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Abstract 
 
Sometimes one get sucked in old thinking which results in that the development brakes down. 
This is exactly what has happened in the industry Baby Versatile Concept will enter. With 
innovative solutions on elementary problems and new developed functions the marked not yet 
seen will the product take land. Though the problem already from start had high potential it 
was no surprise that, by the realization of the ideas in mars, interested venture capital of four 
hundred thousand Swedish kronor. Already by the start of the project a concept patent was    
planned and will now be realized. A Swedish corporation awaits and presentation at the 
world’s biggest child fair is already planned. 
 
Baby Versatile Concept will enter a market with strongly established companies and faithful 
customers. The reason might seem strange, but after understanding of the resending 
development and failures of solving elementary problems within the business, it gives 
meaning. The rapport will successively give understanding for the projects great potential and 
most likely success. 



Sammanfattning 
 
Ibland händer det att man kör fast i gamla tankebanor vilket resulterar i att utvecklingen 
stannar av. Det är precis vad som hänt i den bransch Baby Versatile Concept kommer att ge 
sig in på. Med innovativa lösningar på elementära problem samt nyutvecklade funktioner 
marknaden ej skådat ska produkten ta mark. Då projektets art redan från grundidé hade hög 
potential var det inte konstigt att det, vid förverkligandet av idéerna i mars, intresserade 
riskkapital om fyrahundratusen kronor. Redan vid projektstart var ett konceptpatent påtänkt 
och kommer nu att förverkligas. Ett aktiebolagsgrundande stundar och utställning på världens 
största barnmässa är redan inplanerad.  
 
Baby Versatile Concept kommer att ge sig in på en marknad med starkt etablerade företag och 
trogna kunder. Anledningen kan verka konstig, men efter förståelse för den avstannade 
utvecklingen och misslyckanden i att lösa grundläggande problem inom branschen, ger det 
mening. Rapporten kommer successivt att ge förståelse för projektets stora potential och 
sannolika framgång. 



Förord 
Baby Versatile Concept har varit ett otroligt roligt och givande projekt och ska om möjligt bli 
även mer spännande att nu få driva vidare. En fantastisk möjlighet med stor potential väntar 
då ett företag ska byggas upp från grunden. 
 
Först och främst vill vi uttrycka vår stora tacksamhet till Mark Jansson Kragh för ett väldigt 
givande samarbete samt den möjlighet som nu ligger för våra fötter. 
 
Vi vill även tacka Arsizio, inkluderat Mark Jansson Kragh och Garry Leil, som bistått med 
hög kompetens och ekonomiska medel till projektet. 
 
Tack till Karolina Adolfsson, industridesigner som hjälpt till att utforma produkten och tagit 
fram logotyp. 
 
Ett stort tack till barnavårdscentralen i Tuve, Göteborg och Elisabeth Lundin som har bistått 
med kunskap, råd och material genom hela projektet. 
 
Vidare vill vi tacka Joachim Fritzson, Valutare och Maria Munter, Almi företagspartner samt 
Minno AB och SitSac för motivation, råd och kunskap.  
 
Tack till primärvården i Göteborg och Barnhälsovårdsöverläkare Thomas Arvidsson för sina 
tankar och råd. 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Joakim Tell som genom sin egenskap av 
tvåbarnsfar, utöver god handledning, varit ett väldigt bra bollplank genom hela projektet. 
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1 Inledning 
Denna rapport innefattar utvecklingsarbetet av produkten Carrier-one. Rapporten inklusive 
bilagor innehåller hela projektet, från idé till produkt som sträckt sig från tiden september 
2006 till maj 2007. 

1.1 Bakgrund 
Sekretess 

1.2 Behov/Problemformulering 
Sekretess 

1.3 Vision 
Genom att uppmärksamma marknaden på vår produkt ska vi ta betydande marknadsandelar 
och slutligen bli ledande bärseletillverkare. 

1.4 Syfte 
Produkten ska skapa slagkraft på dagens marknad inom bärandet av barn, samt generera 
intäkt. 

1.5 Målsättning 
Projektets målsättning är att i slutet av maj 2007 ha en kommersialiserbar produkt, 
konceptpatenterad och färdig för marknaden.  

1.6 Kravspecifikation 
Vår samarbetspartner och idégivare Mark Jansson Kragh gav genom sin presentation av idén 
grunden för våra krav och önskemål med bärselen. 

1.7 Marknad 
Sekretess 

1.7.1 Behov 
Behovet för bärselar är redan ett faktum men vad marknaden idag har att erbjuda 
lämnar stora öppningar för ett innovativt projekt som Baby Versatile Concept. 
Produkten erbjuder utöver stora förbättringar mot befintliga selar även, för marknaden 
helt nya funktioner.  

1.7.2 Potential 
Marknadsledande tillverkare är svenska vilket innebär att marknaden redan har 
förtroende för svenska produkter i den här branschen. Gruppen ser stor potential i 
produkten. 

1.7.3 Målgrupper 
Sekretess 
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1.7.4 Konkurrenter 
Sekretess 

2 Projektplan 
Projektplanen upprättades den 10 oktober 2006. 

2.1 Projektorganisation 
För att nå uppsatta mål i projektet krävs en organisation där alla inblandade intressenter 
strävar åt samma håll och bidrar med resurser på olika sätt. Resurser som krävs för projektet 
är finansiering, kompetens och kontaktnätverk, både inom och utanför projektet. 
De ekonomiska resurserna hanteras av företaget Arsizio AB, där uppdragsgivaren Mark 
Jansson Kragh har delägarskap. Ett projektkonto har satts upp som behandlar utgifter i arbetet. 
Projektgruppen anser att kompetensen inom gruppen är tillräckligt stor för att driva projektet 
och prestera ett lyckat resultat, tillsammans med uppdragsgivaren. Mark har stor kompetens 
inom immaterialrätt och har genom ett flertal år i arbetslivet ett vidsträckt kontaktnät inom 
näringslivet. Med ett gott samarbete mellan intressenter inom och utanför projektet förväntar 
sig gruppen tillsammans med Mark att nå målet och uppnå ett resultat med stor potential. 

2.2 Budget 
Vid projektets start upprättades en budget för hela projekttiden. Budgeten uppskattades till  
27 100 kr. 

2.3 Finansiering 
Projektet finansieras av bolaget Arsizio AB. 

2.4 Tidsplan 
Vid projektets start sattes en tidsplan upp för att få en överblick av aktiviteter och händelser 
inom projekttiden. 

2.5 Intressentanalys 
Analysen genomfördes för att lista vilka olika grupper och personer som kan komma att 
påverkas eller dra nytta av projektet.  Intressenterna är placerade i ett schema, indelade efter 
påverkan och intresse. 

2.6 Riskanalys 
I analysen identifieras eventuella risker som kan komma att bli ett hinder för produktens 
framtagande samt den färdiga produkten. Dessa risker analyseras och prioriteras för att 
slutligen upprättas i en kontrollplan. Med hjälp av kontrollplanen kan de mest kritiska 
riskerna uppmärksammas och förebyggas för att minimera påverkan av projektet. De lägre 
prioriterade faktorerna vars hotbild inte är så stor noteras för att finnas i medvetandet under 
hela projektet. 
Riskerna är uppdelade i processen och produkten. Utifrån riskanalysen framkom att det var tre 
risker som kan påverka processen och två som kan komma påverka produkten.  
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2.7 Sekretess 
Ett sekretessavtal har upprättats som alla inblandande parter under projekttiden skrivit under.  

3 Metodval 
Under hela projektets gång kommer arbetet att ske enligt DPD- modellen (Dynamical Produkt 
Development)1. Med dynamisk produktutveckling menas att man jobbar med hög flexibilitet, 
decentraliserat beslutsfattande och översiktlig långtidsplanering. Kraven på funktionella 
värden skall uppfyllas med en önskvärd kvalitetsnivå. De olika delarna i projektet kommer att 
behandlas parallellt för att på ett effektivt och resurssnålt sätt nå fram till målet. Som 
hjälpmedel under arbetets gång kommer olika verktyg använts, vilka man kan läsa om nedan. 

3.1 Använda metoder  

3.1.1 Brainstorming 
En kollektiv metod som används för att få fram alla sorters tänkbara kreativa 
lösningar, bra som dåliga. Brainstorming sker i grupp där de aktiva personerna 
framkastar sina lösningsförslag som sedan diskuteras inom gruppen. Under 
diskussionen utvecklas idéerna eller genereras till andra förslag. 

3.1.2 Datainsamling 
Under projektets gång kommer datainsamling ske för att införskaffa lärdom om allt 
som befinner sig inom ramarna för hantering av barn. För att göra detta kommer 
artiklar att granskas, i tidsskrifter och via internet. Möten och intervjuer med 
intressenter kommer även att genomföras. 

3.1.3 Marknadsundersökning 
Under projektet kommer en marknadsundersökning göras för att granska behovet för 
den tänkta produkten. Eftersom sekretess råder kommer marknadsundersökningen inte 
att kunna göras fullt ut. Undersökningen kommer ske tidigt i projektet för att få en 
övergripande bild på marknaden och kunderna. 

3.1.4 Benchmarking 
En benchmarking av produkter som finns på marknaden kommer att genomföras tidigt 
i projektet, dock efter brainstorming för att inte låsa kreativiteten. Vid benchmarking 
kommer gruppen främst att granska produkter på den europeiska marknaden. 

3.1.5 Nyhetsgranskining 
Tidigt i projektet ska en omfattande nyhetsgranskning samt mönsterskyddsökning att 
ske för att inte inkräkta på existerande produkter. Som hjälpmedel för 
nyhetsgranskning kommer patentdatabaser att användas. 

3.1.6 Patentsökning 
Sent i produktutvecklingsfasen kommer patent att sökas på konceptet.  

                                                 
1 Ottosson, 1999 
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3.1.7 Utvärdering 
Efter olika koncept tagits fram av eventuella lösningar på uppsatta krav och önskemål 
kommer utvärdering av dessa ske. Utvärderingen kommer att grundas på tester och 
utvärderingsmatriser. 

3.1.8 Mjukvara 
Under arbetets gång kommer programvaror från familjerna Microsoft, Dassault 
Systems och Adobe att användas. 

4 Resultat Carrier‐one 
Sekretess 

5 Marknadsplan 

5.1 Marknadsstorlek 
Sekretess 

5.2 Kunder 
Sekretess 

5.3 Marknadsstrategi 
Sekretess 

5.4 Marknadsföringsstrategi 
Sekretess 

5.5 Försäljningsstrategi 
Sekretess 

5.6 Produktstrategi 
Sekretess 

6 Ekonomisk plan 

6.1 Produktkostnad 
Sekretess 

6.2 Tillverkningskostnad 
Sekretess 

6.3 Kalkyl 
En ekonomisk kalkyl är upprättad visande rörliga kostnader samt intäkter som sträcker sig 
fram till augusti 2008.  
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6.4 Finansiering 
Sekretess 

7 Utvecklingsprocessen 
Detta kapitel kommer att återge utvecklingsprocessens gång sedan projektstart september 
2006, i kronologisk ordning.  

7.1 Processen steg för steg 
Under produktutvecklingsprocessen har metoder används enligt dynamisk produktutveckling 
som presenterades i kapitel 3, Metoder. 

7.1.1 Kravspecifikation 
Det första steget i processen var att upprätta en kravspecifikation. Detta gjordes 
tillsammans med Mark Jansson Kragh. 

7.1.2 Brain Aided Design 
En brainstorming genomfördes i grupp om tio personer där idéer antecknades på 
noteringslappar. Lapparna diskuterades där idéerna byggdes vidare. 

7.1.3 Benchmarking 
Benchmarking genomfördes till störst del på internet men många butiker besöktes 
även.  

7.1.4 Konkurrensanalys 
Sekretess 

7.1.5 Marknadsundersökning 
Sekretess 

7.1.6 Egna tester 
Sekretess 

7.1.7 Pencil Aided Design 
Sekretess 

7.1.8 Model Aided Design 
Modeller har tillverkats i skolans modellverkstad, där en industrisymaskin även 
använts. Genom att sy upp olika lösningar kunde konceptet enkelt testas och 
förbättras.  

7.1.9 Nyhetsgranskining 
Sekretess 
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7.1.10 Textilanalys – Barns känslighet mot textilier 
Textilmaterialet i selen kommer i direktkontakt med barnets hy. Därför får detta 
material inte innehålla några farliga eller allergiframkallande ämnen. Ett 
miljöcertifikat kallat Öko-tex [10] garanterar att inga farliga eller allergiframkallande 
ämnen används vid tillverkning och behandling av textilierna. Materialet i produkten 
ska även klassas som brandsäkert. 

7.1.11 Jämförelse med marknadsledande sele 
Sekretess 

7.1.12 Användartester fokusgrupp 
Sekretess 

7.1.13 Ergonomi‐ och hälsostudie  
Sekretess 

7.1.14 Patentsökning 
Sekretess 

7.2 Produktutveckling 
Sekretess 

7.3 Jämförelse med marknadsledande produkt 
Sekretess 

7.4 Användartest Fokusgrupp  
Sekretess 

7.5 Användartest Barnläkare 
Sekretess 

7.6 Materialval 
Sekretess 

7.7 Produktion 
Sekretess 

7.8 Logotyp 
Sekretess 
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8 Reflektioner 
Det har varit ett otroligt roligt och givande projekt och ska om möjligt bli även mer spännande 
att driva vidare produkten och vara med att bygga ett företag från grunden. Samtidigt har det 
varit en enorm utmaning att ta fram denna produkt, där det största problemet grundats i 
människors varierande storlekar.  
 
Faktumet att projektet redan från start utstrålade enorm potential vid eventuell framgång har 
givit oss motivation och kämparvilja under tider av mindre framgång. 
 
Något som möjligen försvårat projektet är dess höga sekretess. Detta har bland annat inneburit 
att vi inte kunnat göra en faktisk behovsanalys av vissa funktioner som produkten erbjuder, så 
som skydd och nedställbarhet. Vidare har vi på samma grunder inte haft möjlighet att alltid 
vara så tydliga som vi önskat under projektets gång. 
 
Vi har många gånger frågat oss om vi tagit vatten över huvudet då en fjärdedel av projektet 
förmodligen hade varit nog för ett femton poängs examensarbete. I efterhand står vi med en 
enormt behaglig känsla i magen och vet att vi har något spännande att se fram emot. 
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