedan långsamt vända tillbaka till sitt ursprungliga läge och går under
namnet adiposity rebound16. Det första framträdandet av fetma brukar ske någon gång mellan
fem och tio års ålder och lika viktigt att förstå är att barn vars föräldrar lider av fetma, löper
15 gånger större risk att drabbas av fetma i vuxen ålder.
När misstanke om fetma finns ska barnet erhålla remiss omgående för ett besök på
barnmedicinska mottagningen. Primärvården och barnavårdscentralen är de mottagningar som
ska behandla barn som är överviktiga från tre års ålder, där behandlingen involverar frekventa
mätningar hos barnavårdscentralen och samtal med vårdnadshavare där hälsa och motivation
står i fokus. Om det visar sig att detta inte hjälper ska barnet behandlas vidare av barn- och

15

Barns tillväxt, Rikshandboken http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barns-tillvaxt-0-6-ar/Overvikt/ (Hämtad 2018-1115)
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Dahlgren, Jovanna och S. Yoav Bergman (2013). Childhood overweight and obesity – identifying early risk factors.
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ungdomsklinikerna inom regionen17. Övervikt och fetma är idag inga enkla ämnen att
diskutera, vilket görs ännu tydligare när personalen på barnavårdscentralen ska tala om för
vårdnadshavare att deras barn är överviktiga eller lider av fetma. Det är i situationer som
dessa extra viktigt att vara förstående och anpassa diskussionen utefter barnets och
vårdnadshavarnas behov. Mycket tyder på att en lättare diskussion förs med vårdnadshavare
som är positiva till informationen och den hjälp som fås eftersom det visar på ett bättre
samarbete och resultat av viljan att förändras18. När det kommer till skolans roll är det
skolsköterskan som har den centrala rollen i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma.
Skolsköterskorna har riktlinjer att följa men tillvägagångssättet kan se olika ut för olika
kommuner19. Det gemensamt viktigaste i det förebyggande arbete är samarbetet
medvårdnadshavarna för att rätt hjälp ska kunna anpassas efter det enskilda barnets hälsa. Vad
som sticker ut i studien är att skolsköterskor i stor utsträckning upplever tidsbrist och att
dagens resurser inte räcker till för att lyckas utforma hälsofokuserade insatser.

4.1 Teknik och materialval
Den teknik och elektronik som produkten bygger på har valts ut med hjälp av externa parter
som besitter andra typer av kompetenser än vad projektgruppen gör, för att bygga upp den på
bästa möjliga sätt. Den elektronik som hårdvaran är uppbyggd av är programmerad med
Arduino för att smidigt sammankoppla alla komponenter med anpassad kod efter hand som
beslut inom projektgruppen tas. På så sätt finns det också möjlighet för utbyte av
komponenter och sensorer allteftersom tester genomförs. De tekniska komponenter som valts
ut har valts med hänsyn tagen till kostnad och storlek. Att försöka hålla produkten till en
rimlig storlek som inte upplevs klumpig för användaren har varit en viktig faktor, men även
komponenternas pris vid inköp, med tanke på projektets budget och produktionskostnader
såväl som inköpspris för kund. Det kretskort som används i prototypen är ett färdigt
mönsterkort och därför inte uppbyggt från grunden, vilket skulle kunna göras för att sänka
produktionskostnaderna. Å andra sidan är det ett enklare arbete att utföra med ett redan
framtaget kretskort som fungerar lika bra för ändamålet. Anledningen till vald strategi är
tidsåtgång och den budget projektgruppen förhåller sig till.
Prototypens hölje är tillverkat i en plast som gör höljet tillräckligt hållbart, men som också
kan återvinnas när produktens livslängd är över. Projektgruppen har för avsikt att minska
miljöpåverkan så mycket det går kring produktens framtagning och har därför valt plasten
PLA som är naturligt nedbrytbar och prototypen har kunnat printas ut direkt i detta material i
3D-printer. Ett av de viktigaste argumenten till materialvalet är dess användningsområde
inom livsmedels- och läkemedelshantering. Då produkten är vårdrelaterad vill projektgruppen
kunna vara säkra på att användaren inte kan påverkas skadligt på grund av val av material.
Framtida materialval för producerbar produkt kommer att vara någon typ av liknande plast
17

Behandling av övervikt och fetma i barndomen, Region
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där samma kriterier som ovan nämnt är det väsentligaste. Förutom det kommer hänsyn tas
beträffande produktionskostnad för att hålla nere dessa och därigenom möjliggöra att
produkten kan säljas till ett rimligt pris.
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5 Utvecklingsprocess
5.1 Idé- och konceptgenerering
Projektet inleddes med idégenerering men är något som har skett kontinuerligt under
projektets gång inom projektgruppen såväl som mellan projektgruppen och externa
intressenter och samarbetspartners. Under projektets första möten diskuterades möjliga
lösningar och koncept på det problem som uppmärksammats, för att senare in i projektet
fördjupa diskussionen kring olika komponenters fördelar och nackdelar och väga dem mot
varandra. Projektgruppen har valt att arbeta efter en strategi som innebär att vara så öppen
som möjligt inför möjliga lösningar. Tankar och idéer har kontinuerligt diskuterats vidare
med handledare Hans-Erik Eldemark på Högskolan i Halmstad för att finna de frågetecken
som behöver verifieras. Projektgruppen insåg snabbt att utomstående kunskap inom
elektroteknik och programmering skulle behövas för att kunna färdigställa ett sådant projektet
och nå de uppsatta målen och därför inleddes redan under konceptgenereringen en process om
att finna rätt kompetenser och möjliga samarbetspartners. Den brainstorming som projektet
har genererat har underlättat utvecklingsprocessen av projektets utformning och det har även
varit en bra utgångspunkt för riskanalyser, då synpunkter på projektets utgångsläge kunnat
fastställas.
5.1.1 Vetenskap
Projektet initierades vid en konferens på Hallands sjukhus Halmstad i september 2018. Tema
för konferensen var barnets hälsa och tillväxt i fokus20 och på plats var berörd personal inom
bland annat barnhälsovården, skolhälsovården, barnkliniken, folkhälsoutvecklare samt
representanter från Högskolan i Halmstad. Värd för denna konferens var Gerd Almqvist
Tangen och i enighet med henne och framlagd forskning uppkom första idén till en
hälsoinnovation. Almqvist-Tangen presenterade ett flertal frågeställningar angående barns
hälsa och övervikt och hur Region Halland ska arbeta med att förebygga barnfetma framöver.
Hon presenterade även vad som ligger till grund för bakgrund och problemställning.
Almqvist-Tangen forskar vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Göteborgs Universitet,
avdelning pediatrik. Samtidigt är hon Hälso- och sjukvårdsstrateg och
Barnhälsovårdsutvecklare inom Region Halland. Hon äger ett flertal publikationer som
behandlar problem kopplade till övervikt i tidig ålder samt föräldrars agerande i dessa
situationer. En av de publicerade artiklarna beskriver tydligt föräldrarnas synsätt på övervikt
och att de oftast har en annan bild av hur deras barn ser ut gällande övervikt21.
Josefine Roswall, forskare, barnläkare och verksamhetschef för Barn-och ungdomskliniken på
Hallands sjukhus Halmstad är kollega till Almqvist-Tangen och därmed involverad i detta
projekt som kärnintressent. Roswall forskar om hur faktorer tidigt i livet påverkar barns hälsa
och tillväxt, särskilt fetmaproblematiken. Hon har även hon publicerat ett flertal artiklar om
20

Barnets hälsa och tillväxt i fokus, Region Halland http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/kurs-ochkonferens/barnets-halsa-och-tillvaxt-i-fokus/ (Hämtad 2018-11-25)
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övervikt hos barn tillsammans med Almqvist-Tangen, vilket gör att de båda delar ett
gemensamt intresse och forskningsområde. Den regionala visionen “Halland - bästa
livsplatsen” är något som de båda forskarna arbetar hårt för, där barns hälsa är något som är
mycket centralt för att kunna nå målet.
5.1.2 Kartläggning av marknaden
Marknaden för produkten utgörs idag av vårdnadshavare vars barn befinner sig mellan två till
fem års ålder där hälsan spelar en stor roll i deras vardag på ett eller annat sätt. Målmarknaden
består av de barnfamiljer där barnet redan idag befinner sig i riskzonen för övervikt eller
fetma för att produkten ska kunna bidra med en hälsofrämjande effekt. Produkten kommer att
rekommenderas att köpas av alla vårdnadshavare oavsett barnets hälsotillstånd, däremot kan
barnavårdscentralerna komma att föreslå produkten till vårdnadshavare där behov finns för
det specifika barnet att hålla extra koll under tillväxtfasen vid risk för undervikt, övervikt eller
fetma.
5.1.3 Patentsökning
Förundersökning av befintliga patent under produktutvecklingsfasen är en väsentlig del av
utvecklingsarbetet. Det är dock viktigt att utföra patentsökningar först efter brainstorming, då
fantasi och kreativitet inte ska behöva begränsas efter redan befintlig teknik. Efter
förundersökningen kunde projektgruppen snabbt skapa sig en uppfattning om hur de kan ta
arbetet vidare med egna idéer utan att behöva vara ovissa om patentintrång. I samband med
produktutvecklingen har det gjorts kontinuerliga patentsökningar. Databaserna som har
använts är Espacenet, Epoline samt PatentScope. På så sätt har man kunnat erhålla
information gällande registrerade patent både inom Europa men även utanför Europa. Tack
vare genomförda patentsökningar har projektgruppen kunnat ta del av kunskap och idéer som
annars hade varit svårtillgängliga, för att sedan ta ställning till informationen och därefter
konceptframtagningens fortsatta riktning.

5.2 Urvalsprocess
De koncept som idégenereringen gav till följd var tre olika koncept som löser samma problem
men med olika teknologier och tekniker. Ett första koncept bygger på att mätningar av barns
längd, vikt och bukomfång ska utföras med hjälp av bland annat ultrasonic. Att längd kan
mätas med ultrasonic har projektgruppen kunskaper och erfarenhet av från tidigare
programmeringsprojekt. Problemet med denna teknologi är att omkrets inte kan mätas på ett
smidigt sätt, vilket är en fråga av hög prioritet för projektets utfall. Man vill med noga utvald
teknologi utföra mätningar och samla in så korrekta och sanningsenliga mätvärden som är
möjligt. Konceptet skulle då behöva bestå av en tvådelad produkt med olika teknologier som
utför mätningar på skilda sätt. Projektgruppen är måna om användarvänligheten och att
produkten ska uppfattas som enkel att använda samtidigt som dess funktion är mycket
effektiv och därför tog idégenereringen sikte mot en helt ny teknik där kunskap om mätning
redan finns kartlagd. Ett andra koncept bygger istället på en produkt som med laser utför en
stor mängd mätningar per sekund för att ge ett så felfritt mätvärde som möjligt. Vad
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projektgruppen kom till insikt med efter att ha utvärderat hela konceptet med laser var att
denna lösning kan ha brister i sin säkerhet. För att utveckla ett optimalt koncept som har sitt
användningsområde inom barn och hälsa, fanns en osäkerhet inom projektgruppen om laserns
farliga inverkan på barn. Varför laser kan ha en skadlig effekt för barnet är på grund av att en
stor mängd energi riktas mot en mycket liten punkt. Eftersom kravet på säkerhet är så pass
stort och noggrant för resultatet diskuterades konceptets form och utveckling vidare för att
finna en enklare lösning som med mer integrerad teknik utför de bestämda mätningarna. Det
tredje konceptets utformning bygger på ett mekaniskt hjul samt ett elektroniskt måttband.
Dessa delar är sammansatta med ett kretskort i en och samma huvudprodukt. Det mekaniska
hjulet ska användas för mätning av längd, och med hjälp av den elektroniska tråden kan
mätning av bukomfång genomföras. I alla de framtagna koncepten ska dessutom vikt kunna
läsas av, vilket projektgruppen tidigt
beslöt sig för att lösa med lastceller
som idag är en använd teknik i
personvågar, för att undvika
tidsbrist. Lösningen med lastceller är
här en del av de alla tre presenterade
koncepten.
Efter att ha tagit det tredje konceptet
till nästa steg uppstod problem under
utvecklingsfasen när prototypen
testades med det mekaniska hjulet.
Problemet syftade till upplevelsen ur ett användarperspektiv då mätning av längd med ett
mekaniskt hjul visade sig vara alldeles för svårt att använda med hänsyn till toleranser. De tre
tänkta koncepten viktas mot varandra i Pughs utvärderingsmatris, denna ger ett resultat
baserat på kriterier och viktning. Därefter tog projektgruppen beslut om att testa att kombinera
det första konceptet och delar av det tredje konceptet för att få fram ett nytt fungerande
koncept. Detta med anledning till att ultrasonic som används vid mätning i det första
konceptet fungerade utmärkt för mätning av längd men dessvärre inte lika bra för mätning av
midjemått. I det tredje konceptet fungerade det mekaniska hjulet sämre men än bättre visade
sig den elektroniska tråden tillsammans med en rotationsenkoder vara. Därav har testandet av
de olika koncepten påvisat både fördelar och nackdelar som i sin tur har bidragit till positiva
utfall för slutresultatet.
5.2.1 Konceptdesign
Efter urval av flera potentiella koncept och lösningar kunde ett slutligt koncept fastställas med
hjälp av ovanstående bild, Pughs Matris. Det koncept projektgruppen enats om som kommer
lösa en del av den fastlagda fetmaproblematiken för barn mellan två och fem år, består av en
tvådelad produkt som på ett effektivt sätt samlar in mätvärden för barnets längd, vikt och
bukomfång. Den ena delen består av hårdvara och den andra delen består av mjukvara.
Konceptets hårdvara består i sin tur av tre delsystem; fyra lastceller (bättre mätprecision), en
rotationsenkoder sammankopplad med en utdragbar tråd samt en ultrasonic sensor. Mellan
hårdvara och mobilapplikation finns en kommunikationsväg som med bluetooth low energy
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kopplar samman systemen till en produkt. Detta koncept är bäst anpassat till vad produkten
ska utföra och den enkelhet som eftersträvas men är också bäst anpassat efter projektgruppens
tidsram. Det knyter dessutom ihop alla diskussioner som projektgruppen har fört tillsammans
med externa intressenter under olika tillfällen för brainstorming. Kommande steg i processen
är att ta konceptet vidare för prototypframtagning och sammansättning av komponenter.
Lösningen består av ett enkelt fysiskt mätverktyg som med hjälp av tekniska komponenter
och sensorer samlar in värden för barns längd, vikt och bukomfång. Mätvärdena anpassas till
vad som kallas för isoBMI som i kombination med bukomfång kan ge en mer korrekt
indikation på barnets tillväxt än vad andra lösningar gör. Från mätverktyget förs värdena över
via bluetooth low energy till en smartphone-applikation som handhas av vårdnadshavaren i
hemmet. Resultatet presenteras på ett nytt och pedagogiskt sätt som dessutom kommunicerar
tips och råd till vårdnadshavarna i samband med ohälsosamma mönster. Projektgruppen avser
med denna lösning att flytta fokus från sjukhuset till hemmet där vårdnadshavarna befinner
sig i en trygg och mer mottaglig miljö. På produkten görs inga mätvärden synliga för
användaren för att undvika att bidra till vikthets eller kroppskomplex. Sammankopplat med
smartphone-applikationen kallas valt koncept för VELOX, ett koncept som även ska fungera
som ett pedagogiskt kommunikationsverktyg och visualisera olika riskkategoriseringar under
barnets tillväxtfas. Kopplat till det resultat som presenteras i smartphone-applikationen rådes
vårdnadshavarna att ta kontakt med sin barnavårdscentral om barnets värden tyder på risker
som behöver uppmärksammas och utredas av sjukvårdspersonal. Det är under processen för
konceptdesign väsentligt för projektgruppen att skapa lättanvänd produkt och undvika svåra
tankeexperiment. För smartphone-applikationen krävs en design som riktar sig till barnet och
dess leklust för att den ska intressera barnet vid användning. I konceptet igår bör begreppet
barnvänlig kopplas samman med genus och jämställdhet på så sätt att produkten uppfattas
som neutral och inte avsiktligen riktar sig mer mot ett specifikt kön, utan vara sådan att den
intresserar alla barn.
En produkt som med noga utvald teknologi samlar in mätdata erbjuds i första hand till
vårdnadshavare för att på ett enklare sätt få kontroll över barnets tillväxt och hälsa, men den
ska också leda till att fler barn får rätt hjälp i tid. Tanken är att dra slutsatser utifrån forskning
för att sedan kommersialisera denna i en hälsoinnovation. Projektgruppen vill också omvandla
kunskaper till nyttigheter och tillgångar som kan leda till fortsatt forskning. Konceptet som är
beskrivet är ett koncept sådant att det bevisligen kan lösa den problemställning som
identifierats, när det produktifieras. I konceptet ingår att kunna testa produkten på cirka 300
barn mellan åldrarna två till fem år för att sedan jämföra kvaliteten mot vad som idag
tillämpas på barnavårdscentralerna.
5.2.2 Värde för kund och användare
Värdet som projektet har till följd för kund och användare är hälsokontroller av högre kvalitet
med tätare uppföljningar och mätresultat. Konceptet är en förebyggande insats för den
sjukdom som barnfetman är, vilket genererar ett enormt värde för alltifrån oroliga
barnfamiljer till de barnfamiljer som inte förstår de ökade riskerna vid så tidig ålder eller tar
hälsan relaterad till övervikt och fetma på ett så stort allvar. En produkt som på ett så effektivt
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sätt som möjligt utför mätningar som direkt analyseras kan hindra att både fysiska och
psykiska sjukdomar för barn utvecklas till följd av fetma. Med produkten har projektgruppen
för avsikt att främja hälsa, inte att vårda sjukdom. För barnet skapar produkten ett värde av
bland annat underhållning, leklust, inlärning och nyfikenhet genom dess design och
pedagogiska utformning. Det leder också till goda rutiner i vardagen för barnet men även för
vårdnadshavarna. Dessa värdeskapande delar av projektet leder till att vårdnadshavare får
bättre koll på barnets hälsa och ohälsa samtidigt som det minskar risken för framtida
hälsoproblem för barnet. Utöver det ger denna produkt i själva verket dessutom en större
chans till att få rätt vård i tid då ohälsosamma mönster uppmärksammas i smartphoneapplikationen.

5.3 Produktuppbyggnad och kravprofil
5.3.1 Funktionella krav


Du börjar med att startar mätverktyget genom att trycka på en knapp som finns
placerad på mätverktyget, efterkommande steg visar på hur du utför mätningar efter en
given sekvens



Med hjälp av inbyggd ultrasonic sensor mäts avståndet från barnets huvud ner till
golvet och på så sätt fås barnets längd, värdet lagras



Nästa steg i mätsekvensen är att barnets bukomfång läses av genom att en utdragbar
tråd läggs runt midjan, en rotationsenkoder läser av sträckan på den utdragna tråden
och lagrar värdet



Ett sista steg i mätsekvensen innebär att barnet ställer sig på mätverktyget och barnets
vikt räknas då ut med hjälp av lastceller i mätverktyget och lagrar sedan värdet



Mätverktyget kommunicerar med smartphone-applikationen genom bluetooth low
energy när alla mätvärden är insamlade och skickar över dessa till smartphoneapplikationen för att genererar ett resultat som visualiseras för vårdnadshavaren

5.3.2 Icke funktionella krav


Ytan för hårdvara och hölje ska utnyttjas så gott det går för att verktyget ska bli så litet
som möjligt



En hållbar och flexibel tråd på 1 meter ska användas vid mätning av bukomfånget och
rotationsenkodern ska ha en tolerans på 1 centimeter



Ultrasonic sensorn som mäter barnets längd ska kunna mäta ett avstånd på 75–130
centimeter med en tolerans på 1 centimeter

17



Lastcellerna ska klara av en vikt på 8–30 kilogram och ha en tolerans på 1 hektogram



Inga mått ska på hårdvaran göras synliga för användaren

5.4 Skisser
Vid upprättande av smartphone-applikationen inleddes utvecklingsarbetet med enkla skisser
för att åstadkomma ett så tilltalande uttryck som möjligt ur användarsynpunkt och budskap.
Designen för denna del av produkten är lika central som dess funktionalitet. De visuella färger
och former som skapar intryck för användaren bör i detta fall vara så tydligt att
vårdnadshavarna inte ska ha några svårigheter att förstå det utfall som de lätt kan ta del av i
smartphone-applikationen. Vid framtagning av gränssnitt resonerade projektgruppen att
mjuka färger ger ett vänligt och pålitligt intryck. I och med att produkten relaterar till hälsa
kändes en grön färg mycket passande för syftet. För att få barnen intresserade och involverade
togs även beslutet om att implementera ytterligare design för en känsla av lekfullhet.
Därigenom skissades en figur upp som i smartphone-applikationen förmedlar budskap genom
pratbubblor och ansiktsuttryck. Projektgruppen kom dessutom överens om att smartphone
applikationen borde vara stilrent utformad för en känsla av enkelhet som gör att användaren
lättare kan ta till sig det presenterade resultatet.
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6 Produkt och produktion
6.1 Produktbeskrivning
Produkten består av ett mindre fysiskt mätverktyg, vilket är sammansatt av hårdvara och ett
hölje. För hårdvara har, som tidigare beskrivet, tekniska komponenter noga valts ut efter
funktion och toleranser. De tekniska komponenterna har integrerats med en kod som gör att
verktyget samlar in mätvärden efter en given sekvens. Sammankopplat med en smartphoneapplikation utgör detta mätverktyg den produkt projektgruppen valt att namnge VELOX.
Smartphone-applikationen fungerar som ett pedagogiskt kommunikationsverktyg för
användaren och visualiserar vad mätvärdena har för innebörd och riskkategorisering under
barnets tillväxt.

6.1.1 Hårdvara
Produktens hårdvara är sammansatt av ett åtta olika komponenter som samverkar för att samla
in önskade data och som kommunicerar med resterande system. Nedan listas de valda
huvudkomponenterna och i bilaga 5 finns en övergripande bild på dessa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ultrasonic sensor
Lastceller
Rotationsenkoder
Processorkort Adafruit Feather med bluetooth low energy
Knapp
RGB Led
Konstantkraftfjäder
Förstärkare för lastceller

6.1.2 Hölje
Höljet ska vara så enkelt och lättförståeligt som möjligt men samtidigt vara intresseväckande
för barnet att vilja använda och förstå produkten. Måtten för höljet ska hållas så små som
möjligt och noga anpassas efter hårdvarans tekniska komponenter. Höljet 3D-printas ut i
materialet Polylaktid (PLA) i en hållbar konstruktion, se bilaga 6.
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6.1.3 Mjukvara
Produktens mjukvara utgörs av en smartphone-applikation som tar emot den data som
mätverktyget hämtar genom utförda mätningar. Det är för projektgruppen viktigt att designa
smartphone-applikationen på ett mycket användarvänligt sätt som samtidigt presenterar all
den information som är intressant för användaren. Ur ett användarvänligt perspektiv bör
denna ha få funktioner och ett pedagogiskt gränssnitt. De resultat som presenteras tas fram
med hjälp av isoBMI och gränsvärden utifrån forskning22.
6.1.4 Kommunikation
Mätverktyget är sammankopplat med smartphone-applikationen genom bluetooth low energy
för att kunna kommunicera data direkt till denna som presenterar ett resultat.

6.2 Produktionsprocess
Produkten kommer att produceras i 300 enheter som en pilotserie för att projektgruppen ska
kunna börja testa produkten i en kommun i Hallands län. Målet är att undersöka hela
processen, från produktion till användning, genom att erbjuda dessa barnfamiljer att få testa
produkten och därefter kunna utveckla och erbjuda en förbättrad slutprodukt till användaren i
nästa produktionsfas. Lean produktutveckling kommer ha en viktig roll i
produktionsprocessen då detta är en metod som tydligt lämpar sig till processen. Lång
utvecklingstid är något som har varit väsentligt för projektet och spelar en stor roll kring val
av projektmodell. Något som var känt i ett tidigt skede var utvecklingstiden från projektidé till
färdig prototyp och värdet av att komma i mål kontra på vilket sätt utvecklingen sker. Lean
produktutveckling kommer mer tydligt att tillämpas under produktionsprocessen när
pilotserien kommer att tillverkas och detta för att hålla så korta ledtider som möjligt.
Projektgruppen behöver få pilotserien tillverkad så snabbt som möjligt för att kunna erbjuda
en förbättrad version som slutprodukt.
6.2.1 Tillverkning
Produktens hölje kommer att tillverkas i Sverige genom formsprutning, ur miljösynpunkt. All
elektronik i produkten kommer att importeras från Asien för att hålla nere
produktionskostnaderna och kunna erbjuda en billigare produkt. För projektgruppen är det
extra viktigt att vara närvarande vid tillverkning, speciellt under pilotserien. Detta hade inte
kunnat genomföras om produktionen låg i ett annat land så tidigt i utvecklingsfasen.
6.2.2 Montering
Montering av produkten kommer även den att ske i Sverige och detta för att det ska bli så bra
som möjligt innan produkten når slutkunden. Under tiden som montering sker är det bra om
mjukvara kontrolleras kontinuerligt för att undvika buggar som eventuellt uppkommer.

22

Roswall, J., Bergman, S., Almqvist-Tangen, G., Alm, B., Niklasson, A., Nierop, A., Dahlgren, J. (2009). Population-based
waist circumference and waist-to-height ratio reference values in preschool children
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6.2.3 kompetensanalys
Den spetskompetens som behövs för att kunna producera hela produkten är främst inom
programmering, både för att ta fram hårdvara samt mjukvara då integrering och
kommunikation mellan dessa är avgörande. Projektgruppen måste därför ta hjälp av rätt
kompetenser som kan uppfylla dessa krav för att möjliggöra en lyckad produktionsprocess.
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7 Affärssystem
7.1 Marknadsplan
7.1.1 Segmentering och positionering
För att segmentera och positionera produkten på marknaden förhåller sig projektgruppen till
det huvudkrav som innefattar att användaren är vårdnadshavare till ett eller flera barn som
åldersmässigt befinner sig inom åldrarna två till fem år. För att användaren ska ha nytta av
produkten finns inga förutsättningar kring hälsotillstånd, vilket innebär att produkten är
nyttiggörande oavsett om barnen är normalviktiga eller överviktiga. Att skapa en produkt som
finns till för alla har varit en självklarhet, trots ett tydligt mål om att lösa fetmaproblematiken.
Det finns dock inga bestämda begränsningar som gör att produkten inte skulle kunna
användas för äldre barn. Fokus har lagts på det kundsegment som innefattar barn mellan
åldrarna två till fem år baserat på den forskning vi tagit del av genom Almqvist-Tangen. Ska
man få bot på problemet ska kraft läggas på lösningar som anpassas till en mycket tidig ålder,
då det är där problemen ofta startar. Produkten är framtagen för att användas av alla, oavsett
socioekonomiska förutsättningar trots att forskning tyder på att det har ett samband.
7.1.2 Business Model Canvas
För att lyckas förstå och analysera alla delar och aspekter i affärsmodellen kunde
projektgruppen ta fram två olika typer av Business Model Canvas med fokus på olika kunder,
dels vårdnadshavare dels hur affärsplanen ser ut med Region Halland som kund, se bilaga 7.
Målet med modellen var att lättare visualisera de områden som behöver fyllas med mer
kunskap men också för att se vilka områden som behöver läggas mer fokus på under den
närmst tiden. Genom att jämföra olika kundsegment ser man tydligt hur sådant som kostnader
och samarbetspartners påverkas med hjälp av modellen.
7.1.3 Konkurrentanalys
Bland de lösningar som finns tillgängliga idag finns inga innovationer lik den lösning vi tagit
fram. Det som konkurrerar med produkten i nuläget är enbart utförandet av mätningar och
insamling av data. Idag utförs dessa mätningar genom fysiska besök på barnavårdscentralerna
och skolhälsovården på grund av att det inte finns annan användbar teknik att tillämpa som på
något sätt effektivt underlättar arbetet. Att väga och mäta barn för att sedan föra in mätvärden
manuellt fungerar absolut, men det håller inte längre på grund av studerade psykosociala
faktorer och mönster. Vi ser inte enbart problem i tidsbrist och brist på effektivitet, utan även i
återkopplingen till vårdnadshavarna och att tillräckliga data ska finnas för att kunna erbjuda
rätt hjälp i tid. Det finns därför brister i de befintliga lösningarna. Ju mer frekvent mätningar
utförs desto tidigare kan indikationer uppmärksammas och åtgärder kan utföras. Varför denna
lösning är bättre än befintliga lösningar är för att den på kort sikt kommer kunna underlätta
arbetet för personalen på barnavårdscentralerna och hjälpa vårdnadshavare att förstå allvaret
med barnfetma och dess risker.
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7.1.4 Marknadsstrategi
Den strategi som kommer att användas för att etablera produkten på marknaden är att genom
prenumerationer på helårsbasis eller längre intervall erbjuda produkten till slutkund via
barnavårdscentralerna. Detta beslut grundar sig i miljöpåverkan och produktionskostnader.
Produkten ska användas av en och samma barnfamilj under max fyra år, då denna kan
användas för barn mellan två till fem år. När användningstiden sedan utgått då barnet fyllt sex
år ska produkten återlämnas till barnavårdscentralen och projektgruppen som produktägare
kommer då att uppdatera och uppgradera den redan använda produkten för att kunna erbjuda
samma enhet till nästa barnfamilj. På så sätt blir det kostnadseffektivt för produktägarna och
billigare för slutkunden.
7.1.5 Immaterialrättsskydd
Det finns möjlighet att ansöka om mönsterskydd för smartphone-applikationen samt
varumärkesskydd för VELOX och detta ska undersökas vidare efter projektets avslut.
Mönsterskyddet gäller främst för det unika gränssnittet och det nya sättet att presentera
resultatet på där isoBMI kombineras med bukomfång. En tillgång av stort värde för
produktägarna är också den datamängd oms samlas in som projektgruppen inte ska släppa
ifrån sig.

7.2 Distribution
Kanaler för att distribuera produkten är främst genom landstingen. Detta är något som
kommer att diskuteras med berörd personal vid tillfällen i september och december då
projektgruppen ska medverka på två konferenser med bland annat barnläkare och forskare.
Under dessa konferenser ska projektgruppen presentera produkten VELOX för första gången
för fler barnläkare och forskare än vad som idag känner till detaljerna.

7.3 Ekonomisk kalkyl
En ekonomisk kalkyl över produktionskostnader har tagits fram där hänsyn har tagits till flera
olika sätt att producera produkten på. Det finns olika vägar att gå med det kretskort som
används i produkten, det kan utvecklas och skräddarsys från grunden men lika bra går det att
utnyttja ett redan utvecklat kretskort. Val av alternativ väg att gå beror på kostnader och
tidsåtgång. För att se beräkningar på produktionskostnader och skalbarhet för olika
produktionskostnader se bilaga 8.

7.4 Marknadsföring
Produkten kommer i första hand att marknadsföras genom personalen på
barnavårdscentralerna via rekommendationer till de barnfamiljer som kommer på regelbundna
kontroller. Med rekommendationerna följer en broschyr som innehåller information om bland
annat nytta för användaren, prenumerationsvillkor och användarmanual.
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7.5 Tidplan
Som tidigare nämnt i rapporten ska projektgruppen befinna sig på två konferenser på Hallands
sjukhus Halmstad i september och december 2019, därefter sätts produktionen igång av en
pilotserie på 300 produkter förutsatt att projektgruppen får möjlighet att erhålla ytterligare
finansiering. Det är därför svårt att uppskatta exakt när pilotserien kommer att lanseras med
tanke på avtal, förhandlingar och finansiering. Projektgruppens önskan är att finansiärer och
stipendier ska sökas under resten av året för att kunna erbjuda barn ett hälsosammare liv redan
år 2020.

7.6 Riskmodeller
7.6.1 Riskanalys och hantering för produkt
Med hjälp av en SWOT-analys har det tagits fram styrkor och svagheter med produkten, men
även hot och möjligheter. De styrkor produkten har är att det i nuläget inte finns något
liknande ute på marknaden och att själva sammansättningen av produkten med de tekniska
komponenterna är unik. Detta gör så att projektgruppen vill förstå hur dessa styrkor kan
användas gentemot de svagheter som togs fram med analysen. Att produkten används i
hemmet där man inte kan styra användaren ses som en svaghet tillsammans med gränsvärden
för bukomfång som idag inte är tillräckligt beprövade ännu. Med funna styrkor och svagheter
måste projektgruppen vara tillgängliga i början av lanseringen för pilotserien för att vara
tydliga kring gränsvärdena och se till att man ändå på något sätt kan styra slutanvändaren
genom en personlig kontakt. Med produkten VELOX finns det många utvecklingsmöjligheter
då detta koncept även kan anpassas för barn i andra åldrar och med hjälp av forskare kan nya
målgrupper nås på ett enklare sätt. Det som analysen bidrog med mest är de eventuella hoten
som kan uppkomma i framtiden och den mest hotfulla situationen kan vara offentliggörandet
av produkten, då risken för kopiering uppstår. Om projektgruppen väntar med produktion och
lansering växer detta hot då marknaden nås alldeles för sent.
Risker som kan komma att påverka projektet negativt under projektets gång är av stor
betydelse att prioritera och hantera för att undvika att projektet blir så pass lidande att det på
grund av oförutsedda risker inte längre går att genomföra och därför måste avbrytas.
Sannolikheten att det kommer uppstå ett eller flera kunskapsgap under projektet är mycket
hög, dock är storleken på dessa oförutsägbara. Dessa ska i alla lägen hanteras snarast möjligt
efter identifiering, annars kan konsekvenserna bli riktigt allvarliga för projektets existens. Ett
kunskapsgap sluts aldrig på egen hand, utan det krävs aktiva åtgärder för att sluta gapen av
saknad kunskap. Genom att klassificera kunskapsgapen kan därefter passande åtgärd tas vid.
Risker för hela projektet identifieras i bilaga 9 där också riskindex uppskattas samt hantering
av eventuella risker framgår.
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8 Diskussion – produkt
8.1 Hållbar utveckling
Enligt framtagen forskningsstudie är socioekonomiska aspekter en bidragande faktor till
fetmaproblematiken. Det innebär delvis att familjer som med sämre ekonomiska
förutsättningar oftare drabbas av fetma. Detta på grund av okunskap och sämre möjligheter
till hållbara vanor som sedan leder till allvarliga hälsorisker. Vanligt är att dessa familjer
dessutom inte går på regelbundna kontroller på barnavårdscentralen som i sin tur leder till att
barnen inte får rätt hjälp i tid. Med framtagen lösning kommer alla barnfamiljer bli mer
medvetna om riskerna med fetma men också andra avvikelser under tillväxtfasen. Samtidigt
kommer de få resultat presenterat på ett pedagogiskt sätt genom att använda smartphoneapplikationen. Vad projektgruppen huvudsakligen menar med ett pedagogiskt sätt, är att
sjukvårdspersonal inte ska behöva komma med en pekpinne och skälla på barnfamiljer vars
barn ligger i riskzonen för fetma. Denna information ska istället presenteras i en smartphone
applikation där nyttig information når fram till vårdnadshavarna på ett lugnare sätt i en miljö
där de är mer mottagliga och informationen kan landa på rätt sätt. Nedan berörs två av de
sjutton globala målen för hållbar utveckling.
God hälsa och välbefinnande:
Projektgruppen vill åstadkomma bra hälso- och sjukvård för barn. De strävar efter att
förebygga hälsorisker på ett enklare sätt och främja hälsa istället för att vårda sjukdom.
God utbildning för alla:
Projektgruppen vill med lösningen bidra till en ökad kunskap om barnhälsa bland alla
vårdnadshavare samt skapa förståelse för hur många risker förebyggs.

8.2 Arbetsmiljö
Vid tillverkning av produkten ska det ställas krav på att arbetet anpassas till människors olika
fysiska och psykiska förutsättningar, i enlighet med 1 §, 2 st, Arbetsmiljölagen. Det innebär
att en allsidig bedömning av arbetsmiljön ska göras. Enformighet, stress och isolering i
arbetet ska undvikas genom att arbetsförhållandena anpassa efter människorna som utför
arbetet. Trots att det är svårt för projektgruppen att styra över hur arbetsmiljöarbetet går till på
varje produktionsställe, är det viktigt att i produktionsarbetet åtminstone skapa rum för
variation och social kontakt.

8.3 Etik och moral
Lyckas man med produkten ge barn rätt vård i tid samtidigt som man förebyggande främjar
barnhälsa kan samhällskostnaderna som idag uppgår till 25 miljarder svenska kronor sänkas
ordentligt. Samhällskostnaderna beräknas stiga till 42 miljarder svenska kronor om inte
trenden bryts. Hämtade siffror är beräknade på fetma hos vuxna men hänsyn behöver även tas
till barns påverkan då hela 80 procent av de barn som drabbas av fetma även bär med sig
sjukdomen upp i vuxen ålder. Det visar att samhällsnyttan är stor och att ett resultat i rätt
riktning kan leda till stora förändringar. Fetma är ett etablerat samhällsproblem som inte
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enbart kan lösas med tekniska lösningar som en helt ny hälsoinnovation. För att bredda hela
fetmaproblematiken är det viktigt att förstå att hållbara vanor utöver ny teknik är något som
barnfamiljer i synnerhet bör beakta i det vardagliga livet. Förr handlade övervikt om att vara
välnärd och att överleva. Idag råder inte längre någon brist på mat i Sverige, därför måste vi
istället bli matsmarta för att överleva. Att vara matsmart och att skapa hållbara vanor är något
som är extra viktigt för de barnfamiljer som redan drabbats av barnfetma eller som befinner
sig i riskzonen för att hamna där. Barns levnadsvanor grundas tidigt i livet och bärs med in i
vuxenlivet, utifrån det är ett förebyggande arbete på individnivå likväl som samhällsnivå ett
ofrånkomligt krav. I Sverige har vi en bra förebyggande hälsovård för barn i form av
barnavårdscentralen och skolhälsovården som tidigt uppmärksammar ohälsosam
viktutveckling. För att koppla samman forskning och fakta med projektet ska projektet
utveckla och förbättra den förebyggande hälsovården. Josefine Roswall, barnläkare, forskare
och verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken vid Hallands sjukhus Halmstad, har ett
mål om att skapa ett samhälle där färre barn påbörjar en ohälsosam viktresa, och hon menar
att barns hälsoproblem måste tas på ett större allvar.

8.4 Lika villkor
Projektgruppen arbetar för att alla oavsett bakgrund, härkomst, etnicitet, ålder, kön eller
utbildningsnivå ska erbjudas en produkt som främjar hälsan. I första hand är produkten till för
de barn som redan befinner sig i riskzonen för barnfetma, målet är dock att alla barnfamiljer
ska kunna känna sig trygga i vården kring deras barn. Projektgruppen vill därför naturligtvis
även kunna bidra till en jämställd barnhälsovård, där alla erbjuds de lösningar som finns.
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9 Diskussion – projekt
Projektet har inom tidsramarna lyckats förhålla sig till de krav och önskemål som upprättats
tidigt i projektet. Delmål och hålltider har uppnåtts och avklarats med goda resultat. Genom
att tidigt i projektet fastställt vilka kompetenser och ytterligare samarbetspartners som skulle
behöva tillsättas för ett framgångsrikt projekt, har projektgruppen lyckats leda projektet i mål
med förväntade resultat. Genom att ta beslut om att ytterligare kompetenser behövts i
processen togs, innebar det genast ökade krav på kommunikation och tidsåtgång åt sådant
som förhandlingar och upprättande av tydliga krav och önskemål. Genom att ta hjälp utifrån
har projektgruppen fått en ökad förståelse för framförallt tillverkningsprocessen och de
tekniska komponenter som utgör produkten.
Projektgruppen har därmed lyckats genomföra projektet utefter förutsättningar om tid och
andra betydande resurser. Naturligtvis finns det delar i projektet som kunde ha gjorts
annorlunda och möjligtvis fått ett annat utfall. En av de saker som kunde gjorts bättre är
arbetet som lagts på att ta fram fler lösningsalternativ med tillverkningsprocesser och
materialval, vilket dock har varit svårt att lägga tillräckligt mycket tid på. Vad projektgruppen
däremot är övertygade om är att en snabbare utvecklingsprocess av vald lösning har inneburit
att en fungerande prototyp kunnat tas fram med hjälp av noggranna utvärderingar samt inom
tidsbegränsning. Utöver det är projektgruppen överens om att det hade varit en stor fördel och
tillgång för projektet om projektgruppen hade kunnat ta del av behövd kompetens genom
andra ingenjörsstudenter på Högskolan i Halmstad. Det hade med säkerhet förkortat och
effektiviserat utvecklingsprocessen och utvärdering av möjliga lösningar, främst med
anledning av de korta kommunikationsvägar det hade inneburit för alla parter. Detta är inget
projektgruppen inte försökte verkställa, utan det var helt enkelt svårare än förväntat att inleda
sådana samarbeten mellan ingenjörsprogrammen då olika krav ställs på olika utbildningar.
Projektgruppens samarbete med handledare Hans-Erik Eldemark har varit till stor hjälp vad
gäller hela projektets framgång, men framförallt vid ansökan om finansiering som varit till
mycket stor betydelse för projektresultatet. Genom veckovisa möten med handledare har
projektgruppen tagit del av tips och råd, men även kunnat diskutera tankar och funderingar
som rör projektets utformning och tillverkningsprocess. Många lärdomar har kommit ur
projektet, i synnerhet hur ett projekt bör avgränsas för att kunna verifiera så många
frågetecken som möjligt. Däremot tar utvecklingsprocessen för en produkt aldrig slut då
förbättringar alltid kan göras för att optimera produkten. Utvecklingspotential och nya vägar
mot en vision är efter projektets genomförande mycket tydligare att separera från målen. En
mycket central del i projektet har varit att förena de kunskaper som utbildningen bidragit med,
med allt ifrån hur man lär av sina misstag till hur man driver ett projekt från start till mål med
agil projektledning i en dynamisk arbetsmiljö.

9.1 Uppföljning
Efter projektets slut är målet att produkten ska bli användbar på barnavårdscentralerna i
Region Halland och bidra till vidare forskning inom området. Nästa steg blir att koppla in
barnavårdscentralerna som en tredje part i produkten så att de direkt kan ta del av insamlade
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mätvärden i en databas och är något nuvarande projektgrupp kommer att driva vidare. I nästa
steg ska det även göras möjligt att fetmautvecklingen kan predikteras med hjälp av forskare
Almquist-Tangens aktuella forskningsresultat. Resultatet ska möjliggöra att samla in större
data för att i framtiden kunna förutse nya trender. Önskemål för utveckling är dessutom att
smartphone-applikationen inte enbart är funktionsduglig, utan i framtiden fungerar som ett
spel där tips, utmaningar och belöningar anpassas till barnens behov. Projektgruppen har en
vision om att produkten ska erbjudas som ett gratis kit till alla barnfamiljer utav
barnavårdscentralerna, och landstinget blir då istället kund till produktägarna. I september
presenterar och demonstrerar projektgruppen produkten för potentiella samarbetspartners och
övriga intressenter inom Region Halland, på en konferens på initiativ av nuvarande
samarbetspartner och forskare Almqvist-Tangen. Enligt plan för uppföljning av projektet ska
projektgruppen dessutom medverka på FoU-dagen på Halmstads sjukhus Halland som äger
rum i december. Dessa tillfällen ses som oerhört viktiga där projektgruppen ges chansen att
öppna upp för nya samtal och forskningsprojekt kring det ämne som fångat projektgruppen
intresse.
Det värde som projektet medför för Region Halland och i ett större perspektiv även
landstingen, som med framtidsutsikt är kund till projektet, är en betydande del av arbetet.
Framförallt vad gäller resultatet och dess framgång. För barnhälsovården kommer fås en
mycket enklare och effektivare datainsamling av betydelsefulla mätvärden jämfört med
dagens metoder som används för att lösa samma problematik. Resultatet kommer innebära en
förebyggande insats som idag bekräftas vara nödvändig för arbetet mot en bättre barnhälsa.
En sådan produkt som det framtagna konceptet innefattar skulle för kunden innebära att tätare
mätningar kan genomföras, vilket skulle betyda att ett mer sanningsenligt resultat och
underlag för analys och viktigt arbete kan samlas in snabbare och med bättre kvalitet. Det
framtagna konceptets värde för kunden kommer dessutom innebära en bättre relation till
vårdnadshavare, då information når fram i en mer mottaglig miljö. Sammantaget är dessa
värden för kund bidragande till ett förbättrat och utvecklat arbete inom barnhälsovården i hela
Region Halland och så småningom även flera landsting.
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11 Bilageöversikt
Bilaga 1 – Budget och tidplan (1)

Tids- och aktivitetsplan:
Aktivitet
a.
Utveckla hårdvara
b. Programmera mjukvara

Tidplan (start-slut)
25/2-30/5
25/3-30/5

Budget:
Resurs/Utförare
Köpta tjänster (Företag)

hr

Hårdvaruutveckling
Programmering
Övriga direkta kostnader
Resor
Elektriska komponenter

160
40

SEK/hr
300
750

Andra
kostnader

Total kostnad (SEK)
48 000
30 000
Total kostnad (SEK)
2 000
3 000

Bilaga 2 – SWOT-analys (2)

Bilaga 3 – FMEA (1)

Bilaga 4 – Flowchart (1)

Bilaga 5 – Komponentförteckning (2)

Bilaga 6 – CAD-ritning av hölje (1)

Bilaga 7 – Business Model Canvas (1)

Busine ss M ode l Ca nva s
Pa r t ne r s

N yck e la k t iv it e t e r
För att kunna leverera
värderbjudande krävs
att våra kanaler fungerar
problemfritt, det vill
säga
barnavårdscentralerna
är första steget på vägen
mot värdeerbjudandet

Viktigaste partnern är personalen som arbetar
med vårt kundsegment, det vill säga personal
på barnavårdscentralerna
Viktigaste leverantören är apptillverkaren
Nyckelaktiviteter som genomförs av vår
partner (personal på barnavårdscentralerna)
är informationsutbyte och kompetensutbyte
men även marknadsföring av vår produkt
genom direktkontakt med slutkund
(barnfamiljer)

Vä r de e r b j uda nd e

Kun dr e la t ione r

Bekvämlighet

Kun dse gm e nt

Personlig kundsupport

Enkelhet

Viktigaste kundrelationen är mellan
barnavårdscentralerna och barnfamiljerna. Vi
själva har därför ingen direktkontakt med
slutanvändaren om det inte uppstår tekniska
problem

Tidsbesparing
Riskreducering under tillväxtfasen

Vårdnadshavare vars barn befinner sig mellan 2–5 år
Viktigaste kunden är vårdnadshavare med barn som
befinner sig i riskzonen för barnfetma

Av apptillverkaren krävs
tillgänglig för
problemlösning

N yck e lr e sur se r

Ka na le r

Varumärkesskydd

Produkten marknadsförs via barnavårdscentralerna vid
fysiska besök med vårdnadshavare men även genom
reklamskyltar ute på barnavårdscentralerna

GDPR
Datainsamling
Finansiering
Spetskompetens inom
programmering och
elektronik
Leverantörer i startfasen
av lanseringen

Kost na dsst r uk t u r

I n t ä k t sst r öm m a r

Kostnadsdrivet
Prenumerationsintäkter

Den dyraste nyckelresursen är apptillverkaren

Annonsering

Den dyraste nyckelaktiviteten är apptillverkarens tillgänglighet

Försäljning av tillgångar

Lanseringskostnaden, det vill säga produktionskostnaden innan produkten kan lanseras
Lön till apputvecklare
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To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Busine ss M ode l Ca nva s
Pa r t ne r s
Region Halland
BVC

N yck e la k t iv it e t e r
För att kunna leverera
värderbjudande krävs
att vår kanal fungerar
problemfritt, det vill
säga
barnavårdscentralerna
är första steget på vägen
mot värdeerbjudandet

Vä r de e r b j uda nd e
Bekvämlighet

Kun dr e la t ione r

Kun dse gm e nt

Support

Enkelhet

Digital kundrelation

Tidsbesparing

Barnfamiljer

Riskreducering under tillväxtfasen
Friskare barn
Trygghet

N yck e lr e sur se r

Kost na dsst r uk t u r
Lön till konsulter

Ka na le r

Region Halland

Region Halland som direktkanal

Dataskydd

BVC

I n t ä k t sst r öm m a r
BVC
Annonsering
Facebook/Instagram
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Bilaga 8 – Ekonomisk kalkyl (1)

Produktkalkyl
Komponentlista prototyp
Adafruit Feather 32u4 med BLE
HX711 load cell amp
HRLV-MaxSonar-EZ4 avståndssensor
Pushbutton
Lastcell x4
Rotary encoder
RGB LED
PCB för lastceller
Snöre (20 meter)
Övrigt (kablar, koppling osv.)
Totalt

275kr
92kr
320kr
7kr
320kr
32kr
10kr
30kr
228kr
75kr
1389kr

Vid produktion av 300
622 kr/st vid 300 st och då med volymrabatt på komponenter men färdiga pcb
Ca 450 kr/st vid 300 st med volymrabatt på komponenter och egenutvecklat
för anslutningar med adafruit kort
Ca 325 kr/st vid 300 st med fullt egenutvecklad produkt

Bilaga 9 – Riskanalys (1)

Beskrivning av risk

SAN

KON

R/V

Åtgärder för att minimera
risk

Åtgärder om risk
inträffar

Ansvarig för
åtgärder

Avtal bryts

2

5

10

Förklara avtalet noggrant
och tvistlösningsklausul

Allmän svensk
domstol

Projektgruppen

Applikationsproblem

4

5

20

Hitta rätt kompetens

Mockup, företag

Projektgruppen

Kunskapsgap

3

5

15

Hitta rätt kompetens

Utvidga sökfält

Projektgruppen

Konflikter

2

3

6

Professionell
kommunikation

Ödmjuka och
öppna för lösning

Projektgruppen

Förseningar

3

3

9

Beställa i tid

Plan B tillgänglig

Projektgruppen

Kunden inte nöjd

1

5

5

Ta kontakt och
kommunicera i tid

Gör om, gör rätt

Projektgruppen

Misstolkar användarperspektivet

3

5

15

Intervjuer, analysera
forskning

Utvidgar
marknaden och
skapar nya koncept

Projektgruppen

Produktsammansättning

4

5

20

Matchning av kompetenser

Utvidgar sökfältet

Projektgruppen

Bilaga 10 – Projektplan (18)
Utvecklingsingenjörsprogrammet 180 hp
Halmstad 2018-10-25

Projektplan
Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning inklusive vetenskaplig metod
22,5 hp

Få bättre kontroll över barnets hälsa och ohälsa vid tillväxt

Projektnamn
Period

VELOX

Projektägare
Handledare
Examinator

Johanna Jonsson och Johanna Yunusova
Hans-Erik Eldemark
Leif Nordin

September 2018 - Juni 2019

Innehållsförteckning
1 Inledning 3
1.1 Bakgrund
1.2 Effektmål
1.3 Projektmål

3
3
3

2 Projektmodell
4
2.1 Dynamisk produktutveckling
2.1.1 Beslutsfattande 4
3 Metoder 5
3.1 Intervjuer
5
3.2 Brainstorming och Brain Writing
3.3 BAD-PAD-MAD-CAD
3.4 Benchmarking
5
4 Teori och referensram
4.1 Vilket behov
4.2 Vems behov
4.3 Befintliga lösningar

6
6
6
6

5 Projektorganisation
5.1 Projektgruppen
5.2 Samarbeten

7
7
7

6 Tids- och resursplan

8

7 Kravspecifikation
7.1 Hårdvara
7.2 Mjukvara

9
9
9

8 Budget

4

5
5

10

9 Intressenter och intressenthantering

11

10 Riskanalys och riskhantering

12

11 SWOT

13

12 Referenser14

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Projektet är ett innovationsprojekt och drivs som ett examensarbete på
Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Projektet går ut på att med forskning i
grunden utveckla en ny produkt på marknaden, med avsikt att skapa bättre kontroll över barns hälsa
och ohälsa vid tillväxt.

1.2 Effektmål
Projektet ska således medföra ett effektmål som innebär att barnfamiljer får bättre kontroll över
barnens hälsa och ohälsa vid tillväxt. Färre barn mellan 2–5 år ska påbörja sin resa mot fetma och ett
liv med både fysiska och psykiska sjukdomar som följd.

1.3 Projektmål
Det här ska uppfyllas genom ett noga framtaget koncept samt utveckling av en innovation, vilken ska
varna för risker som kan uppstå i tillväxtfasen, som en förebyggande insats.

2 Projektmodell
2.1 Dynamisk produktutveckling
Den valda projektmodellen för innovationsprojektet är dynamisk produktutveckling. Varför denna
modell valts är dels av den anledning att projektet kommer att ske under en förhållandevis kort period
där utrymme för rörlighet är grundläggande. Projektgruppen kommer att tillämpa ett tillvägagångssätt
med styrning som öppnar upp projektet för förändring. Med denna projektmodell är det för
projektgruppen centralt att ha insikten om att saker inte alltid blir som man tänkt sig och initialt vara
på det klara med att inte ha all information, kunskap och kompetens samlad från start. Allteftersom
projektet fortlöper kommer projektgruppen att lära sig mer och mer, och komma på användbara saker
längs vägen. Den valda projektmodellen är ett sätt att hantera förändring på ett smidigt sätt.
2.1.1 Beslutsfattande
En annan aspekt som är viktig att tänka på under arbetet, för att arbeta så dynamiskt som möjligt, är att
fatta flera små beslut hellre än få stora. Att arbeta på ett sådant sätt innebär att förändringar lättare kan
genomföras.
2.1.2 80/20-regeln
Till det här arbetssättet hör 80/20-regeln. Regeln går ut på att projektgruppen vid problem strävar efter
att uppnå 80 procent av lösningen och undvika att finna en hundraprocentig lösning med en gång.
Detta medför att man kan verifiera lösningar efter hand och löpande fylla på med nyfunnen kunskap,
för att inte låsa sig vid de problem som uppstår.

3 Metoder
3.1 Intervjuer
De metoder som kommer att användas under projektet är bland annat intervjuer med forskare samt
fokusgrupper för att ta tillvara på de forskningsresultat som ligger till grund för uppkomsten av
projektidén. Projektgruppen kommer aktivt att söka och ta del av information i forskning och statistik,
som ligger till grund för projektet.

3.2 Brainstorming och Brain Writing
Vidare kommer brainstorming och Brain Writing att tillämpas för att aktivera en kreativ idéström
kring både en fysisk produkt men också den mjukvara som projektgruppen önskar binda samman hela
konceptet med.
3.3 BAD-PAD-MAD-CAD
Projektgruppen har dessutom valt att arbeta efter modellen BAD-PAD-MAD-CAD när det gäller
designprocessen i utvecklingsarbetet. Denna princip går ut på att följa ett antal steg, första steget är
brain aided design som handlar om att tänka igenom själva idén och låta flera idéer utvärderas. Nästa
steg i processen är pencil aided design som innebär att tankar och idéer från steg ett skissas ner på
papper för att skapa en visuell överblick över alternativen. Tredje steget handlar sedan om model aided
design, då det är tänkt att projektgruppen ska testa sig fram med ett fåtal modeller för att skapa sig
uppfattning om funktion, storlek, utseende med mera. Slutligen tillämpas computer aided design som
innebär att CAD-ritningar av de modeller som tagits fram, i detta fall skapas med hjälp av Catia V5
och som i sista steg printas ut som en fysisk prototyp med hjälp av 3D-printing.

3.4 Benchmarking
Benchmarking är en annan metod projektgruppen kommer att applicera, för att enklare ta beslut om
produkten med avsikt att etablera denna på marknaden. Med benchmarking undersöks konkurrenters
produkter och alternativa lösningar som redan erbjuds på marknaden.

4 Teori och referensram
4.1 Vilket behov
Det problem som vi med vår projektidé avser att lösa är det ökade hälsoproblemet som idag drabbar
många barn, övervikt och fetma. Enligt forskning vi tagit del av vid Göteborgs Universitet är det ett
växande problem som kräver effektiva lösningar för att få bot på. Övervikt och fetma i mycket tidig
ålder kan bevisligen innebära allvarliga hälsorisker för resten av livet. Behovet av en lösning som i
förebyggande syfte varnar och informerar i tid ser vi framförallt bland barn mellan 2–5 år.

4.2 Vems behov
I första hand löses problemen för barn gällande fetma, men problemen som föräldrar upplever gällande
kallelser till Barnavårdscentralen, BVC, ska även dem finnas en lösning till. Tanken är att det ska bli
lättare och roligare att se hur barnets vikt förhåller sig till tillväxtkurvan genom en mer pedagogiskt
utvecklad produkt, det vill säga vår produkt skall i första hand inte ersätta utan hjälpa och underlätta
familjebesöken hos BVC. Konceptet bemöter detta på så sätt att i alla barnfamiljers badrum ska en
lättanvänd produkt finnas tillgänglig, som främst samlar in parametrarna längd, vikt och midjemått.
Dessa parametrar är viktiga för att stödja den tillväxtkurva som idag tillämpas för barn i dessa åldrar.

4.3 Befintliga lösningar
Vad projektgruppen känner till finns det idag inga lösningar som varken ersätter, stödjer eller
underlättar besöken hos BVC. Projektgruppen finner heller inte något alternativ som på ett mer
lättsamt eller enklare sätt berättar för en förälder att dennes barn löper risk för fetma och allvarliga
framtida hälsoproblem. De lösningar som tillämpas idag har sett ut likadant de senaste trettio åren hos
BVC. De mäter längd, vikt och midjemått på plats och matar därefter i dessa personliga data i den
anpassade tillväxtkurvan. Därefter sker enbart muntliga samtal med föräldrar om barnets hälsorisker
eller avvikelser från tillväxtkurvan. Dessa samtal upplevs många gånger av föräldrarna som
förolämpande eller diskriminerande. Dessa referenser är de som ligger till grund för projektets
uppstart, de ses som en utgångspunkt och sikte mot ett resultat som löser de problem projektgruppen
står inför.

5 Projektorganisation
5.1 Projektgruppen
Projektorganisationen kommer att bestå av studenterna som gemensamt under projektet kan kallas
projektledarna, Johanna Jonsson och Johanna Yunusova som själva utgör projektgruppen. Båda är
studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

5.2 Samarbeten
Projektledarna har från projektets uppstart en forskare som samarbetspartner. Denna forskare har en
läkare till kollega och de kommer i sin tur att bolla de viktigaste frågorna kring användarna med oss.
Projektgruppen har även veckovisa möten med en huvudhandledare som sedan lämnar över viktig
information till examinator. Det tillkommer även flera personer, kompetens- och fokusgrupper som
kommer att ge input för produktens utveckling. Utomstående kontakt kommer att skapas med olika
företag som kommer hjälpa projektet att komma i mål gällande hårdvaran. Då Almi Företagspartner
har bidragit med förstudiemedel kommer projektledarna att ha kontinuerlig kontakt med en
innovationsrådgivare, bland annat att bolla olika immaterialrättsliga frågor med. Slutligen kommer
Hälsoteknikcentrum Halland, HCH, att bidra med fokusgrupper till projektet. Så som hela
projektorganisationen är uppbyggd för projektet illustreras i figur 1.

Figur 1: Projektorganisation

6 Tids- och resursplan
Tidsplanen för projektet är upplagd efter milstolpar, etapper samt aktiviteter. Till de milstolpar och
etapper som identifierats vid projektstart är startdatum och längd fastställda för att skapa en
överblickbar bild över projektperioden och dess huvudsakligen ingående delar. De aktiviteter som
planerats in har även ordnats efter prioritet och till det resursbehov som projektgruppen förutsatt tror
sig behöva för att genomföra varje aktivitet. För att förstå hur tids- och resursplanen är upplagd, se
Bilaga I figur A-C. Tids- och resursplanen är skapad utefter huvudpunkter och är därmed ingen
detaljplanering. Det innebär således att planeringen med stor sannolikhet kan komma att förändras och
behöva anpassas efter händelser och aktiviteter som uppkommer under projektets gång. Sådana
förändringar behöver därför inte vara allt för dramatiska för projektet, då utrymme för förändringar har
givits plats för. Denna strategi är avsiktligt vald av projektgruppen då de avser att arbeta på ett så
dynamiskt sätt och i en så föränderlig utvecklingsmiljö som möjligt, för att ta vara på möjligheter och
minimera risker samt utvecklas på vägen.

7 Kravspecifikation
7.1 Hårdvara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klara en fysisk belastning på 30 kg
Enkel att använda och lätt att förflytta
Alla delar ska ha digital kontakt med varandra
Ska kunna placeras på midjan med automatiskt grepp
Lätt att montera på väggen med hänsyn till ultrasonicsmätningar
Inga synliga mått/siffror på hårdvaran
Ska helst vara slit-, stöt- och vattentålig

7.2 Mjukvara
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samla in data (mätparametrar: vikt, längd och midjemått) till applikation
Utföra mätningar med hjälp av ultrasonic
Skicka data till applikation och vidare till program hos BVC
Plotta in insamlad data i en BMI-kurva med hjälp av matematisk formel
Skicka respons/varningssignaler till applikation
Pedagogiskt och barnvänligt utformad applikation, som ett spel

8 Budget
I dagsläget har projektgruppen erhållit 15 000 kr av Almi Företagspartner med motivering att projektet
är innovativt samt uppfyller de kriterier och formella krav som är fastställda för att erhålla
förstudiemedel. Därutöver tillkommer det 2 000 kr från Fåhrés Stipendiestiftelse som ett startkapital
då projektgruppen driver projektet som ett självständigt projekt. Totalt finns det att tillgå 17 000 kr i
nuläget och planeringen av budgeten kommer därför att anpassas efter dessa bidrag. Fler kan under
projektets gång tillkomma projektgruppen i form av exempelvis stipendium för projektets prestationer
eller från sponsorer. Om så skulle ske, kommer budgeten att utökas och beräknas på nytt. Budgeten är
dessutom beroende av aktiviteters prioritet som även de förändras under arbetets gång. En budget med
initialt uppskattade kostnader för projektet kan ses i Bilaga II, figur D.
För att erhålla detta förstudiemedel från Almi Företagspartner, krävs att projektgruppen redovisar
kvitton och fakturor samt att utgifterna är relevanta för innovationsprojektet. Uppskattningsvis
kommer utgifterna för mjukvara vara den del av projektet som kommer att behöva läggas störst del av
budgeten på. Det beror på att mjukvaran som hör till produkten är så pass komplex att projektgruppen
kommer att behöva ta in hjälp av utomstående vars expertis är utveckling av applikationer. Den största
kostnaden här är avlöning till uppdragstagaren. Av de uppskattade kostnader som kan komma att
tillkomma projektgruppen bör de kostnader som hör till utveckling av mjukvara uppstå i ett senare
skede jämfört med övriga kostnader. Dessa kommer alltså uppstå sent i projektet och som nämnt ovan
kommer de vara av högst värde, därför krävs att budgeten anpassas redan från projektets start. Detta
för att medel ska finnas kvar att tillgå i den sena fasen då stora kostnader kan tillfalla projektgruppen.

9 Intressenter och intressenthantering
De nyckelintressenter och kärnintressenter som identifierats är forskare samt läkare, vilka
projektgruppen har god kommunikation med vad gäller projektets framgångar, mål och framtid. Dessa
intressenter är av högsta prioritet och de behöver hållas engagerade samt informerade om de framsteg
projektet gör. Potentiell kund till slutprodukten bedöms vara primär intressent och är viktig för
projektgruppen att hålla involverade, men också att hålla koll på samt anpassa utvecklingen efter. Till
primära intressenter hör även handledare och examinator från Högskolan i Halmstad, vilka är viktiga
att hålla informerade om projekt och låta vara uppdaterade om processens alla delar, som aktiviteter
och milstolpar. Den största gruppen intressenter till projektet är användarna av slutprodukten. Dessa är
klassade som sekundära intressenter till projektet som sådant. Sekundära intressenter är sådana som
projektgruppen behöver hålla nöjda och under arbetet lägga stort fokus på att tänka ur deras perspektiv
samt ta hänsyn till deras önskemål och förutsättningar. I en intressentanalys nedan, figur 2, framgår de
i huvudsak viktigaste intressenterna som projektet bör ta hänsyn till.

Kärnintressenter

Forskare - Göteborgs Universitet, Region Halland
Läkare - Region Halland

Primärintressenter

Potentiell kund
Handledare - Högskolan i Halmstad
Examinator - Högskolan i Halmstad

Sekundärintressenter

Användarna

Figur 2: Intressentanalys

10 Riskanalys och riskhantering
Risker som kan komma att påverka projektet negativt under projektets gång är av stor betydelse att
prioritera och hantera för att undvika att projektet blir så pass lidande att det på grund av oförutsedda
risker inte längre går att genomföra och därför måste avbrytas. Sannolikheten att det kommer uppstå
ett eller flera kunskapsgap under projektet är mycket hög, dock är storleken på dessa oförutsägbara.
Dessa ska i alla lägen hanteras snarast möjligt efter identifiering, annars kan konsekvenserna bli riktigt
allvarliga för projektets existens. Ett kunskapsgap sluts aldrig på egen hand, utan det krävs aktiva
åtgärder för att sluta gapen av saknad kunskap. Genom att klassificera kunskapsgapen kan därefter
passande åtgärd tas vid. Flera typer av risker identifieras i nedanstående riskanalys, figur 3, där också
riskindex uppskattas samt hantering av eventuella risker framgår.

Beskrivning av risk

SAN

KON

R/V

Åtgärder för att minimera
risk

Åtgärder om risk
inträffar

Ansvarig
för åtgärder

Avtal bryts

2

5

10

Förklara avtalet noggrant
och tvistlösningsklausul

Allmän svensk
domstol

Projektgruppen

Applikationsproblem

4

5

20

Hitta rätt kompetens

Mockup, företag

Projektgruppen

Kunskapsgap

3

5

15

Hitta rätt kompetens

Utvidga sökfält

Projektgruppen

Konflikter

2

3

6

Professionell
kommunikation

Ödmjuka och
öppna för lösning

Projektgruppen

Förseningar

3

3

9

Beställa i tid

Plan B tillgänglig

Projektgruppen

Kunden inte nöjd

1

5

5

Ta kontakt och
kommunicera i tid

Gör om, gör rätt

Projektgruppen

Misstolkar användarperspektivet

3

5

15

Intervjuer, analysera
forskning

Utvidgar
marknaden och
skapar nya koncept

Projektgruppen

Produktsammansättning

4

5

20

Matchning av kompetenser

Utvidgar sökfältet

Projektgruppen
Figur 3: Riskanalys

11 SWOT
I en SWOT-analys i figur 4, analyseras projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Metoden är
mycket användbar i och med att projektgruppen genom att tänka igenom dessa faktorer vidgar sina
kunskaper om de positiva och negativa sidorna av projektet och affärsidén. Styrkor och svagheter är
interna hot som går att förändra, medan möjligheter och hot är externa faktorer som beror på
omgivningen och därför är svårare för projektgruppen att kontrollera.

Underlättande faktorer

Interna
hot

Externa
hot

Försvårande faktorer

Styrkor
 Unik på marknaden
 Löser ett stort hälsoproblem
 Forskning som ligger till
grund
 Användaren är involverad
 Skapar kunskap

Svagheter
 Tidskrävande
 Hitta rätt personer med rätt kompetens
till projektgruppen
 Myndighetskrav hos kund

Möjligheter
 Patenterbar
 Mönsterskydd
 Varumärkesskydd
 Flera vägar ut på marknaden
 Förverkliga och tjäna pengar
på produkten
 Starta företag

Hot






Att inte få ut produkten på marknaden
Att inte få produkten testad av användare
Att den potentiella kunden inte vill köpa
produkten
Att någon annan hinner före med något
bättre som etableras på marknaden

Figur 4: SWOT-analys
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Bilaga I - Tidsplan (2)
Milstolpe

#

Datum

#1 - Utveckling prototyp 1

M1

v. 47

#2 - Utveckling prototyp 2

M2

v. 11

#3 - Färdig produkt

M3

v. 15

#4 - Testkörning av produkt

M4

v. 16

#5 - Slutgiltig produkt

M5

v. 22
Figur A: Milstolpar

Etapp

#

Längd

Startdatum

#1 - Projektstart

E1

1 vecka

v. 37

#2 - Samarbetsavtal och sekretessavtal

E2

2 veckor

v. 39

#3 - Ansökan om förstudiemedel

E3

2 veckor

v. 41

#4 - Inlämning av projektplan

E4

3 veckor

v. 44

#6 - Konceptpresentation + Prototyp

E5

6 veckor

v. 50

#7 - Ingå samarbete med kompetensgrupp

E6

10 veckor

v. 5

#8 - Få fram en fungerande mjukvara

E7

6 veckor

v. 11

#9 - Ta hjälp av företag med hårdvara

E8

2 veckor

v. 13

#10 - Samla fokusgrupper hos BVC & HCH

E9

3 veckor

v. 16

#11 - Utvärdera resultatet

E10

4 veckor

v. 20

#12 - Utexpo med färdig produkt

E11

2 veckor

v. 22
Figur B: Etapper

#

Aktivitet

Resursbehov

Prio

A1

Finansiering av projekt

Finansiärer, sponsorer, eventuella
stipendium

1

A2

Hitta kompetensgrupp

Ingenjörsstudenter, examensarbeten

2

A3

Konceptpresentation

Manus, presentationsmaterial, prototyp

5

A4

Hitta en apputvecklare

Examensprojekt

3

A5

Färdig prototyp

FabLab (material, utrustning)

4

A6

Produkttestning i fokusgrupper

Kontakter, tid

6

A7

Utvärdera för- och nackdelar

Åsikter från fokusgrupper, intervjuer

7

A8

Konstruktion av slutgiltig produkt

Material, utrustning, kunskap, krav

8

A9

Slutpresentation & Utexpo

Färdig produkt, presentationsmaterial

9
Figur C: Aktiviteter

Bilaga II - Budget (1)
Intäkter
Almi - Förstudiemedel
Fåhrés Stipendiestiftelse

Kostnader
15 000 kr
2 000 kr

Dokumentation
 Utskrifter
 Planeringsmaterial
Prototyper
 Material
 3D-utskrifter
Slutprodukt
 Mjukvara
 Hårdvara

Summa intäkter:

500 kr
200 kr

1 000 kr
0 kr

10 000 kr
2 000 kr

17 000 kr
Summa kostnader:

13 700 kr

Figur D: Intäkter och uppskattade kostnader
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