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Sammanfattning    
    

I takt med att allt fler barn har tillgång till digital teknik såsom smartphones, 

surfplattor, datorer och Tv-spelskonsoler ökar användandet av dessa. Föräldrar kan 

känna oro och maktlöshet över att spel och andra internetbaserade aktiviteter upptar 

för mycket av barnets tid. Som förälder kan det vara svårt att vara konsekvent och 

sätta gränser för skärmtiden, vilket kan leda till konflikter i familjen. Vanligtvis blir det 

bråk när barnet ska göra läxor, äta måltider eller gå och lägga sig eftersom de har 

svårt att bryta. En annan nackdel med barn som spelar för mycket är att det kan ta 

överhanden över fritidsaktiviteter, hobbys och socialt umgänge. Det kan också leda 

till trötthet och koncentrationssvårigheter i skolan. Föräldrar måste ha mycket 

tålamod och vara tydliga med sina regler men det är lättare sagt än gjort.    

Projektet bygger på att lösa problemet med barns användning av digital teknik när 

det går till överdrift och därmed även får andra konsekvenser. Föräldrar ska erbjudas 

ett hjälpmedel som gör att de kan styra och begränsa barns skärmtid. Syftet med   

projektet har varit att utveckla en helhetslösning som har ett brett  

användningsområde och är användarvänlig. Produkten består av en fysisk enhet som 

kopplas till hushållets router och på så vis når barnens olika teknikenheter som är 

uppkopplade mot WiFi. Genom en applikation kan föräldern göra inställningar för 

internetåtkomst, blockera olämpliga sidor och följa upp skärmtiden. Utöver detta ingår 

även en hemsida där föräldrar kan få information och råd angående barns spel- och 

internetvanor samt få kontakt med andra föräldrar i ett chattforum.        

Projektet har mynnat ut i en funktionsduglig prototyp som uppfyller alla krav som 

ställdes från början. Då projektets resurser var begränsade fokuserade vi på att 

tekniken skulle fungera framför att applikationen var fullt utvecklad.     

Vår produkt Harmonize är unik då det inte finns något liknande hjälpmedel i 

dagsläget. Harmonize är prisvärd och kommer tillgodose ett stort behov hos en bred 

målgrupp. Vi hoppas att Harmonize lever vidare efter examen och att vi i framtiden 

kan beskåda produkten i butikerna.      

    

    
    

    

  
  
  
    

    

    



 

Abstract    
As more and more children have access to digital technologies such as smartphones, 

tablets, computers, and video game consoles the overall use is increasing. Some 

parents feel worried and powerless over the fact that games and other internet based 

activities take up too much time from the child. As a parent it is difficult to be 

consequent and set boundaries for screen time, which can lead to conflict in the 

family and it will lead to arguments when the child has to do it´s homework, eat or go 

to bed as it is hard for them to stop. There are further disadvantages for children who 

play games or use digital technology too much, it takes over their social life and 

infringes on outdoor activities, sports and social life. Too much gaming or use of 

digital technology can also lead to tiredness and difficulty in concentrating in school. 

Parents need to be patient and to be clear with their rules, however, that´s easier 

said than done. The project is based on solving the problem with children overusing 

digital technology in order to prevent the consequences within. Parents will be offered 

a tool that enables them to control and limit children´s screen time. The aim of the 

project has been to develop a complete solution that offers a wide range of 

applications and is user friendly. The product consists of a physical device that 

connects to the household router and thus reaches the children´s various technology 

devices that are connected to WIFI. Through an application, parents can make the 

settings for Internet access, block inappropriate sites and monitor screen time. In 

addition, the project also includes a website where parents can get information and 

advice on children´s gaming and Internet habits and also connect with other parents 

in a chat forum.     

The project has resulted in a working prototype that meets all the requirements that 

were intended from the beginning. As the project´s resources were limited, we 

focused on the technical aspects to function fully in front of the application being fully 

developed.    

Our product Harmonize is unique as there are no similar devices currently on the 

market. Harmonize is affordable and will meet a great need among a broad target 

group. We hope that Harmonize lives on after graduation and that in the future we will 

view the device in stores.    

    

    

    

       
   
   
  
  
   



 

 

Förord     
    

Denna rapport beskriver vårt examensarbete Harmonize och är en del av kursen 

produktutveckling och innovationsledning, 22,5 högskolepoäng. Vi som genomfört 

arbetet heter Emina Mirvic och Christine Jannesson och är studenter på    

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Projektet är ett resultat 

av den kunskap som erhållits under studietiden i kombination med ett stort 

engagemang. God samarbetsförmåga och många skratt är något som genomsyrat 

hela projektet.     

Vi vill tacka alla som vi kommit i kontakt med under projektets gång som varit 

betydelsefulla på ett eller annat vis. Ett stort tack riktas speciellt till vår handledare 

Jeanette Gullbrand som har stöttat och gett oss värdefull feedback samt Hans-Erik 

Eldemark för att han alltid tagit sig tid att besvara våra frågor.    

    

Halmstad 2016-05-20    

    

    

_____________________________         _____________________________            

Emina Mirvic                                              Christine Jannesson    
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund          
Barn idag växer, nästan från födseln, upp med ena foten i en digital värld. Internet 

och den snabba teknikutvecklingen präglar i allt högre grad dagens levnadsmönster. 

I så gott som alla familjer finns det smartphones, spelkonsoler, surfplattor och 

datorer. Den dagliga användningen av digital teknik ökar stadigt, samtidigt som den 

startar i allt tidigare ålder. För många barn är gemenskapen på internet ett utvecklat 

socialt samspel som är minst lika viktigt som att träffa kompisar i verkligheten. Att 

kunna kommunicera med andra genom sociala medier, online-spel och Skype har 

resulterat i ett nytt sätt att umgås. Internet och spel är en positiv fritidssysselsättning 

när det hålls på en sund nivå men ibland kan barn ha svårt att sätta gränser för sig 

själva. Barn som spenderar väldigt mycket tid framför skärmen, och har svårt för att 

slita sig, riskerar att gå miste om andra mer stimulerande aktiviteter. Ibland har 

barnen svårt för att acceptera när föräldrarna säger att de ska avbryta, vilket kan leda 

till konflikter.     

    

1.2 Problemformulering      

Föräldrar oroar sig över konsekvenserna med barns spelande och 

internetanvändande samt brottas med tanken över hur de ska sätta gränser och 

regler. Barn som sitter stilla mycket vid en skärm löper större risk att drabbas av 

fysisk ohälsa än andra barn som rör på sig mer. Ibland kan det gå så långt att 

barnens spel- och internetvanor drabbar fritidsaktiviteter och socialt umgänge i det 

verkliga livet. Vanligtvis blir det bråk när barnet ska göra läxor, äta måltider eller gå 

och lägga sig eftersom de har svårt att skiljas från exempelvis ett spel som de är mitt 

uppe i. En del barn har svårt att komma till ro på kvällarna eftersom de ständigt är på 

sin vakt när det plingar till i smartphone eller surfplatta. Barn som får för lite sömn 

kan få problem i skolan på grund av koncentrationssvårigheter. Det är inte alltid lätt 

som förälder att vara konsekvent och det krävs mycket tålamod för att stå emot 

barnens tjat.    

    

1.3 Syfte    

När uppgiften att sätta gränser för barnens skärmtid känns övermäktig för 

föräldrarna, och när familjelivet är mindre tillfredsställande, ska ett behändigt 

hjälpmedel snabbt lösa problemet. Syftet med projektet är att utveckla en 

användarvänlig produkt med vilken det går att styra samt begränsa barns 

internetåtkomst. Den fysiska enheten fungerar som en mellanhand mellan de olika 

teknikenheterna i hemmet och den befintliga routern. Inställningar för de olika 
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funktionerna görs via applikationen i exempelvis förälderns smartphone. Alla 

teknikenheter som är uppkopplade mot hushållets WiFi kan inkluderas i systemet.    

Genom att erbjuda föräldrar ett verktyg att kunna hantera barns skärmtid så möjliggör 

det en mer begränsad och lagom sysselsättning för barnen, men även ett sundare 

liv. Systemet kommer dessutom bidra till färre konflikter och därmed ett mer 

harmoniserat familjeliv.    

    

1.4 Mål    

Målet med projektet är att inom tidsramen kunna utveckla, testa och slutligen visa 

upp en funktionell prototyp på slutpresentationen och Utexpo i slutet av maj 2016. 

Det ska även finnas en affärsplan framtagen. Förhoppningen är att komma i kontakt 

med en samarbetspartner eller entreprenör så projektet kan leva vidare.    
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2. Teori och referensramar    
I detta stycke presenteras olika teorier som stödjer de påståenden som projektet 

bygger på. Här tas negativa aspekter med digital teknik upp och hur barn kan 

påverkas vid överkonsumtion av dessa.     
    

2.1 För mycket spel kan orsaka sömnsvårigheter    

Den första teorin behandlar sömnsvårigheter hos barn till en följd av att de ägnar sig 

åt för mycket datorspelande. Ju mer barn använder datorn desto senare somnar de 

på kvällarna. Barnet har svårt att slappna av eftersom ljuset i skärmen påverkar 

hjärnan men även interaktionen med datorn gör att barnet blir piggare, vilket leder till 

att det blir svårt att slappna av och somna. Det är tydligt att sömnbrist leder till både 

fysiska och psykiska hälsorisker. Barn som sover dåligt blir nedstämda, irriterade och 

nervösa oftare än andra. Det är dessutom svårare för barnet att koncentrera sig i 

skolan (Nuutinen et al., 2013).    

    

2.2 När barnet fastnar i spelande     

Runt 8 % av de barn som spelar dataspel visar tendenser till spelberoende. Föräldrar 

måste ta sin föräldraroll på allvar och vara konsekventa vad det gäller regler.    

Föräldrar måste ha ett stort tålamod så de kan stå emot barnens viljor.    

Dataspelsberoende kan förklaras med att barnet flyr in i en parallell värld om saker 

och ting är jobbiga. Det finns även de barn som är tillbakadragna och känner att de 

kan leva ut i spelet genom sin rollfigur. En annan orsak, som är typisk för missbruk, 

är när hjärnans belöningssystem går i gång. Om barnet spelar mycket finns det finns 

några tecken som föräldrar kan vara uppmärksamma på. Det kan vara fysiska 

problem som ont i magen, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och aggressivitet. 

Andra signaler kan vara att barnet vänder på dygnet, isolerar sig i sitt rum, saknar 

vänner eller somnar i skolan (Wincent, 2014).     

    

2.3 Skadlig strålning från trådlös teknik    

Trådlös teknik avger såväl mikrovågsstrålning som lågfrekventa elektromagnetiska 

fält vilket är skadligt för barns nerv- och hormonsystem. Barn är särskilt känsliga för 

strålning eftersom deras huvuden är små och skallbenet är tunt. Strålningen kan 

orsaka hälsoproblem av lindrigare art men även allvarligare sjukdomar som cancer. 

Hög användning av mobiltelefoni ökar risken att drabbas av hjärntumör. Det är inte 

endast den trådlösa tekniken som är skadlig utan trådlöst internet avger också 

strålning. Därför är det om möjligt bra att undvika uppkoppling mot WiFi. Andra 

rekommendationer är att avstå från långa telefonsamtal, sätta laptop eller surfplatta i 

knät samt begränsa barnens skärmtid (Strålskyddsstiftelsen, 2016).     
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3. Metod produktutvecklingsprojekt    
Projektgruppen valde att arbeta med Dynamic Product Development (DPD),  

(Ottosson, 2004), under utvecklingsprocessen. I detta stycke ges en kort förklaring 

av DPD och varför den modellen tillämpades.    
    
3.1 Dynamic Product Development, DPD    

DPD är en modell som ökar möjligheten för förändringar under projektets gång 

genom att de arbetsuppgifterna som är viktigast vid tillfället väljs. I DPD är det tillåtet 

att hoppa mellan olika arbetsuppgifter och det medför att den kreativa förmågan höjs. 

Det är viktigt att kraftansamla och angripa de stora problemen först och inte stanna 

upp för de små, likt strömmande vatten som tar sig runt de små hindren. Det 

dynamiska förhållningssättet bygger på att en tydlig vision, eller mål, kommuniceras 

som ger en riktning av arbetet. För att det ska kunna vara möjligt att arbeta flexibelt 

mot visionen görs en grov långtidsplanering och en detaljerad korttidsplanering. En 

tumregel som förespråkas i DPD är att fatta många små beslut istället för att vänta till 

ett stort beslut som kan bli tidsödande. DPD lämpar sig bra vid så kallade wish-drivna 

produktutvecklingsprojekt till skillnad från Lean Product Development (LPD), 

(Holmdahl, 2010). LPD passar bättre till need-drivna projekt vilket innebär att 

produkten är ganska vanlig. I LPD ligger fokus på att utnyttja resurserna effektivt, 

reducera mängden arbete och utveckla rätt produkt. Projektgruppen valde DPD 

eftersom en helt ny produkt skulle utvecklas och kunskapen var begränsad. I DPD är 

det möjligt att öppna upp parameterspannen och utnyttja nyfunnen kunskap under 

projektets gång (Ottosson, 2004).    
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4. Metod produktutveckling    
Följande avsnitt beskriver vilka metoder som använts i projektet.    

4.1 Handlingsplan    

4.1.1 Visuell planering    

Visuell planering innebär att planering sker efter resurser och tid, 

exempelvis på en whiteboardtavla där resurserna är ordnade vertikalt och 

tiden horisontellt. Planeringen görs med hjälp av skrivna post-it lappar 

som fästs på tavlan. Visuell planering ger ökad delaktighet, effektivt 

resursinflytande och bättre styrning av verksamhet (Holmdahl, 2010).     

    

4.1.2 Dagbok    

Varje projektmedlem för dagbok och arbetar efter principen anteckna 

ständigt. Allt som berör projektet dokumenteras för att underlätta 

rapportskrivning, planering och framförallt för att komma ihåg alla idéer 

som dyker upp under arbetets gång (Holmdahl, 2010).    

    

4.1.3 Gantt- schema    

Gantt- schemat är ett visuellt planeringsverktyg som används för att 

strukturera projektets tidsåtgång. Aktiviteternas varaktighet är markerade 

utefter en horisontell tidsaxel. Planeringsmetoden ger en bra överblick 

över projektets delmoment samt start- och sluttid. Det är viktigt att inte lita 

för mycket till Gantt-schemat för då riskeras projektet att låsas och 

kreativiteten att hämmas (Holmdahl, 2010).     

    

4.2 Kommunikation    
4.2.1 Messenger    

Den största delen av kommunikationen inom projektgruppen har skett via 

Messenger. Via chatten bestämdes möten, arbetstider men även 

dokument skickades sinsemellan. Messenger bidrog till en snabb och 

enkel kommunikation.    

    

4.2.2 Mejl    

Utöver möten har kontakt med handledare och samarbetspartners skett 

via mejl. Detta var ett effektivt kommunikationssätt och användes 

huvudsakligen för att komma överens om tid för ett möte eller när man 

ville delge information om något.     
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4.2.3 Möten    

Möten inom projektgruppen har skett kontinuerligt i projektrummet på 

förutbestämda tider. En dag i veckan har projektgruppen haft en stående 

tid för möte med handledare. Vid dessa tillfällen har lägesrapportering 

avgetts och det har diskuterats om vad som hänt sedan förra mötet samt 

vad som ska göras kommande vecka. Möten med samarbetspartners 

förekom i den mån det krävdes och på överenskomna tider.     

    

4.3 Faktainsamling    

4.3.1 Internet    

Internet användes regelbundet under projektets gång för att snabbt och 

effektivt kunna hitta information.     

    

4.3.2 Kurslitteratur     

Kurslitteratur från avverkade kurser var till stor hjälp i projektarbetet. Ett 

enkelt och tillförlitligt sätt att hitta relevant information.    

    

4.3.3 Hantering av kunskapsgap    

Kunskapsgap är brist på kunskap rörande specifika delar av projektet och 

som är nödvändig att tillgodogöra sig för att projektet ska kunna 

genomföras. Man bör identifiera så många kunskapsgap som möjligt 

innan projektets start för att underlätta processen under projektets gång. 

Ett kunskapsgap kan förekomma när som under projektets gång, det kan i 

sin tur leda till att tidsplaneringen förändras och nya tillvägagångssätt 

måste tillämpas. Det är viktigt att stänga kunskapsgapen för att inte 

äventyra projektet, lämpligast är att börja med de som är mest allvarliga 

(Holmdahl, 2010).    

    

4.3.4 Marknadsundersökning    

Undersökningen riktas mot konsumenterna för att ta reda på marknadens 

storlek, marknadsandelar och människors åsikter. På detta vis fås en 

uppfattning om hur väl en befintlig produkt fungerar samt vad som kan 

förändras, men det kan även vara bra när ett företag är nytt eller om man 

funderar på att lansera en ny produkt. Information kan samlas in genom 

observationer, experiment, intervjuer eller enkäter. I enkäter är   det 

viktigt att formuleringarna är klara och tydliga så det inte leder till  

missuppfattningar (Wikipedia, 2016).     
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Projektgruppen genomförde en marknadsundersökning för att ta reda på hur 

föräldrar upplever barns spel- och internetvanor. Underlaget för 

marknadsundersökningen bestod av en enkät innehållande nio frågor. Enkäten 

delades på Facebook för att på så vis snabbt nå ut till fler föräldrar med barn i 

åldern 2-16 år. Undersökningen var tillgänglig under en veckas tid och resulterade i 

åttio ifyllda enkäter. Undersökningen bidrog till värdefull information som var 

betydelsefull för det fortsatta arbetet.     

    

4.4 Idégenerering  Nedan beskrivs vilka metoder som har 

använts för att generera idéer.     

    

4.4.1 BAD, PAD, MAD, CAD    

BAD - Brain Aided Design. Det första steget i idégenerering är att börja 

tänka fritt. Det är viktigt att inte ha några begräsningar som hämmar 

kreativiteten i form av kravspecifikation eller att benchmarking redan har 

genomförts (Holmdahl, 2010).     

PAD - Pencil Aided esign. Nästa steg är att generera idéer genom att 

skissa fram lösningar med penna och papper (Holmdahl, 2010).    

MAD - Model Aided Design. Innebär att skapa olika modeller av sina 

tankar för att få en mer realistisk bild över hur prototypen kan se ut samt 

för att öka förståelsen för konceptet (Holmdahl, 2010).    

CAD - Computer Aided Design. Handlar om att datorn används till att rita 

upp en komponent eller prototyp som visas i en tredimensionell vy. Ett bra 

sätt att få en uppfattning om hur det kommer se ut (Holmdahl, 2010). 

Programmet som användes under projektet var Catia V5 R20.    

    

4.4.2 Kreativ dialog    

Två till fyra personer möts och alla har med sig varsin penna och en 

mängd skisspapper. En person börjar med att presentera sina idéer och 

skissa samtidigt som de övriga gruppmedlemmarna kommer med 

feedback och nya idéer. När den första personen har slut på idéer tar 

nästa person vid och så fortsätter det tills dess att alla har presenterat 

sina idéer. Det är viktigt att arbeta vidare på alla idéer och inte säga nej till 

någon idé. Detta för att inte hämma kreativiteten och för att alla ska våga 

presentera sina idéer (Holmdahl, 2010).     

    

4.4.3 Brainstorming    

En metod som används för att generera idéer. Brainstorming genomförs i 

grupp och används med fördel i början av projekt. Genom kreativa 
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dialoger skapas goda möjligheter att tillsammans komma fram till 

innovationer eller en början på ett koncept. Ett sätt att utföra metoden är 

att alla gruppmedlemmar skriver ner sina idéer på lappar under en 

förutbestämd tid. Sedan samlas lapparna ihop och gås igenom (Ottosson, 

2004).      

     

4.4.4 Benchmarking    

Metoden går ut på att jämföra sin produkt med andra liknande och ta 

lärdom av det. På så vis kan ens egen produkt bli bättre än de som 

jämfördes med. Det är viktigt att inte använda denna metod för tidigt i 

produktutvecklingsprojekt då det hämmar kreativiteten och låser tankarna 

(Holmdahl, 2010).      

4.5 Utvärdering och analys    

4.5.1 SWOT-analys    
SWOT är en akronym byggd på de engelska orden Strengths, 

Weaknesses, Opportunities och Threats. SWOT-analysen innebär en 

kartläggning av projektets styrkor och svagheter samt de möjligheter och 

hot som kommer från omvärlden. Därefter dras slutsatser genom hur 

matchningar kan göras och vilka gap som finns. I projekt används 

analysen till att identifiera vilka förutsättningar som finns att nå målet 

(Tonnquist, 2014).    

    

4.5.2 PEST-analys    

PEST står för Political, Economic, Social och Technological factors och är 

en användbar metod för analys och planering i syfte att hitta faktorer i den 

omgivande makromiljön som påverkar verksamheten. Politiska, 

ekonomiska, sociala och tekniska faktorer är alla mer eller mindre 

omöjliga för företaget att på egen hand påverka eller kontrollera men 

bidrar till ett möjlighetstänkande (Collins, 2014).      

    

4.5.3 Porters femkraftsmodell    

Porters femkraftsmodell används för att ta reda på hur attraktivt det är att 

verka i en viss bransch. Modellen går ut på att utarbeta en korrekt 

konkurrensstrategi samt att hitta rätt position i branschen som leder till 

lönsamhet. De fem krafterna är kunders förhandlingsstyrka, leverantörers 

förhandlingsstyrka, substitut, konkurrens från nya aktörer och konkurrens 

mellan befintliga aktörer. Ett högt tryck från de fem krafterna leder till 

mindre lönsamhet för det enskilda företaget i branschen. Vidare måste 



10       

källan till varje kraft analyseras för att komma fram till potentiella 

strategier (Kotler, 2013).    

    

4.5.4 Canvasmodellen    

Denna modell är ett effektivt verktyg för att utveckla innovativa 

affärsmodeller och därmed skapa lönsamma affärer. En canvas beskriver 

företagets affärsmodell med nio block: kund, erbjudande, intäktsmodell, 

säljkanal, kundrelationer, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpartners 

samt kostnader. Efter en utvärdering av de olika delarna åskådliggörs vad 

som kan förbättras i affärsmodellen.    

Förändringarna kan bidra till såväl nöjdare kunder som bättre lönsamhet 

för företaget (Osterwalder, 2012).     

      

4.5.5 Pughs matris    

En metod som tillämpas för att värdera koncept. Koncepten som ska 

screenas och de utvalda funktionerna som ska beaktas förs in i en tabell. 

Ett koncept väljs ut för att fungera som referens och jämföras med de 

andra. Koncepten rangordnas sedan och det koncept som får högst 

poäng bör vara det som ska arbetas vidare med (Holmdahl, 2010).     

    

4.6.6 Urvalsmatrisen    

Urvalsmatrisen är även den en metod för att värdera koncept. Om inte 

screeningsmatrisen anses vara tillräcklig att värdera koncepten kan även 

urvalsmatrisen användas. Koncepten betygssätts genom att jämföra med 

referensen och sedan viktas funktionerna. För varje koncept multipliceras 

sedan viktfaktorerna med betyget och resultatet summeras (Holmdahl, 

2010).    

    

4.6.7 Riskanalys    

En riskanalys har i syfte att identifiera potentiella risker med projektet följt 

av riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Därmed 

förbereder en riskanalys projektets medlemmar på eventuella hot mot 

projektet (Tonnquist, 2014).  

5. Projektbeskrivning    
Projektet sträcker sig från hösten 2015 till våren 2016 och vi som har 

genomfört arbetet heter Emina Mirvic och Christine Jannesson. 

Samarbetspartner är Dobus och handledare under projektets gång är 
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Jeanette Gullbrand. I detta kapitel beskrivs projektorganisationen och 

projektets ekonomi. Även krav och de högst rankade riskerna samt 

tidsplanen återfinns.    

  

5.1 Projektorganisation    

Projektet drivs av projektgruppen som även är projektägare. Nedan följer 

en kort presentation om var och en i projektgruppen samt vilka 

intressenter som på något vis har påverkat projektet.    

    

5.1.1 Projektgruppen     

Emina Mirvic, 22 år - Studerar sista året på  

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Kommer från 

Falkenberg. Har tidigare haft anställningar inom lager, produktion samt 

servicebranschen. Intresserad av teknik och vill vara med och utveckla 

samhället och framtiden.     

Christine Jannesson, 36 år - Studerar sista året på  

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Bor i 

Smålandsstenar med man och fem barn. Har tidigare arbetat med diverse 

uppdrag inom metall- och plastindustrin samt drivit eget företag. Har 

erfarenhet av problematiken som ligger till grund för projektet.    

    

5.1.2 Intressenter    

• Jeanette Gullbrand är handledare och anställd på Högskolan i  

Halmstad.     

• Leif Nordin är examinator för kursen produktutveckling och 

innovationsledning 22,5 högskolepoäng och rektor för 

Utvecklingsingenjörsprogrammet.    

• Dobus är samarbetspartner och utvecklare av mjukvara i 

prototypen.    

• Conny Nilsson är innovations- och finansieringsrådgivare på Almi 

Företagspartner i Halmstad.    

• Sandra Johannesson är affärsutvecklare på Halmstad Business 

Incubator.    

• Josefine Henriksson är studentkoordinator på Hälsoteknikcentrum 

Halland.   

• Eurovema Mobility AB bistår med 3D-skrivare för framtagning av 

hårdvara.   

• Familjer som testar och utvärderar produkten.     

De intressenter som har haft mest att göra med projektet är Jeanette 

Gullbrand och Dobus. På måndagar har det varit en stående tid för möte 

med Jeanette. Utöver möten har kontakt skett via mejl. Kontakt med 
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Dobus har skett kontinuerligt under projektets gång via mejl och möten 

har bokats in vid behov.     

    

5.2 Ekonomisk översikt    

Kostnaderna för projektet baseras på tillverkning av prototypen. Dobus 

sammanställde en offert där det framgick vad som ingick i priset. Den 

totala kostnaden inkluderar arbetstimmar för utveckling av mjukvara samt 

materialkostnader.     

För att kunna finansiera projektet söktes bidrag hos Almi Företagspartner. 

Sten Fåhrés minnesfond bidrog med en summa på tvåtusen kronor 

tillägnat projekt i egen regi. Nedan ges en bild över projektets budget 

under höstterminen.    

    

Intäkter    Kostnader    

Almi Företagspartner                  15 000 SEK   Tillverkning och material        19 112 SEK   

Sten Fåhrés minnesfond              2 000 SEK        

Summa intäkter                        17 000 SEK    Summa kostnader                19 112 SEK   

    

Mot slutet av projektet beslutade projektgruppen att ansöka om ytterligare 

finansiellt stöd hos Almi. Ansökan beviljades och Almi avsatte 2000 

kronor till projektet. De extra pengarna som kom in gjorde att intäkter och 

kostnader gick jämnt ut.    

    

5.3 Krav och önskemål    

Nedan listas de övergripande krav som ställdes på produkten från början.     

    

Fungera på alla olika slags teknikenheter – Hela tanken med 

produkten är att den ska ha ett brett användningsområde. Det ska det 

vara möjligt att styra smartphones, surfplattor, datorer och 

Tvspelskonsoler.    

Användarvänlig – Produkten ska vara användarvänlig så att målgruppen 

har lättare för att ta den till sig. Alla har inte samma tekniska 

förutsättningar.    

Tilltalande design – Det är en fördel om produkten ser tilltalande ut och 

har en behändig storlek. Den ska smälta in i hemmet och inte vara i 

vägen.    
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Några önskemål på funktioner i produkten:    

Tidsbudget – Schema för varje enhets tidsbegränsade åtkomst av 

internet.    

Närvarokoll – Tidshistorik över varje enhets närvaro på internet.    

Blockering – Möjlighet att blockera olämpliga internetsidor, applikationer 

och spel.    

Direktavstängning – Möjlighet att bryta uppkopplingen vid exempelvis 

läxläsning.    

Lösenord – Föräldrar ska kunna skydda inställningar.     

Förvarning – En ruta med nedräkning ska synas på skärmen innan 

avstängning.                                      

5.4 Risker    

I ett tidigt skede analyserades projektets risker med hjälp av 

miniriskmetoden. Riskerna som ansågs utgöra störst hot mot projektet 

följer nedan. För fullständig analys se bilaga 1.    

    

Otillräcklig budget – För att motverka att projektet äventyras på grund 

av dålig ekonomi måste projektgruppen göra sitt yttersta för att hitta 

sponsorer eller bidragsgivare.    

Prototyp ej färdig i tid – Det är viktigt att planeringen och hålltider följs 

för att förhindra förseningar i projektet. Tydlig kommunikation krävs med 

samarbetspartners så inte missförstånd leder till förseningar.    

Kunskapsbrist i projektgruppen – Projektgruppen saknar kunskap inom 

vissa områden som rör projektet, exempelvis för att utveckla mjukvaran. 

Kunskapsbrist kan motverkas genom att identifiera kunskapsgap snarast 

och stänga dem.    

    

5.5 Tidsplan    

I början av projektet gjordes en grov tidsplanering med hjälp av ett 

Ganttschema    

(bilaga 2). Projektet startade upp hösten 2015 och fortgick fram till slutet 

på maj 2016. Förutom Gantt-schemat användes en mer detaljerad 

planering veckovis. Det fanns några direktiv att förhålla sig till vilket gjorde 

att planeringen fick anpassas därefter.     

• Den 15 november ska en projektplan lämnas in.    

• Den 16 december hålls en konceptpresentation på engelska.    

• Den 31 januari ska inlämning av konceptrapport ske.    
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• Den 1 april är det opponering.    

• Den 18 maj är det slutpresentation av examensarbetet.    

• Den 22 maj ska examensrapport lämnas in.    

• Den 26, 27 och 28 maj ska examensarbetet visas upp på Utexpo.    
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6. Utvecklingsprocessen    
Utvecklingsprocessen fortskred delvis parallellt med förstudien. Följande 

avsnitt beskriver hur produktutvecklingsprocessen gick till och här 

redogörs arbetsgången, från idé till produkt.    

    

6.1 Faktainsamling     
    
Internet användes kontinuerligt genom projektet och var ett effektivt 

hjälpmedel att hitta önskad information snabbt. I ett tidigt skede av 

projektet studerades statistik och via databaser gjordes sökningar efter 

relevant forskning. Kurslitteratur från tidigare kurser kom väl till pass och 

användes till och från i projektet.     

    

6.1.1 Hantering av kunskapsgap    

I början av projektet men likaså under arbetets gång stötte projektgruppen 

på olika problem på grund av begränsade kunskaper, så kallade 

kunskapsgap (rubrik 4.3.3). Dessa gap fylldes med bland annat med 

information från internet och kurslitteratur samt samtal med kunniga 

personer. Projektgruppens avgränsade kunskaper kring tekniska 

lösningar bidrog till att utomstående hjälp, för att utveckla mjukvaran i 

produkten, var nödvändig. Till en början var det svårt att få kontakt med 

samarbetspartners som var villiga att hjälpa till och veckorna sprang iväg. 

Efter ett tips från handledare Hans-Erik Eldemark så kontaktades ett litet 

företag vid namn Dobus i Halmstad, som är en digital design och 

utvecklingsbyrå. Dobus återkopplade snart och visade intresse för ett 

samarbete. Ett möte bokades in hos Dobus där det berättades om idén, 

vilket ledde till att de var beredda att ta sig an uppgiften.     

    

6.2 Förstudie    

Projektgruppen genomförde en förstudie med syftet att bedöma 

förutsättningarna med projektet samt minska osäkerheten kring det. 

Statistik studerades för att bringa klarhet i barns faktiska spel- och 

internetvanor, men även visa på barns tillgång till medieteknik. 

Projektgruppen gjorde en SWOT-analys för att undersöka projektets 

interna och externa förutsättningar. Vidare undersöktes 

konkurrentsituationen och den potentiella marknaden. Förstudien var till 
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stor nytta och suddade ut tveksamheter kring projektet. Fullständig 

förstudie finns i bilaga 3.    

    

6.2.1 Marknadsundersökning    

En enkätundersökning, riktad till föräldrar med barn i åldern 2-16 år, 

genomfördes för att skapa bredare underlag för det fortsatta arbetet. 

Syftet med undersökningen var  att ta reda på hur föräldrar i allmänhet 

ställer sig till deras barns spel- och internetvanor samt om de upplever 

några negativa aspekter med detta.  Projektgruppen ville även se om det 

fanns några samband mellan barns ålder och deras agerande. 

Underlaget för marknadsundersökningen bestod av en enkät 

innehållande nio frågor (se bilaga 4). Undersökningen bidrog till värdefull 

information som var betydelsefull för det fortsatta arbetet. 

Undersökningen visade att teknikinnehavet i hushållen är högt och 

barnen har ofta tillgång till flera olika teknikenheter. En majoritet av 

föräldrarna tycker att deras barn lägger för mycket tid på spel och 

internet. En stor andel av föräldrarna tycker att barnens skärmtid går ut 

över mer viktiga aktiviteter, endast tio procent svarar att det aldrig händer. 

Hela sextioåtta procent säger att det är svårt att få barnen att avbryta 

spel- och internetaktiviteter samt att det ibland leder till konflikter. Ungefär 

hälften av föräldrarna oroar sig ibland för tiden deras barn spenderar på 

spel och internet. Många av de tillfrågade föräldrarna uppger att de är 

konsekventa med regler angående skärmtiden, men trots det är så gott 

som alla positiva till att använda ett hjälpmedel för att begränsa 

skärmtiden. Marknadsundersökningen finns i sin helhet i bilaga 5.   

     

6.3 Idégenerering    

Flera olika idégenereringsmetoder användes i projektet. BAD, PAD och 

MAD (rubrik 4.4.1) var några av metoderna som tillämpades. I ett tidigt 

skede av projektet när projektgruppen beslutat att lösa problemet med 

barns skärmtid, började de enskilda funderingarna kring möjliga lösningar. 

Tankarna gick även till vilka teknikenheter som skulle inkluderas, 

produktens utseende och vilka funktioner den skulle ha. Idéer och 

lösningar skissades ner på papper av var och en i projektgruppen vilket 

gjorde att kreativiteten ökade ännu mer. Enkla modeller gestaltades i 

papp för att kunna visa hur tänkta lösningar kunde se ut. Framförallt så 

var det storleken på de enkla lådorna som var intressant. Brainstorming 

(rubrik 4.4.3) användes löpande genom projektet och resulterade hela 

tiden i nya idéer och förbättringar. Alla arbetade efter principen att 

fokusera på användaren och sätta sig in i dennes situation.     
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6.3.1 Benchmarking     

Metoden gick till på så vis att information om andra produkter med föräldrakontroll 

letades upp på internet. Både olika routrar och en rad applikationer undersöktes. 

Appstore var ett bra alternativ att söka i för att hitta applikationer. Det fanns applikationer 

med olika grad av kontrollsystem men alla var i stort sett uppbyggda på samma vis. Det 

som var mest intressant och där fokus låg var på hur tidsscheman såg ut, men även 

applikationens uppbyggnad i stort var av värde. Metoden bidrog till nya idéer och återigen 

kunde brainstorming tillämpas för vidare diskussioner.    

    

6.4 Konceptframtagning    

Ganska snart kom projektgruppen fram till ett koncept för produkten och med detta 

insågs att projektet måste ha en ekonomi för att kunna fortskrida. Det var då som 

projektgruppen vände sig till Almi företagspartner för att ansöka om bidrag. Dessutom 

undersöktes fler finansieringsmöjligheter utan någon större framgång. För att inte 

låsa fast sig vid en lösning, innan det var klart med projektekonomin, utarbetades 

därför ytterligare två koncept genom brainstorming. Nedan presenteras de tre 

koncepten.   

    

Koncept 1 – Applikation och styrenhet    

Består av en applikation med funktioner som kan styra och begränsa 

internetanvändningen i andra enheter samt en fristående styrenhet. 

Fördelen med styrenheten är att det ska gå snabbt och enkelt att bryta 

internetuppkopplingen, genom en knapptryckning, exempelvis när barnet 

ska göra läxan. Sedan är det bara att aktivera uppkopplingen igen utan 

att behöva gå in i applikationen och ändra på inställningar. Dessutom är 

det bra om någon vuxen i hushållet inte själv har applikationen.    

    

Koncept 2 – Applikation och enhet    

En fysisk enhet som via den befintliga routern ska kunna styra olika 

teknikenheter i hushållet genom en applikation. Påminner till stor del om 

koncept 1 men enheten har inga egna funktioner som direktavstängning. 

Genom applikationen görs inställningar av funktioner som tidsscheman 

och blockering. Fördelen med detta koncept är att det fungerar på alla 

enheter som är anslutna till internet oavsett om det är en smartphone, 

surfplatta, dator eller Tv-spelskonsol.    

    

Koncept 3 - Applikation     

Enbart en applikation som är uppbyggd med en meny som innehåller 

olika funktioner, tidsschema och budget är ett önskemål. Applikationen 

fungerar garanterat då flera andra tjänster använder tekniken. Det är 

osäkert om den fungerar på andra enheter än smartphones och 
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surfplattor. För att hålla nere kostnaderna så begränsas arbetet till en 

applikation som endast fungerar på en enhet.    

    

6.5 Utvärdering koncept    

Samtliga koncept utvärderades för att komma fram till den bästa 

lösningen. Först användes Pughs matris (rubrik 4.5.5) för att utvärdera 

koncepten. I denna matris var det koncept 2 som rankades högst (se 

bilaga 5). För att vara säkra på att rätt koncept valdes ut beslutade 

projektgruppen att även använda sig av urvalsmatrisen  (rubrik 4.6.6). I 

urvalsmetoden blev det också koncept 2 som rankades högst och därmed 

det som var lämpligast att gå vidare med (se bilaga 6).    

Projektgruppens ursprungliga koncept, som bestod av en applikation med 

tillhörande styrenhet, fick tyvärr frångås eftersom projektekonomin inte 

räckte till. Att utveckla en applikation och styrenhet med funktioner hade 

blivit väldigt komplext och kostsamt. Att bara utveckla en applikation, 

koncept 3, som endast fungerar på en enhet gick isär med hela idén för 

projektet. Ett av kraven på produkten var att den skulle kunna styra över 

flera olika enheter, vilket inte uppfylls i koncept 3. Projektgruppen ansåg 

att det var koncept 2 som var det rätta beslutet med tanke på 

tillverkningskostnader och de kriterier som fanns från början.     

6.7 Prototypframtagning    

I detta stycke beskrivs de olika stegen i tillverkningsprocessen av 

prototypen och de val som projektgruppen ställdes inför.     
    
6.7.1 Funktioner    

När prototypen skulle tillverkas fick flera önskade funktioner skalas av för 

att hålla nere kostnaderna. Fokus låg på att utveckla en funktionsduglig 

prototyp baserat på den budget som fanns. Det var därför viktigare att få 

tekniken att fungera än att ha alla funktioner. Nedan är alla de funktioner 

som var önskvärda i prototypen samt en förklaring.     

Tidsbudget – Schema för varje enhets tidsbegränsade åtkomst av 

internet.    

Närvarokoll – Tidshistorik över varje enhets närvaro på internet.   

Blockering – Möjlighet att blockera olämpliga internetsidor, applikationer 

och spel.    

Direktavstängning – Möjlighet att bryta uppkopplingen vid exempelvis 

läxläsning.    

Lösenord – Föräldrar ska kunna skydda inställningar.    Förvarning 

– En ruta med nedräkning ska synas på skärmen innan 

avstängning.    
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De funktionerna som ingår i den första prototypen är blockering och 

tidsschema. Med blockeringsfunktionen är det möjligt för föräldrar att 

blockera applikationer, sidor samt spel och för att bidra till 

användarvänligheten så är dessa förprogrammerade i funktionen.  

Tidsschemat begränsar barnets internetåtkomst på förutbestämda tider. I 

prototypen användes ett förenklat schema som var uppdelat i dagsläge 

och kvällsläge.     

    

6.7.2 Design    

Ett av kraven var att produkten skulle ha en tilltalande design som passar 

in i de flesta hushåll.  Projektgruppen var överens om att den fysiska 

enheten skulle ha en stilren och enkel design. Vidare skulle enheten ha 

en behändig storlek som inte tog onödig plats. Genom kreativ dialog 

(rubrik 4.4.2) kom gruppen fram till flera intressanta utseenden på 

produkten. De bästa skisserna ritades sedan upp i CAD (rubrik 4.4.1) för 

att kunna välja ut den modell som såg bäst ut. 3D-ritningen användes 

senare för utskrift i 3D-skrivare.     

    

6.7.3 Ritningar    

Olika slags ritningar på skalet har gjorts i programmet Catia V5 R20. 

Detta gjordes för att ta reda på vilken som var den mest optimala och som 

var snyggast designmässigt (se bilaga 7).     

6.7.4 Hårdvara     

Skal     

Skalet för den fysiska enheten består av en underdel och ett lock. 

Anledningen till att skalet skulle öppnas uppifrån var för att underlätta 

lackeringen av de olika delarna. Upptill är skalet silverfärgat och nertill är 

det vitt. Skalet är tillverkat i en 3D-skrivare och består av z-ultrat som är 

ett tåligt plastiskt filament. Tillverkningsmetoden lämpade sig bra då det 

är ett billigt alternativ att framställa prototyper. Storleken på skalet är 

endast är 9 gånger 9 centimeter och 2,5 cm högt, men ändå tillräckligt 

stor för att rymma Raspberry Pi:n.    

    

Elektrisk komponent    

Raspberry Pi 2 model B som är en enkortsdator användes till att till att 

programmera mjukvaran i (raspberrypi, 2016). Raspberryn har inget 

inbyggt minne för operativsystemet och filer, istället används ett externt 

mikroSD-kort för fillagring. Strömförsörjningen sker via en mikro-usb. 
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Raspberryn har även en anslutningsport för nätverkskabeln vilket gör att 

modellen har bättre prestanda då nätverket blir starkare.    

    

6.7.5 Mjukvara     

Projektgruppen hade väldigt knappa kunskaper i programmering och 

valde därför att  anlita extern hjälp till att utveckla mjukvaran i den fysiska 

enheten samt applikationen. Nedan följer information om mjukvaran.    

    

Programmering i Raspberry Pi    

De två alternativen som fanns för att blockera hemsidor var DNS och 

HTTP-proxy. Först valdes DNS på grund av att det krävs mindre 

konfigurering jämfört med en HTTP-proxy. Efter att ha provat 

DNSlösningen visade det sig att det tog en stund innan DNS:en 

uppdaterades vilket gjorde att det tog längre tid för sidan att blockeras. En 

lösning med http-proxy blev därför aktuellt. Ganska snart hittades ett 

program, Squid, som gjorde det möjligt att i kombination med SquidGuard 

blockera specifika webbadresser.     

När det var dags att börja installera Raspberryn valdes Raspberry Pi:s 

officiella operativsystem Raspbian, baserat på Linuxdistributionen Debian. 

Detta valdes för att det har ett officiellt stöd av de som utvecklat 

Raspberry Pi, vilket tillåter framtida uppdateringar. När väl 

operativsystemet var installerat var det dags att installera Squid på 

enheten. Efter att Squid var installerat installerades även SquidGuard 

som skulle blockera sidorna genom Squid. Efter mycket om och men så 

fungerade systemet som det var tänkt, utvalda webbsidor blockerades.    

   
  

Apputveckling    

Projektgruppen valde att applikationen skulle utvecklas för Apples 

operativsystem iOS eftersom de själva hade iPhones. Det var det 
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självklara valet för att kunna demonstrera prototypen. Målet var att skapa 

en så användarvänlig applikation som möjligt. När väl designen var 

bestämd påbörjades det riktiga byggandet av applikationen med 

programmering. Vid sidan av byggandet av applikationen utvecklades 

API:et, som skulle ligga på Raspberryn, vilket applikationen skulle 

kommunicera med. API:ets uppgift är att lagra de blockerade 

webbsidorna i en databas, men även ta bort och lägga till nya webbsidor 

som användaren väljer i applikationen. API:et är utvecklat i språket PHP 

och använder databasen MYSQL.     

Applikationen är byggd med Apples programmeringsspråk Swift och 

innehåller funktioner för att blockera sidor som är förprogrammerade samt 

tidsinställningar. Swift valdes då det är ett säkert, kraftfullt och snabbt 

verktyg att utveckla applikationer.    

    

Webbutveckling    

Som ett komplement till produkten utvecklade projektgruppen en 

hemsida. Hemsidan ska fungera som en plattform för föräldrar där de kan 

råd och tips om barns spel- och internetvanor. Tanken är att hemsidan 

även ska fungera i marknadsföringssyfte. Hemsidan är utformad i 

Webnode som är ett enkelt hemsideverktyg där man redan kan hämta 

färdiga mallar att utgå från.     

6.7.6 Tester    

Tester gjordes kontinuerligt under prototyputvecklingen och resulterade i 

nya idéer och val för att hitta den bästa lösningen. Efter mycket testande 

och utvecklande så fungerade Applikation, API och Raspberry Pi:n 

tillsammans som det var tänkt. Projektet tog lite längre tid än vad som 

först var befarat men slutresultatet var detsamma som i teorin, före 

projektet påbörjades.     

    

7. Produkt     
Detta stycke beskriver den produkt som projektet resulterade i. Den 

fysiska enheten kopplas till en router och fungerar sedan som en 

mellanhand mellan routern och teknikenheterna i hemmet. Applikationen 

kommunicerar med den lilla enheten som i sin tur styr inställningarna som 

ska gälla för teknikenheterna.    
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7.1 Hårdvara    

Hårdvaran i produkten utgörs av skalet på 

enheten samt mikrodatorn inuti skalet.     

    

7.1.1 Skal    

Skalet består av plast och har en behaglig 

färgsättning.  Med sin storlek är enheten väldigt          

Bild: Den fysiska enheten  

behändig och tar ingen  större plats. Skalet har en kvadratisk form med 

modern design. Delarna på skalet består av ett lock och en underdel 

vilket underlättar tillverkning samt lackering. Locket är lite mindre än 

underdelen för att det ska likna ett urfräst spår som gör att designen är 

stilren och tilltalande. På ena sidan finns ett hål för anslutning med 

nätverkskabel samt ett hål där strömförsörjningssladden dras igenom.    

    

7.1.2 Elektrisk komponent    

En Raspberry Pi är hela grunden för uppbyggandet av mjukvaran i 

produkten. I denna mikrodator ligger programmen installerade. 

Raspberryn är placerad inuti skalet och strömförsörjningssladd samt 

nätverkskabel är kopplade till denna.           

                                                 

7.2 Mjukvara    

Mjukvaran i den fysiska enheten kommunicerar med både iOS- 

applikation och router. Genom applikationen görs blockering enkelt 

genom förprogrammerade sidor.     

I tidsschemat går det att välja vilka tider som åtkomsten till internet finns 

tillgängligt. Webbsidan är i dagsläget inte nåbar via applikationen utan 

den är helt fristående.    

    
7.2.1 Applikationen      

Applikationen är väldigt användarvänlig då den är enkelt uppbyggd samt 

att allt är på svenska. I applikationen går det att välja vilka sidor som ska 

blockeras och vilka tider barnet ska ha tillgång till internet. Sidorna i 

applikationen är förprogrammerade och genom ett knapptryck kan utvalda 

sidor blockeras. Schemat är programmerat med ett dagsläge och ett 

kvällsläge. Dagsläget innehåller ett tidsintervall där det medger åtkomst 

av internet. Kvällsläge betyder mellan vilka tider som internet inte 

fungerar. Applikationen är utvecklad i iOS än så länge.    
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                     Bild: Applikationen    

     
 

  
  

Webbsida    

Webbsidan är upplagd på så sätt att på förstasidan visas olika tjänster 

som erbjuds. Tanken är att webbsidan ska fungera som en plattform för 

föräldrar där de kan få hjälp och råd angående barns skärmtid. Det som 

finns är bland annat chattforum, länkar till andra relevanta hemsidor och 

statistik. På webbsidan görs det även reklam för Harmonize samt support 

kring installation av produkten. Alla tjänster finns i en meny i högra hörnet 

av startsidan.     
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8. Affärsutveckling    
I arbetet med att utveckla en affärsplan för Harmonize analyserades 

nuläget och omvärlden följt av en branschanalys. Syftet med analyserna 

var att ta reda på vilka förutsättningar Harmonize har och hur strategier 

kan utformas utifrån den informationen.      

    

8.1 Nulägesanalys    

SWOT-analysen (rubrik 4.5.1) är en fördelaktig och praktisk metod för att 

analysera nuläget. Projektgruppen identifierade styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot som har betydelse för verksamheten (se bilaga 8).    

Styrkor     

En stor styrka med Harmonize är att det är en unik produkt då det inte 

finns någon liknande på marknaden. Det är alltid en fördel med att vara 

först. En annan styrka är att den skiljer sig från konkurrerande produkter 

genom att vara väldigt användarvänlig, både ur teknisk synvinkel och när 

det kommer till applikationen som är på svenska. Det finns ett behov av 

produkten då många föräldrar inte har någon konkret lösning på 

problemet med barns skärmtid. Idag finns ingen annan produkt som kan 

tillgodose behovet på samma vis som Harmonize.     

Svagheter    

Projektgruppen har ingen erfarenhet av entreprenörskap och det är en 

svaghet. En kontakt har knutits med Halmstad studentinkubator i hopp om 

att projektet kan överlåtas till någon som har ambitionen att driva det 

vidare. En helt ny produkt med ett okänt varumärke kan ta tid att arbeta 

in. En lösning på det kan vara en genomtänkt och effektiv promotion av 

Harmonize. I nuläget finns inga upprättade säljkanaler utan arbetet med 

att knyta kontakter måste därför börja från grunden. Det är ett 

tidskrävande arbete som fordrar en tydlig strategi.    

Möjligheter    

En möjlighet är att Harmonize kan utvecklas och bli ännu bättre. Genom 

att förbättra produkten kan den anpassas till fler segment och därmed 

vinna större marknadsandelar. Tillväxtmöjligheterna anses stora trots att 

den svenska marknaden är relativt okänd. Med alla efterforskningar som 

gjorts tyder det på att det finns en marknad för en produkt som 

Harmonize. Idag saknas det konkreta hjälpmedel för barns skärmtid som 

har en helhetslösning, där såväl brett användningsområde som 

användarvänlighet spelar in.     
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Hot    

Konkurrerande verksamhet är alltid ett hot. Stora etablerade företag 

skulle snabbt kunna utveckla liknande produkter. Ett skydd mot detta är 

att agera snabbt och erövra marknadsandelar innan konkurrenterna följer 

efter. Att starta upp en verksamhet kräver mycket kapital. Uppstarten kan 

hotas av att det inte finns några riskkapitalföretag som vill satsa eller 

låneinstitut som vill låna ut pengar. En välutformad och hållbar affärsplan 

är en bra utgångspunkt för att skaffa fram det kapital som behövs.    

    

8.2 Omvärldsanalys    

Projektgruppen tillämpade PEST-analysen (rubrik 4.5.2) för att analysera 

omvärlden och hitta faktorer i den omgivande makromiljön som berör 

verksamheten (se bilaga 9). Faktorerna går inte att påverka men de kan 

bidra till ett möjlighetstänkande.     

    

Politiska faktorer    

I Sverige finns det ingen lagstiftning som säger att återförsäljare inte får 

sälja datorspel till barn som är yngre än den rekommenderade åldern. Det 

finns därför ingen lag som hindrar underåriga från att köpa spel med hög 

åldersmärkning. Vissa återförsäljare har fattat egna beslut om att inte 

sälja spel till de som är yngre än åldersmärkningen. PEGI är ett 

europeiskt system för åldersrekommendationer på datorspel och används 

över hela Europa. (Pegi, 2016). Systemet stöds av    

Europeiska kommissionen och anses vara en modell för europeisk 

harmonisering när det gäller skydd av minderåriga. PEGI-märkningen ger 

indikation om spelets innehåll med hänsyn till vad som klassas som 

olämpligt för åldersgrupperna. Det har gjorts olika satsningar av bland 

annat Statens medieråd som syftar till att återförsäljare inte ska sälja spel 

till de som är yngre än den rekommenderade åldern och att de ska 

informera köparna om åldersmärkningen. Även om barn nekas köpa ett 

spel i butik så kan de köpa och ladda hem spel på internet. Harmonize 

möjliggör för föräldrar att blockera olämpliga spel och applikationer vilket 

innebär att barn får det svårare att komma åt spel med våld och sexistiska 

inslag.     

Inom två år kommer det att bli åldersgräns på att använda sociala medier. 

EU:s dataskyddsförordning kommer att gälla direkt som lag i alla 

medlemsstater och därmed också ersätta personuppgiftslagen 

(Regeringskansliet, 2016). Det innebär att föräldrar måste ge sitt 

godkännande om sociala medier eller andra IT-tjänster vill använda ett 

barns personuppgifter. Genom detta kommer barnets skydd för den 

personliga integriteten bli bättre. Regeringen kommer nu att tillsätta en 
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utredning om EU:s dataskyddsdirektiv som ska ta ställning till var 

åldersgränsen ska hamna. Åldersgränsen kan komma att bli så hög som 

16 år och barn som är yngre än det måste be sina föräldrar om lov för att 

använda sociala medier. Det är i dagsläget inga svårigheter för barn att 

skapa konton på sociala medier trots att det finns åldersgränser på vissa. 

Vill föräldrar vara säkra på att deras barn inte använder exempelvis 

Facebook går det enkelt att blockera sidan med hjälp av Harmonize.    

Regeringen föreslår att det ska bli pålagda avgifter för bland annat 

hemelektronik och lagen förväntas träda i kraft den 1 juli 2017 

(Regeringskansliet, 2016). Den nya kemikalieskatten utreds just nu och 

målsättningen är att minska förekomsten av farliga kemikalier i elektronik 

som används i hemmiljö. Beskattningen ska baseras på varans vikt med 

en kostnad om 8 kronor per kilogram för vitvaror och 120 kronor för övrig 

elektronik. Det maximala skattebeloppet ska uppgå till 320 kronor per 

vara. Företag som tillverkar, för in från annat EU-land eller importerar 

varor är skatteskyldiga. För elektronik som inte innehåller additiva 

föreningar av brom, klor eller fosfor och reaktivt tillsatta brom- eller 

klorföreningar kan avdrag göras med 75 procent. Harmonize hör till den 

kategori där skatten är 120 kronor per kilogram. Eftersom påslaget sker 

redan vid importen betyder det att moms tillkommer. Det innebär att 

slutkunden betalar ett lite högre pris. Eftersom Harmonize väger runt 200 

gram handlar det om mindre summor som ska beskattas. Troligtvis leder 

det inte till likvida påfrestningar för företaget. Däremot kommer det bli mer 

administrativt arbete.    

    

Ekonomiska faktorer    

Sverige ser ut att vara på väg ur den lågkonjunktur som blev följden av 

finanskrisen 2008. Det vanligaste måttet att mäta ekonomisk tillväxt är 

BNP och även om det inte är ett perfekt mått ger det en fingervisning om 

hur rikt ett land är. Under 2015 uppgick Sveriges bruttonationalprodukt, 

BNP, till 4 155 miljarder kronor vilket var en ökning med 4,1 procent 

jämfört med 2014 (Ekonomifakta, 2016). Prognoserna för 2016 visar på 

en BNP-tillväxt runt 3,5 procent men oförutsägbara händelser är alltid en 

risk (Ekonomifakta, 2016). Osäkerheten kring bostadsmarknaden är ett 

exempel på en risk som kan bromsa utvecklingen framöver. Ett prisfall 

där skulle leda till negativa effekter på hushållens konsumtion och därmed 

dämpa BNP-tillväxten.    

I mars 2016 uppgick inflationen till 0,8 procent vilket är ganska långt 

under Riksbankens inflationsmål på 2 procent (Ekonomifakta, 2016).  

Inflationstakten är ett mått på hur mycket konsumentpriserna har ökat 

under en tolvmånadersperiod. Ur ett konsumentperspektiv är det positivt 

att inte priserna stiger men det kan istället medföra andra problem. 



27       

Riksbanken bedömer att inflationstakten kommer landa runt 1,3 under 

året. Arbetslösheten uppgick till 7,6 procent i februari 2016 och det är den 

lägsta nivån på sju år (Ekonomifakta, 2016). Ungdomsarbetslösheten 

utgör en betydligt högre del av den totala arbetslösheten men de 

personerna ingår inte målgruppen för Harmonize. I regeringens 

vårproposition 2016, som inlämnas till riksdagen den 13 april, är en av 

regeringens viktigaste uppgifter är att minska arbetslösheten. 

(Regeringskansliet, 2016). En punkt i jobbagendan är att få fler i 

sysselsättning genom bostadsbyggande.    

Över lag ser Sveriges ekonomi bra ut just nu. Medelinkomsten i Sverige 

2014 var bland kvinnor 228,5 tusen kronor och bland män 299,8 tusen 

kronor    

(Region Halland, 2016). Hushållens köpkraft har stärkts mycket tack vare 

de låga boendekostnaderna. Reporäntan ligger för närvarande på minus 

0,50 procent och den låga räntan gör att det finns mer pengar över till 

annat. Låg ränta ger dessutom en ökad vilja att konsumera och investera. 

Den målgrupp som Harmonize inriktar sig på kommer sannolikt inte ha 

några ekonomiska hinder att köpa produkten.    

    

Sociala faktorer    

Internet i kombination med tekniken har förändrat hela vår livsstil, bland 

annat vårt sätt att kommunicera men även andra delar av vår vardag. 

Överallt ser man folk med telefonen i handen och den används till att läsa 

tidningen, betala räkningar och mycket annat. Idag är det viktigare än 

någonsin att synas genom bloggar, Youtubekanaler och andra sociala 

medier. Många unga marknadsför sig själva på internet och det har blivit 

en status att ha många följare. En trend som går att se är att det läggs allt 

mer pengar på kommunikation än tidigare och det är tack vare den 

snabba teknikutvecklingen (Ekonomifakta, 2016). Det är inte ovanligt att 

barn har tillgång till digital teknik i många olika former och användarna blir 

yngre och yngre. Barn spenderar allt mer tid stillasittande framför skärmar 

vilket gör att deras hälsa kan försämras. Spel och andra internetbaserade 

aktiviteter tar lätt överhanden över mer stimulerande 

fritidssysselsättningar. Det är upp till föräldrarna att sätta gränser för 

skärmtiden men det är inte alltid så enkelt. Många gånger vet inte 

föräldrarna hur de ska tackla uppgiften när de själva inte växt upp med all 

teknik som finns nu. De känner oro och maktlöshet samtidigt som det ofta 

mynnar ut i konflikter med barnen. Med den nyttan som Harmonize 

erbjuder kan föräldrar få bukt med problemet och hitta en balans som 

passar just deras familj.    
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Teknologiska faktorer    

De senaste årens teknikutveckling har accelererat på ett nästan ofattbart 

sätt. Den snabba teknikutvecklingen och den ökade digitaliseringen har 

skapat en riklig tillgång till produkter och tjänster. Det är lätt att glömma 

att produkter som Iphone och Ipad samt tjänster som Facebook och 

Twitter var helt okända för tio år sedan. Utvecklingen fortsätter i ett högt 

tempo med mänger av nya produkter och tjänster baserade på digital 

teknik. Förutom fysiska produkter lanseras nya applikationer på löpande 

band liksom uppdateringar på redan tillgängliga. Innehavet av digital 

teknik ökar konstant samtidigt som fler och fler använder internet. 

Ökningen går främst att se bland barn och det kryper längre ner i 

åldrarna. Tack vare tekniken och internets framfart i kombination med den 

ökande användningen kommer det finnas ett behov av en produkt som 

Harmonize i allt högre utsträckning.    

    

8.3 Branschanalys    

Porters femkraftsmodell (rubrik 4.5.3) användes för att ta reda på hur 

attraktivt det är att befinna sig i elektronikbranschen. Följande fem krafter 

har analyserats.    

Kunders förhandlingsstyrka – Förhandlingsstyrkan är hög eftersom det 

finns många val av butiker, både fysiska och internetbutiker, där det går 

att köpa elektronik.    

Kunderna köper stora volymer av branschens produkter och det är lätt att 

byta till en annan leverantörs produkt.     

Leverantörers förhandlingsstyrka – Det finns många potentiella 

leverantörer av hemelektronik vilket gör att en leverantör är lätt att byta ut. 

Därmed är leverantörers förhandlingsstyrka låg.    

Substitut för varan – De produkter och tjänster som tävlar mot Harmonize 

är främst routrar och applikationer med föräldrakontroll. Det finns även 

integrerade funktioner i datorer, smartphones och surfplattor som kan 

begränsa användningen av dessa.    

Harmonize är så pass differentierad från substituten att den har ett högre 

värde. Slutsatsen är att det är ett lågt tryck från denna kraft.    

Konkurrens från nya aktörer – Hot från nya aktörer anses vara lågt då 

inträdesbarriärerna i branschen är relativt höga. Ett sätt att hålla nya 

aktörer borta är att snabbt omsätta idén i praktiken.     

Konkurrens mellan befintliga aktörer – Konkurrensen inom 

elektronikbranschen är hård och det finns många starka varumärken. 

Företagen konkurrerar med pris vilket gör att priset på varor sjunker. En 

unik och differentierad produkt som Harmonize kan erövra 
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marknadsandelar och få ett övertag om priset är rätt i förhållande till 

konkurrerande produkter.     

    

Slutsatsen är att branschstrukturen ser lovande ut att verka i för en 

ambitiös aktör. Ett sätt att ta sig runt hinder på marknaden är att agera 

snabbt och målmedvetet. Genom att sälja produkten genom många 

kanaler kan skydd skapas mot konkurrenter. För att Harmonize ska kunna 

lanseras snabbt ska tillverkningen till en början ske i Asien. Det är 

billigare att tillverka stora mängder där samtidigt som det spar tid och 

kostnader på att bygga upp verksamheten lokalt.     

    

8.4 Affärsplan    

Affärsplanen beskriver affärsidén för Harmonize och hur den ska 

omsättas till verklighet. Det som ansågs mest relevant för affärsplanen 

var affärsidé, marknadsplan, affärsmodell, varumärke, 

lönsamhetsbedömning samt risker.       

    

8.4.1 Affärsidé    

I dagens tekniksamhälle blir det allt vanligare att barn och unga har 

tillgång till digital teknik i olika former. Det behöver inte tvunget vara så att 

hushållen själva investerar i tekniken utan många kommuner har infört att 

skolbarn ska få tillgång till varsin surfplatta eller dator. Spel och 

internetaktiviteter utgör en stor del av mångas liv och är ett vanligt 

tidsfördriv. Det tillbringas allt mer tid på internet och andra mer 

stimulerande aktiviteter får stå tillbaka. Föräldrar upplever många gånger 

att det är svårt att sätta gränser och regler för barnens skärmtid och de 

oroar sig för att det är skadligt. Något annat som bekymrar föräldrar är att 

de inte alltid vet vilka spel barnen spelar eller vad de ägnar sig åt på 

internet. Tyvärr är det alldeles för enkelt för barn att komma över 

exempelvis spel med hög åldersrekommendation. Det är föräldrars 

ansvar att begränsa skärmtiden men det är inte alltid en lätt uppgift. I 

vissa familjer pågår en ständig strid med barnen och det tar så mycket tid 

samt ork från föräldrarna vilket gör att de har svårt att vara konsekventa. 

Många föräldrar har dåligt samvete för att de inte behärskar barnens 

skärmtid och konflikterna som uppstår vilket är ett stort problem.     

Vår lösning på problemet är Harmonize. Det är ett behändigt hjälpmedel 

som ska vara enkelt att installera och använda även för den med mindre 

teknikkunskap. Produkten ska underlätta för föräldrar att reglera barns 

skärmtid genom att internetåtkomsten begränsas. I applikationen finns ett 

schema för varje teknikenhet som bland annat bidrar till att barnet inte 

kan spela hur sent som helst på kvällen. Det är svårt att veta exakt hur 

mycket tid barnen spenderar framför skärmarna även om det hålls inom 
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ett tidsintervall. Ett sätt att ta reda på den faktiska internettillvaron är att 

kolla tidshistoriken i applikationen. Fördelen med att kunna följa upp 

internettiden är att ytterligare nedskärningar kanske behöver göras på 

schematiden. Sist men inte minst kan olämpliga hemsidor, spel och 

applikationer blockeras om det behövs. Utöver den fysiska produkten och 

applikationen erbjuder vi en hemsida dit föräldrar kan vända sig om de 

behöver råd eller stöttning angående barnens spel- och internetvanor. I 

chatforumet kan föräldrar diskutera sina erfarenheter, vädra sina tankar 

och idéer eller få svar på sina funderingar. Andra tjänster som återfinns 

på hemsidan är statistik, forskning och hjälp som finns att tillgå vid 

spelberoende.    

Kundnyttan som Harmonize erbjuder är att ge föräldrar styrka och 

självförtroende att tackla uppgiften med barns allt ökande skärmtid. Med 

detta hjälpmedel slipper föräldrar oroa sig, ha dåligt samvete och bråka 

med barnen i onödan. Det är inte bara föräldrar som vinner fördelar med 

Harmonize. Genom att kunna hantera skärmtiden så att den hålls på en 

sund nivå tjänar likaså barnen på det i långa loppet. Förutom 

hälsoaspekter medverkar produkten även till att barn inte utsätts för 

olämpligt material som kan ha negativ påverkan. Med Harmonize 

uppmanas föräldrar att ha en dialog med sina barn och tillsammans 

bestämma skärmtiden. Föräldrar bör föregå med gott exempel för att 

Harmonize ska få större acceptans bland barnen. Till en följd av ett ökat 

samspel bidrar Harmonize till bättre livskvalitet för många familjer.    

Harmonize är bättre än konkurrenterna med sin användarvänlighet och 

det krävs inga tekniska kunskaper för att installera produkten utan vem 

som helst kan göra det. Med denna produkt vill vi öka föräldrars 

medvetenhet om nyttan den erbjuder vilket inte konkurrenterna lyckas 

särskilt bra med. Det är i dagsläget alldeles för lite fokus på det växande 

problemet och det finns inte många lösningar att tillgå. Harmonize är 

ensam i sitt slag på marknaden. Det största hotet mot produkten är 

routrar som har integrerad föräldrakontroll men få verkar känna till deras 

existens. I de flesta fall accepterar kunden standardroutern som 

tillhandahålls av bredbandsleverantören och nöjer sig med den. Skulle å 

andra sidan en familj vilja byta router till en med bättre prestanda eller 

med just föräldrakontroll så är det inget som görs i en handvändning. Vår 

produkt fungerar som en mellanhand mellan den befintliga routern i 

hushållet och alla teknikenheter. Den är enkel och smidig att installera 

samt lätt att komma igång att använda då applikationen är på svenska.    

    

8.4.2 Marknadsplan    

Syftet med marknadsplanen är att övertyga om att det finns en marknad 

för Harmonize och att den kan generera vinst. Marknadsplanen innehåller 
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information om marknaden, konkurrenter, tillväxt och strategier för att bli 

konkurrenskraftiga.    

    

Marknadsanalys    

Den potentiella marknaden för produkten består av föräldrar, 

sammanboende eller ensamstående, som har hemmaboende barn i 

åldern 0-17 år. Eftersom det räcker med en produkt per hushåll har 

beräkningarna grundats på antal hushåll och inte på antal personer. 

Projektgruppen studerade statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, för 

att få en uppfattning om hur stor den totala marknaden är. I Sverige fanns 

år 2014 sammanlagt 1 985 282 antal barn i åldern 0-17 år.  

(Internetstatistik, 2015). I hushåll med barn i den åldern var snittet 1,8 

barn per hushåll. Enkelt räknat finns det då ungefär 1,1 miljon hushåll 

med barn i åldern 0-17 år. Vidare undersökte projektgruppen även hur 

många föräldrar det finns till barn i given ålder.   (Internetstatistik, 2015). 

Inräknat både sammanboende och ensamstående föräldrar med barn i 

åldern 0-17 år resulterade i ungefär 1,1 miljon hushåll, vilket stämmer bra 

med föregående uträkning. Den vanligaste uppkopplingsformen i hemmet 

är fast bredband genom antingen fiber eller telefonjacket. 

(Internetstatistik, 2015). Dessa former kräver en router i de flesta fall. 

Över hälften av alla som har mobilt bredband använder en 3G eller 4G 

router. Uppskattningsvis är det 82 procent av alla hushåll som använder 

sig av en router. Det innebär att det finns 902 000 potentiella köpare av 

Harmonize.    

    

Tillväxt    

Storleken på den svenska marknaden för föräldrakollprodukter är okänd 

än så länge. Det finns ingen statistik som talar om vad marknaden uppgår 

till. Den globala marknaden för mjukvara och teknik med föräldrakontroll 

uppgick 2013 till strax över 1 miljard dollar. (ABIresearch, 2013). Enligt en 

femårsprognos förväntas den globala marknaden växa till det dubbla på 

den tiden. I Sverige finns det tillväxtpotential då snart alla barn har tillgång 

till digital teknik i någon form, samt att användningen av internet ökar för 

varje år. Marknaden kommer även förstärkas av att det föds mer och mer 

barn. På 2000-talet har barnafödandet ökat och 2014 föddes det nästan 

115 000 barn. Enligt prognosen kommer antalet födda barn öka ännu mer 

den närmsta tiden.    

Åren omkring 2020 är det dags för de stora kullarna födda runt 1990 att få 

barn.    
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Konkurrenter    

I dagsläget finns ingen känd produkt som exakt liknar Harmonize. Det 

närmsta som kan jämföras med produkten är olika slags routrar som 

innehar funktionen föräldrakontroll. Med föräldrakollfunktionen i routern 

går det att styra och begränsa internetanvändningen av flera olika 

teknikenheter samtidigt. Många gånger vet inte hushållen så mycket om 

sin router och de efterfrågar sällan kvalitet och hög prestanda. I allmänhet 

medföljer en specifik modell med abonnemanget som tecknas med 

bredbandsleverantören. Valmöjligheten för kunden är inte stor och de 

flesta nöjer sig med standardroutern. Om den befintliga routern i hemmet 

inte har föräldrakollfunktionen kan det bli problematiskt att byta ut den mot 

en som har funktionen. Fördelen med Harmonize är att den installeras 

som ett komplement till den befintliga routern. Det besparar användaren 

onödigt arbete och krångliga installationer. Projektgruppen gjorde en 

konkurrentanalys där olika slags routrar undersöktes (se bilaga 10). 

Meningen med analysen var att ta reda på prisbilden samt vilka 

varumärken som är starkast. Den inhämtade informationen kommer vara 

avgörande för hur Harmonize ska prissättas.     

    

Segmentering och targeting    

    

Projektgruppen segmenterade marknaden genom att dela in eventuella 

köpare av produkten i olika segment utefter demografiska faktorer. Med 

hjälp av resultat från marknadsundersökningen och även tillgänglig 

statistik konstaterades att det segment som har störst behov av 

produkten, och därmed den viktigaste målgruppen, är de föräldrar som 

har barn i åldern 9-16 år. Barnen i denna åldersgrupp ägnar mer tid 

framför skärmarna än övriga samtidigt som det blir vanligare med 

konflikter ju äldre barnen blir. Huvudmålgruppen, tillika produktens target, 

består således av män och kvinnor som är sambor eller gifta i åldern 

3050 år. Vidare är målgruppen medel- till höginkomsttagare. Det som 

utmärker målgruppen är att de har ett heltidsarbete följt av aktiviteter, 

läxläsning och hushållssysslor på kvällarna. De har svårt att få vardagen 

att gå ihop och tycker det är påfrestande att behöva bråka med barnen 

om skärmtiden. Föräldrarna vet att det ligger på deras ansvar och de får 

dåligt samvete när de inte orkar vara konsekventa. En annan sak som 

utmärker målgruppen är kunskapen inom IT-området är begränsad, varpå 

det är motigt att installera routrar och annan teknisk utrustning.    

    

Positionering    

Harmonize ska positioneras mot sina konkurrenter genom 

produktdifferentiering och målsättningen är att hitta en ny position på 
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marknaden som är ledig. Produkten ska erbjuda ett högre värde än 

konkurrenterna och på så vis skaffa sig fördelar. Det finns i dagsläget 

ingen enkel lösning på problemet med barns stigande skärmtid. Genom 

att erbjuda en användarvänlig produkt med hög kvalitet som inte är dyrare 

än en router kan efterfrågan på Harmonize bli stor.    

    

Marknadsmixen    

    

Nedan presenteras några konkurrensstrategier som ska medverka till att 

Harmonize blir konkurrenskraftig och nå framgång på marknaden. 

Strategierna är framtagna med hjälp av marknadsmixen, även kallad 4 P: 

na.    

Produkten består av en fysisk enhet som kopplas till den befintliga routern 

i hemmet. Med hjälp av en användarvänlig applikation som är på svenska 

kan föräldrar begränsa barns internetanvändning, blockera olämpliga 

sidor och följa upp skärmtiden. Harmonize erbjuder även en hemsida dit 

föräldrar kan vända sig om de vill ha hjälp och råd eller bara utbyta 

erfarenheter med andra föräldrar. Det som erbjuds är, förutom ett verktyg 

att styra skärmtiden med, bättre livskvalitet för familjer.       

Harmonize har en attraktiv design och är utformad för att smälta in i de 

flesta hushåll. Produkten ska paketeras i en tilltalande förpackning som 

beskriver innehållet och drar uppmärksamhet till sig. Första året ska 

tillverkningen koncentreras till endast en produktvariant för att säkerställa 

en jämn och hög kvalitet, samtidigt som lanseringen går snabbt och 

effektivt.     

Pris på Harmonize till slutkund kommer ligga på 700 kronor. Prisstrategin 

som ska användas är marknadspenetration, vilket innebär ett lågt pris på 

produkten för att ta sig in på marknaden. På så vis kommer fler 

marknadsandelar erövras som i sin tur leder till större inflytande hos 

leverantörer och försäljningskanaler. De konkurrerande routrarna finns i 

både det lägsta och det högsta prissegmentet och vänder sig till flera 

olika målgrupper. Harmonize erbjuder större kundnytta än konkurrenterna 

och har därför ett lite högre pris än de allra billigaste routrarna.     

Plats beskriver hur Harmonize ska nå ut till kunderna. Genom att använda 

sig av flera försäljningskanaler ökar chanserna till en snabb 

försäljningsökning och ett försprång på marknaden. Distributionen ska 

bland annat ske genom återförsäljare och till en början ska Harmonize 

säljas på hemelektronikkedjor och etablerade internetbutiker. En annan 

kanal som kan vara gynnsam är att låta bredbandsleverantörer sälja 

Harmonize som ett tillval till sina abonnemang. På längre sikt när 

marknaden är mogen kommer även andra kanaler bli aktuellt. Produkten 

ska transporteras med sjöfrakt från tillverkare i Asien och sedan med 

lastbilsspeditörer nationellt. Det är viktigt att Harmonize får sin egen plats  
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i butiken så att den inte blandas ihop med andra produkter. Det ska 

framgå klart och tydligt vad Harmonize erbjuder och det vore bra att 

demonstrera ett exemplar i var butik som kunderna får testa.    

Promotion kan delas in i två delar. Den ena delen behandlar promotion för 

återförsäljare som är den första kunden i ledet. En idé är att sälja in 

produkten genom mässor. Personlig kommunikation kan vara det 

effektivaste sättet att göra kunden medveten om produkten och början till 

en god relation. Ett annat sätt att marknadsföra sig är genom public 

relations vilket betyder spridning av information genom media. Nya och 

innovativa produkter är ofta ett hett ämne att skriva om som kan medföra 

gratis publicitet i media. Den andra typen av promotion är riktad mot 

slutkunden. När samarbete inletts med återförsäljare kommer 

annonsering och kampanjer aktivt ske genom dessa kanaler. Den egna 

hemsidan kommer fungera som reklam för Harmonize och den ska 

marknadsföras på sociala medier. Viktigt att tillägga är att hemsidan kan 

besökas av alla oavsett om man har applikationen eller inte.    

    

8.4.3 Affärsmodell    

En affärsmodell för hur Harmonize ska bli lönsam utformades med hjälp 

av Canvasmodellen (rubrik 4.5.5). I detta stycke redogörs för de nio 

blocken i en sammanfattning. Fullständig Canvas finns i bilaga 11.    

Key Partners - Nyckelpartners utgörs av Halmstad Business Incubator, 

Almi företagspartner och tillverkare. Den förstnämnda kommer att vara en  

viktig del i uppstarten av ett företag genom att finna en lämplig 

samarbetspartner eller entreprenör som kan ta över projektet. Om 

projektgruppen själv skulle vilja driva företaget erbjuds alla tänkbara 

möjligheter för att komma igång med verksamheten. Det är viktigt att ha 

en god relation till leverantörer och distributörer samt bygga på långsiktiga 

samarbeten. För att finansiera bildandet av ett företag kommer lån sökas 

hos Almi.    

Key Activities – De viktigaste aktiviteterna är att upprätta nära relationer 

med etablerade återförsäljare. Det är viktigt att bygga långsiktiga 

relationer med ömsesidigt förtroende. Tillverkare i Asien kommer väljas ut 

med omsorg för att försäkra att de uppfyller alla krav. Andra aktiviteter är 

att skapa affärskontakter, vidareutveckla produkten och marknadsföra 

produkten.    

Value Propositions - Värdet som erbjuds slutkunden och som denne är 

villig att betala för är en enklare vardag för familjer genom färre konflikter 

och mindre oro för föräldrar. Med denna produkt får föräldrar styrka och 

självförtroende att behärska barns ökande skärmtid. Harmonize kan även 

bidra till att familjen får mer tid för varandra. Vidare är Harmonize enkel 
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att installera, kompatibel med befintlig router och användarvänlig då allt är 

på svenska språket.     

Customer Relationships – Den typ av relation som erbjuds slutkunden är 

garanti, bruksanvisning och kundsupport via hemsidan. Applikationen och 

dess uppdateringar ska vara kostnadsfria. Kundrelationen är väldigt viktig 

och ska bygga på ett förtroende för att få nöjda kunder. Varumärket 

Harmonize ska få en speciell plats i kundens medvetande och förknippas 

med kundnytta, kvalitet samt lojalitet.      

Customer Segments - De viktigaste kunderna är återförsäljare och 

bredbandsleverantörer i det första ledet och sedan slutkunden som är 

privatpersoner.    

Återförsäljare består av elektronikkedjor och elektronikbutiker på internet.   

Bredbandsleverantörer inkluderar först och främst de största och mest 

kända som Tele 2, Telia, Com Hem samt Bredbandsbolaget.  

Privatpersonerna utgörs av en potentiell marknad om 900 000 hushåll där 

det viktigaste segmentet finns beskrivet i rubriken Segmentering och 

targeting i marknadsplanen.    

Key Resourses - De viktigaste resurserna är att Harmonize är en unik 

produkt samt att projektgruppen är erfaren och engagerad. Det finns 

ingen liknande produkt på marknaden idag som har de fördelarna 

Harmonize erbjuder. Projektgruppen har erfarenhet av problembilden och 

behovet som projektet bygger på och kan på så vis sätta sig in i hur 

användaren resonerar. Vidare tycker projektgruppen att arbetet med 

projektet är intressant och givande. Förhoppningen är att projektet ska 

leda till ett företagsbildande och leva vidare även efter examen.    

Channels – De säljkanaler som ska användas för att nå slutkunden är till 

en början hemelektronikkedjor och etablerade e-handelsbutiker som 

säljer elektronik. En idé är att även inleda samarbete med 

bredbandsleverantörer. Harmonize skulle kunna finnas som ett tillval i 

bredbandsleverantörernas abonnemangspaket. Att aktivt besöka mässor 

är ett sätt att visa upp produkten för potentiella återförsäljare.    

Cost Structure - De viktigaste kostnaderna i affärsmodellen utgörs av 

tillverkningskostnader, fraktkostnader, transportkostnader, resor och 

löner. Tillverkningskostnader omfattar även kostnader för material och 

paketering då arbetet ska köpas in från Asien. Fraktkostnader innebär 

vad det kostar att frakta produkterna i container med sjöfrakt från Asien. 

Inom Sveriges gränser ska transport ske med lastbilsspeditör till de olika 

återförsäljarna. Löner är kostnader för de anställdas arbete med 

exempelvis administration, produktutveckling, marknadsföring och 

affärskontakter. Resekostnader består huvudsakligen av flygresor till 

Asien för att besöka leverantörer.    
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Revenue Streams - Slutkunden kommer betala kontant, med konto- eller 

kreditkort eller delbetalning vid köp hos återförsäljare. Återförsäljare 

betalar mot faktura och innan verksamheten har expanderat vore det bra 

om faktureringstiden var högst två veckor. Det är något som får 

förhandlas fram med kunden så båda parter blir nöjda och sedan skriva 

avtal för överenskommelsen.    

    

8.4.4 Varumärke    

Varumärket Harmonize anspelar på den nytta produkten erbjuder. 

Projektgruppen tyckte namnet var passande för produkten och att det 

förknippas med något positivt. Det är viktigt att bygga upp det egna 

varumärket och att öka kännedom om det. Ett starkt varumärke gör att 

kunderna väljer produkten men även att relationer till leverantörer och 

försäljningskanaler stärks. Varumärken kan skyddas genom inarbetning 

eller registrering som i detta fall när det är nytt. Ett varumärke ska vara 

unikt och ha särskiljningsförmåga. Projektgruppen gjorde sökningar i 

patent- och registreringsverkets olika databaser för att kolla om namnet 

var upptaget. Det finns idag ett Harmonize registrerat som klass 10 i USA. 

Varumärken får anta samma namn om verksamheterna skiljer sig åt. Då 

vårt varumärkesskydd gäller klass 9 och 42 kan det vara möjligt att 

registrera varumärket.    

    

   

   

8.4.5 Lönsamhetsbedömning    

    

Det är inte enkelt att uppskatta hur lönsam verksamheten kommer att bli. 

Det finns i nuläget inga kontakter med några leverantörer vilket försvårar 

det hela. Det är många aspekter att ta hänsyn till vid tillverkning i Asien. 

Några saker som ökar på kostnaderna i starten är bland annat 

immaterialrätt, märkningskrav, kvalitetskontroller och produktcertifiering. 

När produkterna väl är tillverkade måste fraktkostnader, tullavgifter och 

moms finnas med i beräkningarna. Det är viktigt att startkapitalet är 

tillräckligt stort för att kunna finansiera allt som tillkommer. Framtagning 

av prototypen kostade runt trehundra kronor och det utgjordes enbart av 

Raspberry Pi:n. I Asien kan liknande hårdvara massproduceras och 

därmed reducera kostnaderna. Harmonize är en enkel produkt med få 

delar och mjukvara som kopieras vilket håller nere kostnaderna. 

Tillverkningen av produkten med dess låga produktionskostnader kommer 

bidra till stora marginaler. Priset till slutkund kommer ligga på sjuhundra 

kronor och låt säga att förtjänsten är trehundra kronor per produkt. Om 

det skulle säljas tusen produkter första året skulle det innebära 300 000 

kronor i intäkter. Troligtvis går verksamheten inte med vinst första året när 
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löner, marknadsföring och annat är avdraget. Följande år finns det hopp 

om att verksamheten kommer ge god avkastning då marknaden har blivit 

mogen.     

   

8.4.6 Risker    

Nedan följer en överblick av de största riskerna för Harmonize och hur de 

kan undvikas.     

  

Risk  Risknivå       Åtgärd    

Konkurrent utvecklar samma produkt.  

  

  

Hög  

  

  

 • Snabb lansering  

• Snabbt bygga 

relationer med leverantörer och 

återförsäljare, upprätta avtal.  

Effektiv marknadsföring  

Marknaden ej redo.  Låg    Många marknadsföringskanaler  

Svårighet att hitta lämplig leverantör.  Medium    Omfattande undersökningar  

      Fråga erfarna företagare  

    
  Noggrann kontroll på plats  

Skeptiska återförsäljare.  

  

Låg  

  

 • Proffsig kundkontakt  

• Bra avtal  

Svårt att finansiera.  

  

Medium  

  

 • Välarbetad affärsplan  

• Kontakta många låneinstitut  

    

   

        

    

   

  
  



38       

 

 

 

 

 

 

9. Diskussion och reflektion    
    

9.1 Produkt     
    
De krav som ställdes på produkten från början var att den skulle fungera 

på alla olika slags teknikenheter, vara användarvänlig och ha en 

tilltalande design. Alla kraven har uppfyllts i den första prototypen. 

Produkten har ett brett användningsområde som inkluderar smartphones, 

surfplattor, datorer och Tv-spelskonsoler. Det är lätt att installera och 

använda produkten. Den kopplas enkelt till den befintliga routern och 

besparar användaren krångliga installationer. Produkten är tilltalande med 

sin stilrena och enkla design samt färgsättningen. Vidare har den en 

behändig storlek som gör att den inte tar onödig plats eller är i vägen. Alla 

de önskemål på funktioner som fanns från början kunde tyvärr inte 

genomföras. Projektets budget räckte bara till att utveckla schema och 

blockering i den första prototypen. Det tog längre tid än väntat för Dobus 

att utveckla mjukvaran i produkten. Till slut fungerade prototypen som det 

var tänkt från början men den var inte helt pålitlig. När den fysiska 

enheten skulle flyttas till en ny router fick både den och applikationen 

genomgå konfigurationer. Projektgruppen är ändå nöjd med att projektet 

har resulterat i en funktionsduglig prototyp.    
    

9.2 Hållbar utveckling     
    

Sociala     

Goda levnadsförhållanden är en förutsättning för en hållbar utveckling. 

Harmonize vänder sig till en stor marknad och har som avsikt att 

tillgodose ett behov hos föräldrar. Produkten ger föräldrar styrka och 

självförtroende så de kan ta ansvar för barnens skärmtid. Dessutom 

kommer produkten skapa ett sundare liv för unga och ett ökat socialt 

samspel inom familjen. Med sin användarvänlighet är Harmonize 

anpassad även för de med mindre teknisk kunskap. Arbetsvillkoren är 

också viktiga för en hållbar utveckling och det går att läsa om under 

rubriken 9.3 längre ner.    
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Ekonomiska    

Vi tror att Harmonize har stor potential och kan påverka ur ett ekonomiskt 

hållbart perspektiv. Genom att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt kan den ekonomiska tillväxten främjas på ett 

resurssnålt vis.    

Ekologiska     

När en produkt utvecklas är det viktigt att använda resurserna smart för 

att minska miljöpåverkan. En betydande sak att ta hänsyn till är vilket 

material som ska användas samt om det går att återvinna.  

Komponenterna till Harmonize ska anpassas till miljömässiga regler och 

följa standarder. Produkten ska CE-märkas vilket innebär en certifiering 

som säkerställer krav på miljö, hälsa och säkerhet. Det är av stor vikt att 

leverantörer har en energisnål tillverkning. Transport kommer i fösta hand 

ske med båt från Asien och sedan med lastbil inom Sverige. Vi strävar 

efter att minimera onödiga transporter för att minska påverkan på både 

miljö och människan.    

    

9.3 Arbetsmiljö    

Tillverkning av produkten är tänkt att ske i Asien. Projektgruppen kommer 

söka omsorgsfullt efter leverantörer som kan garantera goda 

arbetsförhållanden för sina anställda. Dålig arbetsmiljö är inget som 

Harmonize vill förknippas med och kommer därför se till att arbetsvillkoren 

är humana hos tillverkaren. Ingen ska behöva fara illa på sin arbetsplats 

av varken fysiska eller psykosociala skäl. I asiatiska länder är det känt att 

de anställda ofta arbetar långa arbetspass och under en stressig tillvaro. 

Det är dessutom vanligt med barnarbete och det är för oss oacceptabelt. 

Vår målsättning är att kunna garantera trivsel och trygghet för alla på vår 

leverantörs arbetsplats.    

9.4 Etik och moral     

Etik och moral är grunden i våra värderingar. Ur de etniska och moraliska 

aspekterna är Harmonize en användarvänlig produkt som vänder sig till 

en bred målgrupp med ett gott syfte. Harmonize kommer bidra till bättre 

livskvalité för familjer och ett sundare liv för barn.    

9.5 Lika villkor     

Vi vill stödja mänskliga rättigheter oavsett etnicitet, religion, kön, 

funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Detta kommer vi leva upp till 

genom såväl varumärke och vår egen organisation som våra leverantörer 

och kunder.    
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9.6 Projekt    
    
Projektet får ses som lyckat då vi utvecklade en helt ny produkt som 

kommer tillfredsställa ett stort behov. Vi lyckades hålla oss inom 

tidsramen även om det blev lite stressigt mot slutet. Anledningen till det 

var att Dobus tog längre tid på sig än väntat. Det var inget som gick att 

påverka utan vi fick helt enkelt bara fokusera på vårt andra arbete som 

skulle utföras. Vi i projektgruppen har varit väldigt flexibla under projektets 

gång. Nya lösningar och idéer som uppkommit utmed vägen har kunnat 

anpassas till projektet. Idén om att erbjuda kunden en webbsida var ett 

förslag som växte fram med tiden. Det har funnits en tydlig och levande 

vision om slutprodukten som har styrt arbetet framåt. DPD som arbetssätt 

har medverkat till ett högt resursutnyttjande och periodvis högt tempo.     

Projektets intressenter har haft mer eller mindre inflytande men alla har 

påverkat projektet på något vis. För att nämna någon så har vi har haft 

kontakt med   

Hälsoteknikcentrum Halland, HCH, där fick presentera vårt projekt för alla 

anställda. Det slutade med att vi fick bra feedback på projektet och en del 

nya idéer att jobba vidare med. Vid några tillfällen har vi även haft 

enskilda möten med Josefine Henriksson som resulterade i givande 

diskussioner. Vår handledare Jeanette Gullbrand och Dobus är de 

intressenter som kommit att påverka projektet mest.    

Samarbetet mellan oss projektmedlemmar har fungerat väldigt bra. Trots 

den stora åldersskillnaden har det aldrig varit några problem i gruppen.  

Arbetet har varit jämnt fördelat och kommunikationen har varit tydlig. 

Kunskaperna vi samlat på oss under studietiden har vi haft stor nytta av 

samtidigt som projektet har gett oss nya lärdomar. Vi ångrar verkligen inte 

vårt beslut att göra projektet på egen hand. Projektet har varit väldigt 

givande och intressant och det är med stort engagemang vi utfört 

uppgiften. Sist men inte mins har vi haft väldigt roligt ihop, det kan nog 

alla de andra i projektrummet skriva under på.     
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10. Framtid    
    
Under Utexpo i Halmstad den 26-28 maj kommer en första exponering av 

produkten ske. Harmonize ska visas upp för allmänheten i en monter på 

mässan. Montern ska inredas med passande utrustning och 

intresseväckande planscher. Under de tre dagarna på Utexpo får 

projektgruppen möjlighet att göra reklam för Harmonize samt få en 

uppfattning om intresset för produkten.     
Harmonize har stor vidareutvecklingspotential. Nya egenskaper och 

funktioner skulle göra produkten ännu mer attraktiv. Det skulle dessutom 

gå att utöka till en hel produktfamilj för att nå nya kundsegment.    

Projektgruppen har varit i kontakt med Sandra Johannesson på Halmstad 

Business Incubator för att få hjälp med att driva projektet vidare och så 

småningom bilda ett företag. Ambitionen är att låta en samarbetspartner 

eller entreprenör ta vid efter projektgruppens examen. Produkten 

Harmonize är helt enkelt för bra för att inte lanseras på marknaden.     
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13. Bilagor     

Bilaga 1: Riskanalys     

    
Risk    Sannolikhet 

(1-5)    

 Konsekvens    

      (1-5)    

Riskvärde   

  (S * K=)     

 Åtgärd    

Prototyp ej färdig    

i tid    

3    5    15    Uppföljning efter  

varje aktivitet, 

planera    

Förseningar i 

processen     

3    3    9    Följa tidsplanen.    

Brist på tekniska 

funktioner i 

produkt.     

2    3    6    Sätt upp tydliga krav 

på enheten.     

Bristande 

kunskap inom 

teknik hos 

användare    

2    4    8    Se till att enheten är 

användarvänlig,  

effektiv och lätt att 

förstå sig på.     

Brist på kunskap 

inom  

projektgruppen    

3    4    12    Välja personer med 

rätt kunskap till varje 

område. Se till att 

involvera rätt 

personer och dra 

nytta och lärdomar 

från dem.     

Projektet blir för 

omfattande    

2    4    6    Avgränsa projektet 

tydligt.     

Otillräcklig budget     4    4    16    Kontakta sponsorer 

och finansiärer.     
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Bilaga 2: Tidsplan   
     

Aktiviteter  Vecka  45  46  47  48  49  50  51  
   52  53  1  2  3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   

Projektets uppstart    
                                                                                                                                                     

Kontakta 

samarbetspartners                                          
                                                                                                               

Förstudie     
                                                                                                                                                     

Ordna finansiering    
                                                                                                                                                     

Konceptpresentation                                                                                                                                                         

Konceptrapport    
                                                                                                                                                     

Utveckling hårdvara                                                                                                                                                          

Opposition    
                                                                                                                                                     

Tester     
                                                                                                                                                     

Projektrapport    
                                                                                                                                                     

Slutpresentation    
                                                                                                                                                     

Inlämning slutrapport   
                                                                                                                                                     

UTEXPO    
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Bilaga 3: Förstudie   
  

Projektgruppen genomförde en förstudie med syftet att bedöma 

förutsättningarna med projektet samt minska osäkerheten kring det. 

Nuläget analyserades för att bland annat bringa klarhet i barns faktiska 

spel- och internetvanor, men även visa på barns tillgång till medieteknik. 

Vidare undersöktes projektets interna och externa förutsättningar med 

hjälp av en SWOT-analys. En marknadsanalys gav en bild av vilka de 

troliga köparna av produkten är. Konkurrenssituationen var också något 

som projektgruppen tittade närmare på. En enkätundersökning, riktad till 

föräldrar med barn i åldern 2-16 år, genomfördes för att skapa bredare 

underlag för det fortsatta arbetet.    

    

Barns spel- och internetvanor    
    

I arbetet med att kartlägga barns vanor vad det gäller spelande och 

internetanvändning var befintlig statistik till stor hjälp. Materialet som 

presenteras nedan är inhämtat från Statens medieråds undersökningar  

”Ungar & medier 2015” (statensmedieråd, 2015) och ”Småungar & medier 

2015”. (statensmedieråd, 2015) Statens medieråd är en expertmyndighet 

som bland annat arbetar med att ta in, tolka och sprida forskning om 

barns och ungas mediesituation. Internetanvändningen bland barn har 

ökat generellt de senaste åren samtidigt som den startar i allt tidigare 

ålder. Surfplattan möjliggör för allt yngre barn att använda digitala medier 

och barns innehav av surfplattor har mångdubblats de två senaste åren. I 

diagrammet nedan visas en sammanställning av statistik som talar om 

vad barn i åldern 2-16 år har tillgång till i hemmet. Med tillgång till menas 

att barnet har en egen eller delar med någon annan i familjen.    
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Surfplattan står för den största ökningen jämfört med föregående år. Det 

blir allt vanligare med surfplattor i hemmen och innehavet stiger märkbart 

vid 5-8 år då många får en egen (26 procent). Tillgång till dator är störst 

bland 9-12 och 13-16, dock har datorinnehavet minskat något sedan 

föregående år. Nedgången av datorer kan förklaras med att de ersatts av 

surfplattan. Noterbart är ändå att nästan alla 9-12 och 13-16 har tillgång 

till dator som därmed är en bland det vanligaste teknikinnehavet i 

hemmen. Andelen barn som har tillgång till stationära   

Tvspelkonsoler är störst i åldern 9-12 och 13-16. Senare diagram visar att 

dator- och Tv-spel är en aktivitet som barn i åldern 9-12 ägnar sig åt i 

högre utsträckning än övriga ålderskategorier. Mobilinnehavet, gällande 

smartphones, börjar närma sig 100 procent bland 13-16. Ju äldre barnen 

blir desto ovanligare blir det att de delar smartphone med någon annan i 

familjen. Endast 3 procent av 9-12 och 1 procent av 13-16 uppger att de 

gör detta. Bland barn i åldern 2-4 och 5-8 lånar merparten föräldrarnas 

smartphone, oftast för att spela spel.    

Nästa diagram är en sammanställning av vad barn i olika åldrar brukar 

göra på sin fritid och omfattar endast de parametrar som är av intresse för 

projektet. Gruppen har valt att ta med siffrorna på film och Tv-program då 

detta ofta sker på surfplattan.  Övriga fritidsaktiviteter, såsom exempelvis 

träning och umgås med familjen, har gruppen bortsett ifrån helt eftersom 

det inte är relevant för projektarbetet. Fokus har legat på hur stor 

utnyttjandegrad av dator, Tv-spel, surfplatta, smartphone och internet det 

är varje dag i respektive åldersgrupp.      
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Två tydliga tendenser är att är att tiden som ägnas åt internet och 

mobilanvändning ökar påtagligt ju äldre barnen blir. Sett till 

könsfördelningen är pojkar 13-16 överrepresenterade vad gäller dator- 

och Tv-spelande. Flickor i samma ålder är flitigare med att använda sin 

smartphone och då främst sociala medier. Tv-tittandet ligger på 

någorlunda konstanta nivåer tills barnet når tonåren, då börjar tittandet 

minska. I tonåren tar de internetrelaterande aktiviteterna över istället.     

I följande tabell beskrivs omfattningen av barns medieanvändning sett till 

tid per dag. Övriga aktiviteter som barn sysselsätter sig med, utanför 

medieanvändningen, har uteslutits. Det bör även tilläggas att barnen kan 

göra flera av aktiviteterna samtidigt varför siffrorna kan upplevas som 

missvisande. Ofta inbegriper också aktiviteterna med varandra, 

exempelvis internet och använda mobilen.    

    

Ålder   Spela datorspel/ 

Tv-spel    

Spela spel på 

surfplatta    

Använda mobilen   Titta på film eller 

Tv-program    

 Använda internet   

2-4 år  2%    13%   30%   55%   1%   10%   51%   38%   1%    3%    26%   70%   7%    51%   36%   6%   1%    13%   30%   55%  

5-8 år  3%    19%   44%   34%   3%   25%   48%   24%   1%    3%    29%   67%   7%    59%   32%   2%   3%    19%   44%   34%  

9-12  

år    

12%   30%    36%   22%   5%   25%   46%   25%   14%   26%   44%   16%   14%   57%   26%   3%   20%    40%   35%   5%    
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13-16  

år    

25%   17%    24%   34%   3%   9%    37%   50%   53%   27%   18%   2%    20%   54%   22%   4%   62%    27%   10%   1%    

   3h    
eller   
mer    

1-2h    1h   
eller   
mindre  

Inte   
alls        

    

Tabellen visar att det finns barn som faller inom ramen för 

undersökningens definition av högkonsument, nämligen när en specifik 

medieform används mer än tre timmar per dag. Barn 13-16 är starkt 

överrepresenterade som högkonsumenter när det gäller spela dator och 

Tv-spel (25 procent), använda mobilen (53 procent) och använda internet  

(62 procent). När det kommer till att titta på film eller Tv-program är inte 

912 (14 procent) långt ifrån 13-16 (20 procent). Spela spel på surfplatta 

omfattar betydligt färre högkonsumenter av 13-16 (3 procent). Det kan 

jämföras med antal högkonsumenter 5-8 (3 procent) och 9-12 (5 procent). 

Titta på film eller Tv-program är den medieteknik som har flest 

högkonsumenter bland 2-4 (7 procent) och 5-8 (7 procent). Det är tydligt 

att användningen av medieteknik, bortsett från spela spel på surfplatta, 

ökar markant från det att barnen är åtta år.     

Användning av surfplatta har ökat mycket bland de mindre barnen och 

utöver att spela spel på den använder 2-4 och 5-8 den mest för att se på 

filmklipp, på till exempel Youtube. Barn som är åtta år eller yngre 

använder smartphonen mest i underhållningssyfte, vilket tyder på att de 

lånar föräldrarnas telefon. Bland de 2-4 som använder smartphone är det 

populärast att spela spel (27 procent) och se på film eller videoklipp (23 

procent). I gruppen 5-8 är det även här spela spel     

(42 procent) och ta bilder (29 procent). Lite äldre barn har sin smartphone 

huvudsakligen för att ringa, sms:a och ta bilder. Efter det är det vanligaste 

området för 9-12 att spela spel (78 procent) och lyssna på musik (74 

procent), liksom för 1316 att lyssna på musik (91 procent) och sociala 

medier (85 procent).    

    

Marknad    

Projektgruppen genomförde en marknadsanalys för att kartlägga 

marknaden och även marknadspotentialen för produkten. Den potentiella 

marknaden för produkten består av föräldrar, sammanboende eller 

ensamstående, som har hemmaboende barn i åldern 0-17 år. Eftersom 

det räcker med en produkt per hushåll har beräkningarna grundats på 

antal hushåll och inte på antal föräldrar. Projektgruppen studerade 

statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) för att få en uppfattning om 

hur stor den totala marknaden är. I Sverige fanns år 2014 sammanlagt 1 
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985 282 antal barn i åldern 0-17 år. I hushåll med barn i den åldern var 

snittet 1,8 barn per hushåll.    

Enkelt räknat finns det då ungefär 1,1 miljon hushåll med barn i åldern 

017 år. (Statistiska centralbyrån, 2016). Vidare undersökte 

projektgruppen även hur många föräldrar det finns till barn i given ålder. 

Inräknat både sammanboende och ensamstående föräldrar med barn i 

åldern 0-17 år resulterade i ungefär 1,1 miljon hushåll, vilket stämmer bra 

med föregående uträkning.    

(Statistiska centralbyrån, 2016).     

    

Segmentering och targeting    
    

Projektgruppen segmenterade marknaden genom att dela in eventuella 

köpare av produkten i olika segment utefter demografiska faktorer. Med 

hjälp av resultat från marknadsundersökningen och även tillgänglig 

statistik konstaterades att det segment som har störst behov av 

produkten, och därmed den viktigaste målgruppen, är de föräldrar som 

har barn i åldern 9-16 år. Barnen i denna åldersgrupp ägnar mer tid 

framför skärmarna än övriga samtidigt som det blir vanligare med 

konflikter ju äldre barnen blir. Huvudmålgruppen, tillika produktens target, 

består således av män och kvinnor som är sambor eller gifta i åldern 

3050 år. Vidare är målgruppen medel- till höginkomsttagare. Det som 

utmärker målgruppen är att de har ett heltidsarbete följt av aktiviteter, 

läxläsning och hushållssysslor på kvällarna. De har svårt att få vardagen 

att gå ihop och tycker det är påfrestande att behöva bråka med barnen 

om skärmtiden. Föräldrarna vet att det ligger på deras ansvar och de får 

dåligt samvete när de inte orkar vara konsekventa. En annan sak som 

utmärker målgruppen är kunskapen inom IT-området är begränsad, varpå 

det är motigt att installera routrar och annan teknisk utrustning.    

    

Marknadsundersökning    

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur föräldrar i allmänhet 

ställer sig till deras barns spel- och internetvanor samt om de upplever 

några negativa aspekter med detta. Projektgruppen ville även se om det 

fanns några samband mellan barnens ålder och deras agerande. Nedan 

beskrivs tillvägagångssättet i marknadsundersökningen och en 

sammanställning av resultaten. Underlaget för marknadsundersökningen 

bestod av en enkät innehållande nio frågor. Enkäten delades på 

Facebook för att på så vis snabbt nå ut till fler föräldrar med barn i åldern 

2-16 år. Åldersspannet på barn drogs ner till att gälla 2-16 år eftersom 

barn under två år inte utgör så stor andel och att barn i gymnasieålder 

ansvarar i stort för sig själva. Undersökningen var tillgänglig under en 

veckas tid och resulterade i åttio ifyllda enkäter. Resultatet för fråga 1, 
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ålderskategorierna, presenteras inte eftersom vissa föräldrar har angett 

fler än ett alternativ. Svaren är inte helt avgörande utan har vägts in som 

helhet, detsamma gäller även fråga 2 som rör innehav av digital teknik.    
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Utvärdering marknadsundersökning    

Det är uppenbart att barn spenderar mycket tid framför skärmarna.    En 

majoritet av föräldrarna tycker att deras barn lägger för mycket tid på spel 

och internet. Undersökningen visar att teknikinnehavet i hushållen är 

förhållandevis högt. Hälften av alla föräldrar svarar att deras barn har 

tillgång till teknikenheter såsom smartphone, spelkonsol, surfplatta och 

dator. En fjärdedel av föräldrarna uppger att deras barn har tre olika 

teknikenheter att spela och använda internet på. Barn i den lägsta 

ålderskategorin, 2-4 år, har i regel endast tillgång till surfplatta. Diagram 

två visar att det finns ett starkt stöd hos föräldrarna för påståendet att 

barns skärmtid går ut över andra mer viktiga aktiviteter. Endast 10 

procent av de tillfrågade svarar att det aldrig händer. Ungefär hälften av 

alla föräldrar oroar sig ibland över tiden deras barn spenderar på spel och 

internet. I diagram fyra och fem framgår det att en stor andel av de 

tillfrågade föräldrarna (68 procent) tycker det är problematiskt att få deras 

barn till att avbryta spel- och internetaktiviteter samt att det ibland leder till 

konflikter.    

Många föräldrar är konsekventa när det kommer till regler som ska följas 

angående spel och internet. Endast 13 procent uppger att de inte är det. 

Föräldrar som endast har barn i åldern 2-4 år upplever varken något 

problem eller känner oro över barnens spelande och internetanvändande. 

En förklaring till det kan vara att yngre barn förmodligen är lättare att säga 

till och ha koll på. Däremot uppger föräldrar med barn i de högre 

ålderskategorierna att det är svårt att få barnet till att avbryta för andra 

saker och det leder ofta till konflikter. Så gott som alla föräldrar som 

ställde upp i undersökningen är positiva till ett hjälpmedel med vilket det 

går att styra och begränsa barns spel- och internetaktiviteter. Noterbart är 

att de föräldrar som inte har problem med sina barn ändå är villiga att 

använda hjälpmedlet. Det kan bero på att de vill kontrollera användartiden 

vilket är betydligt svårare än att ha ett bestämt klockslag då barnet ska 

sluta spela eller använda internet.    

    

Konkurrenter    

I dagsläget finns ingen produkt på marknaden som exakt liknar den 

projektgruppen vill utveckla. De enda kända hjälpmedlen för att styra och 

begränsa internetanvändningen av flera olika teknikenheter samtidigt är 

de routrar som har inbyggd föräldrakontroll. Det finns en rad applikationer 

med funktioner som på olika sätt kan styra smartphones och surfplattor, 

dock inga svenska sådana. Datorer har sina egna varianter av 

inställningar. I Mac och PC finns det en funktion, föräldrakontroll, där det 
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går att ställa in begränsningar för hur mycket tid barnen kan ägna framför 

datorn. Vidare kan även spel och program som inte är lämpliga blockeras.  

Liknande inställningar kan göras i smartphones och surfplattor för att 

begränsa användartiden.    
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SWOT-analys 

 

En SWOT-analys gjordes på projektet i ett tidigt skede för att kartlägga 

dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen gav en 

övergripande bild av nuläget samt vilka faktorer som kunde underlätta 

respektive försvåra genomförandet.     

    

  Styrkor    

     

• Finns ett behov av produkten   

• Erfarenhet inom projektgruppen    

• Kunskap om affärsutveckling    

   

   

    

  

  

  

    

Svagheter    

Kunskapsluckor (teknik)     

Osäkert samarbete    

Osäker ekonomi    

  Möjligheter    

     

• Stor marknad    

• Vidareutveckla produkten  

• Högre användningsgrad av   

           teknik     

    

    

   

    

    

  

  

  

    

Hot    

Ointresse hos köpare    

Konkurrens    

Få bidragsgivare/sponsorer   

    

    

    
En styrka med projektet är att det finns ett visst behov av produkten som 

ska utvecklas. Mycket pekar på att föräldrar känner sig hjälplösa när 

barnen fastnat i teknikens grepp. Dels är föräldrar oroliga för tiden barnen 

lägger på spel och internet, dels är de bekymrade över stridigheterna som 

uppstår. En annan styrka är att projektgruppen har erfarenhet av 

problembilden som tas upp eftersom en av projektmedlemmarna själv har 

barn. Det blir väldigt positivt för projektet då problem och lösningar kan 

diskuteras utifrån olika perspektiv samt att det finns förståelse för 

behovet. Projektgruppen har kunskap om affärsutveckling sedan tidigare 

projekt vilket är en styrka som kommer utnyttjas längre fram när 

affärsplan ska utformas.    

En svaghet med projektet är att projektgruppen inte har någon kompetens 

för att kunna utveckla produkten på egen hand. Främst handlar det om 

mjukvaran i produkten. För att täcka kunskapsluckorna innebär det att 

tjänsten måste köpas in eller om det finns någon ingenjörsstudent som 

kan tänkas samköra sitt examensprojekt med detta. I dagsläget är 
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samarbetet en svaghet vilket innebär att det inte är klart vem 

samarbetspartnern blir. Projektgruppen har varit i kontakt med data- och 

biomekanikingenjörer på Halmstad Högskola men ingen har ännu visat 

intresse för ett eventuellt samarbete. Ett tips om ett företag vid namn 

Dobus mottogs av handledare Hans-Erik. Projektgruppen har kontaktat 

företaget och inväntar svar därifrån. Projektets ekonomi får ses som en 

svaghet av den orsaken att det är osäkert om projektgruppen lyckas 

införskaffa kapital som täcker kostnaderna. Ekonomin kommer sätta 

gränserna för produktutvecklingens omfattning och det är därför viktigt att 

alla olika möjligheter till bidrag och sponsring undersöks.    

Något som kan ses som en möjlighet för projektet är att det finns en stor 

potentiell marknad för produkten. Här kan styrkan med affärsutveckling 

komma till pass för att göra potentiella köpare medvetna om det som 

erbjuds. En annan möjlighet är att produkten med fördel skulle kunna 

vidareutvecklas. Ett alternativ är att någon utomstående intresserar sig för 

projektet och tar vid där projektgruppen slutar. För att göra produkten 

intressant är det viktigt att projektgruppen säljer in idén på Utexpo. 

Statistik visar att användningsgraden av digital teknik ständigt ökar 

samtidigt som den kryper längre ner i åldrarna. Det kan ses som en 

möjlighet för projektet då det kommer finnas ett ökande behov för 

produkten som ska utvecklas.    

Ett hot mot projektet kan vara att köpare visar ointresse för produkten. En 

anledning till det kan exempelvis vara brist på tekniskt kunnande och 

ovilja att testa nyheter. Detta hot kan motverkas genom att produkten är 

användarvänlig och lättförståelig. Även marknadsföringen av produkten 

bör vara anpassad efter detta så köparna överväger de positiva 

effekterna. Konkurrens kan vara ett hot mot projektet. I värsta fall kan 

konkurrenter utveckla någon liknande produkt under tiden projektet 

fortgår. För att skydda sig mot idéstöld är det lämpligt att skriva 

sekretessavtal med alla som är berörda av projektet. Ett annat hot är om 

det inte finns så många tänkbara bidragsgivare eller sponsorer. Det är 

kanske inte så enkelt för studenter att få ekonomisk hjälp med projekt. 

Projektgruppen får vända sig till Almi först och främst som brukar bidra 

med innovationsstöd för studentprojekt.    

    

Resultat förstudie    

Förstudien var till stor nytta för projektgruppen och suddade ut 

tveksamheter kring projektet. Den gav bland annat inblick i barns spel- 

och internetvanor men även vilka konsekvenser det kan leda till.  

Skärmtiden hos barn ökar kontinuerligt för varje år samtidigt som fler och 

fler blir högkonsumenter av medieteknik. En anledning till att användning 

av medieteknik kryper allt längre ner i åldrarna kan vara att äldre syskon 
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introducerar de yngre samt att det även utgör en umgängesform mellan 

syskon. Men hur tacklar då föräldrarna barnens nya vanor?  

Marknadsundersökningen var en viktig indata då föräldrar fick säga sin 

mening. Över lag är föräldrar oroliga över tiden deras barn spenderar på 

spel och internet och projektgruppen anser att det finns ett stort behov av 

Harmonize. Problem med regler som inte följs och problem med barn som 

sätter sig på tvären är bara några som produkten kan lösa åt föräldrarna. 

Det intressanta var att hela 63 procent av föräldrarna som besvarade 

enkäten skulle kunna tänka sig ett hjälpmedel för att styra och begränsa 

barnens skärmtid. Därtill svarade 32 procent att de kanske kunde göra 

det vilket tyder på att många föräldrar, trots att de är konsekventa mot 

barnen, behöver någon form av avlastning.    

Den potentiella marknaden är stor och antagligen väldigt lönsam. En 

fördel är att det inte finns någon liknande produkt på marknaden i 

dagsläget. Därmed finns det inga konkreta konkurrenter som skulle kunna 

utgöra ett direkt hot mot produkten om den lanseras snabbt. Tack vare 

SWOT-analysen fick projektgruppen tänka till på vilka interna och externa 

faktorer som kan komma att påverka projektet. Sedan diskuterades hur 

styrkor och möjligheter ska utnyttjas samt hur svagheter och hot ska 

undvikas. Svagheterna i början av projektet är nu faktorer som till stor del 

har omvandlats till fördelar. Efter en tids sökande inleddes ett samarbete 

med Dobus och finansieringsbidrag om femtontusen kronor erhölls från 

Almi. Därmed var det möjligt att driva projektet vidare samtidigt som den 

tänkta produkten skulle tillgodose ett behov hos målgruppen.     
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Bilaga 4: Enkät    

Kryssa i den/de ålderskategorier som stämmer på ditt/dina barn.    

2-4 år               5-8 år             9-12 år             

13-16 år      

Kryssa för det alternativ som ditt/dina barn har tillgång till i ert hem.    

TV-spelkonsol           Surfplatta          Smartphone          Dator    

    

Tycker du att ditt/dina barn spenderar för mycket tid med spel och/eller 

internetaktiviteter?    

Ja            Ibland            Nej       

Har du någon gång upplevt att ditt/dina barns spelande och 

internetaktiviteter påverkat deras skolarbete, fritidsaktiviteter och 

sociala umgänge?    

Ja, ofta           Ja, ibland             Nej, aldrig    

    

Känner du oro över den tid ditt/dina barn spenderar på spel och 

internet?    

Ja, ofta          Ja, ibland             Nej,aldrig    

    

Brukar det vara svårt att få ditt/dina barn att avbryta spel och/eller 

internetaktiviteter för att till exempel göra läxan, äta måltider och lägga 

sig på kvällen?    

Ja, alltid        Ja, ibland               Nej, aldrig       

Händer det att konflikter uppstår när du säger till ditt/dina barn att sluta 

spela etc?    

Ja, alltid        Ja, ibland           Nej, aldrig    

    

Är du som förälder konsekvent vad det gäller att följa regler för till 

exempel hur sent på dygnet ditt/dina barn får spela etc?    

Ja, alltid        Ja,ibland              Nej    

    

Om det fanns ett behändigt hjälpmedel där du som förälder skulle 

kunna styra samt begränsa ditt/dina barns spelande och 

internetaktivitet inom hemmet, skulle du då kunna tänka dig att använda 

det?    

Ja                  Kanske                 Nej    
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Bilaga 5: Pughs matris    
I första steget att utvärdera koncepten användes Pughs matris. De 

viktigaste egenskaperna listades med hjälp av kraven som fanns från 

början men dessutom användes brainstorming för att få fram fler viktiga 

parametrar. Koncept 2 valdes till referens och de andra koncepten 

jämfördes med den. Poängen lades sedan ihop och koncepten 

rangordnades som tabellen visar. I denna matris var det koncept 2 som 

rankades högst och således det som skulle arbetas vidare med.    
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Bilaga 6: Urvalsmatris    
För att vara säkra på att rätt koncept valdes ut beslutades det att 

urvalsmetoden också skulle göras. Först rangordnades egenskaperna, 

den minst viktiga fick 1 och den viktigaste fick 6. Vid det här laget var det 

känt för projektgruppen att bidrag om femtontusen kronor skulle erhållas 

från Almi. Trots det så var kostnaden för framtagning av prototyp en 

kritisk faktor som beaktades när egenskaperna skulle viktas. Sedan 

valdes koncept 1 till referens och jämfördes med de andra två. Koncepten 

betygsattes i skalan 1 – 5. Slutligen multiplicerades viktfaktorerna för 

varje koncept med betyget och sedan lades resultatet ihop. Även denna 

gång var det koncept 2 som rankades högst.    

    
Egenskap    Vikt    

    

   K1         Referens 

Värde       summa    

       K2    

Värde  Summa  

K3 Värde    

 Summa    

Kostnad    

Användarvänlighet    

Design    

Pålitlighet    

Alla teknikenheter    

Tidskrävande     

6    

3    

1    

4    

5    

2    

    

3    

3    

3    

3    

3    

3    

    

18    

9    

3    

12    

15    

6    

4    

3    

2    

4    

5    

4    

24    

9    

2    

16    

25    

8    

4    

3    

3    

3    

2    

4    

24    

9    

3    

12    

10    

8    

    

      TOTALT  63        

    

84        

    

66    

      RANKNING     3    1    2    
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Bilaga 7: CAD – ritningar    
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Bilaga 8: SWOT- analys    
    

  

  

    

   

   

Styrkor     

    

Unik produkt    

Differentierad    

Behov finns    

    

  

  

   

   

   

Svagheter    

    

Ingen erfarenhet    

Okänt varumärke    

Inga etablerade säljkanaler    

   

   

  

  

   

   

   

Möjligheter     

    

Vidareutvecklingspotential    

Nya segment    

Tillväxt    

  

   

   

   Hot    

    

Konkurrerande verksamhet    

Ekonomi    
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Bilaga 9: PEST-analys    
    

  

Politiska faktorer    

    

• Rekommendationer    

• Lagar     

• Skatter    

  

Ekonomiska faktorer    

• Mot högkonjunktur  

• Inflationstakt    

• Hushållens köpkraft    

• Ränteläge  

          

  

    

  

  

  Sociala faktorer    

    

• Förändring i livsstil     

Trender    

• Hur pengar spenderas    

• Hälsa    

    

  Teknologiska faktorer    

• Ny teknik    

• Internet    

• Applikationer    
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Bilaga 10: Konkurrentanalys    
Det finns ingen produkt som exakt liknar Harmonize men projektgruppen 

anser att routrar med föräldrakollfunktionen är den största konkurrenten. 

Vi valde att titta närmare på de tre populäraste tillverkarna av routrar, 

enligt webbsidan Prisjakt (Prisjakt, 2016).     

    

Asus     

Asus har störst utbud på marknaden och föräldrakontroll finns i de flesta 

routrarna.    

Företaget grundades 1989 och tillverkar produkter inom nästan alla 

ITområden.    

Asus har 21000 anställda över hela världen och är ledande inom Taiwans 

IT-industri. År 2013 var omsättningen 414,4 miljarder NT dollar, vilket 

motsvarar 12.7 miljarder USD med dagens valutakurs (Asus, 2016 ).    

    

Netgear    

Netgear har inte så många routrar med föräldrakontroll och det finns bara 

en modell i det lägre prissegmentet. Det amerikanska företaget 

grundades 1996 och säljer nätverksprodukter. Netgear har nästan 1000 

anställda och hade en omsättning på 1.3 miljarder dollar 2015 (Netgear, 

2016).    

    

D-Link    

D-Link har sämst utbud av de tre tillverkarna. Även detta företag är 

taiwanesiskt och det grundades 1986. D-Link tillverkar nätverksprodukter 

och har 2725 anställda runt om i världen. År 2013 hade företaget en 

omsättning på 30,558 NT dollar som motsvarar knappt 1 miljard USD i 

dagsläget (Dlink, 2016).     

Projektgruppen granskade routrar med föräldrakontroll på fyra stora 

elektronikkedjor; Elgiganten, Media Markt, NetOnNet och SIBA. Detta för 

att få en bild av vilka tillverkare som regerar på den svenska marknaden 

men även prissättningen var av intresse. Routrar som kostade över 3000 

kronor togs inte med av anledningen att de är ämnade för en annan 

målgrupp. Sådana avancerade routrar används troligen i ett annat syfte 

än att reglera barns skärmtid. De routrar som innehöll funktionen 

föräldrakontroll och befann sig i prisintervallet 0-3000 kronor listas i 

bokstavsordning nedan.    
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Asus står för det största utbudet och har flest routrar med föräldrakontroll. 

Rent generellt verkar det som att föräldrakontroll är en funktion som 

efterfrågas och därmed blir allt vanligare i routrar. Gemensamt för alla 

tillverkare är att de har en billig modell som avviker väsentligt i pris från de 

övriga. Projektgruppen fann det relevant att undersöka vilka routrar de 

största bredbandsleverantörerna erbjuder sina kunder. Av de routrar som 

tillhör abonnemangen hade inte en enda föräldrakontroll och tillverkarna 

av routrarna finns inte heller med i listan ovan. Många kunder nöjer sig 

med routern som medföljer abonnemangen eftersom det är komplicerat 

att byta.       
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Bilaga 11: Business Model Canvas    
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