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Indledning  
Ud fra den stillede opgave omkring at finde en innovativ ide som kunne kombineres 

med et AR produkt, har vi valgt at arbejde med et bObles univers, til gavn både for 

virksomheden, men i høj grad også for forbrugeren. Vi vil i opgaven arbejde med 

udførelsen af et udkast til et ZapWorks projekt, som vi endvidere vil kigge på de krav 

der kan stilles til et sådant produkt, teste det, samt kigge på de muligheder der er i 

forbindelse med projektet.  

Team, samarbejde og ambitioner 

Vi arbejder i gruppen godt sammen, ligeledes hvis vi kigger på vores DISC profiler. 

Dorte har et højt D og C, hun er høj på de indadvendte kompetencer som, dominerende 

og kompetencesøgende adfærd, og er lav på de udadvendte. Hun er analytisk og 

resultatorienteret, god til at administrere ting, og sætte ting i systemer. Kristina er høj på 

I og S. God på samarbejdet og at løse eventuelle problemer. Hun er tolerant og tålmodig 

overfor folk der ikke leverer resultater. Når hun kommer under pres, kan hun fremstå 

konfliktsky. Hun kan have brug for hjælp med at opsætte realistiske tidsplaner. 

Charlotte har et højt I og D. Hun er høj på de udadvendte kompetencer som indikerer at 

hun er god til at udtrykke sine tanker og ideer, samtidig elsker hun udfordringer og er 

meget resultatorienteret. Charlotte er lav på de indadvendte og tolerante områder. 

Vi har ikke umildbart haft nogle konflikter undervejs, generelt er vi gode til at snakke 

om tingende, samt forventningsafstemme hvad det er vi gerne vil, og hvad vi forventer 

af hinanden.  

Vores AR-projekt bygger på en interesse i form af, at vi alle tre har børn og valg af 

emne var derfor ikke specielt svært. Vores ønske om at lave en bObles platform giver 

for os god mening, i forhold til at kunne træne og udvikle sit barn. I projektet starter vi 

med at lave en AR ZapWorks, som på sigt ville kunne videreudvikles til en app, som 

kunne rumme flere træningsvideoer med flere bObles varianter, men også være et 

forum, hvor forældre selv kunne ligge deres videoer op. Virksomheden bObles har på 

nuværende tidspunkt en del videoer på YouTube, disse ville kunne samles under ét ved 

at lave denne app. Hvis man kigger fra virksomhedens perspektiv, ville de kunne samle 

deres kunder og måske endda fastholde dem i et univers, hvor de ville kunne påvirke 

dem med tilbud til den enkelte kunde.  
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Innovationstragten/forretningsplan  

Vores projekt danner baggrund omkring innovationstragten, hvor vi er startet med en 

ideudvikling i form af en brainstorm, herefter pains og ideudvikling, samt hvilke af 

vores ideer, der er flest muligheder i.  Herefter begynder vi på hvilke krav, der er til 

projektet samt udviklingen af det. Til sidst slutter vi af med at teste samt evaluere på 

testen. Som forlængelse af innovationstragten har vi valgt at lave en Business Model 

Canvas som led i forretningsmodellen.   

 

 

  

 

 

 

Brainstorm 

Brainstormprocessen gav for os lidt flere ideer, både på små og store projekter. På to af 

emnerne, mener vi der kunne være potentiale for at videreudvikle dem til en app på sigt, 

hvilket vi syntes kunne være spændende. Dog syntes vi det var svært at finde på 

yderligere ideer, som gav mening for os i vores hverdag. Vi har lagt vægt på at arbejde 

ud fra noget vi kunne bruge i vores egen hverdag. (Bilag 1) 

Formulering af Pain i ville løse 

Ud fra vores brainstorm om mulige innovationer, har vi i gruppen valgt at lave en 

bObles platform hvor man både som virksomhed og forbruger kan benytte sig af denne 

platform. Virksomheder kan gøre brug af denne platform ved at de yder en service i 

form af beskrivelser og eventuelle videoer hvor der bliver beskrevet og- eller vist 

hvordan de forskellige bObles varianter kan bruges af både mødre med deres kun 6 

mdr. gamle baby, men også af den selvstændige 3-årig. Forbrugeren kan benytte denne 

platform til at samle inspiration til hjemmetræning med baby under barslen eller 

tumling med den 3-årige på en regnvejrsdag. Dét at man bruger bObles til leg gør også 

at man automatisk stimulerer børns hjerner og samtidig forbedres motorikken. Vores 
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pain er inspiration til leg og anvendelse af de forskellige bObles varianter. 

Vi har ud fra vores brainstorm inddelt dem for at se hvilken der dækker vores 

målgruppe, er mulig at gennemføre og skaber mest værdi. Dét er ideen med bObles, der 

har de bedste muligheder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den primære målgruppe på B2C markedet for vores projekt, er slutforbrugeren, altså 

forældre med små børn i alderen 0-6 år. Det er primært mødre, da det oftest er mødrene 

der går hjemme i barselsperioden. Kigger man på bObles som helhed, så findes der ikke 

en specifik målgruppe, da ingen for store eller for små til at gøre brug af disse tumledyr.  

Bobles sælger både til B2C via deres hjemmeside, men deres primære kunder er B2B, 

da de sælger til detailhandlen. Her vil vores produkt også være ret anvendeligt, da det 

vil være en hjælp til salgsarbejdet i butikkerne.   

 

Idegrundlag  

Hele ideen med produktet er at skabe et bObles univers, dels via ZapWorks, hvor det vil være 

relativt nemt at have Zapkoden på produkterne og kunden vil hurtigt kunne se produktet i aktion 

og få inspiration til leg. På sigt er ideen, at der ville kunne udvikles an app, som kunne være et 

univers, hvor man selv ville kunne lægge videoer op til inspiration for andre eller ens 

omgangskreds. Tanken er, at det både skal være et værktøj som kunden har stor gavn af, i 

forhold til inspiration til træning og leg med ens barn, men i høj grad også virksomheden, som 

vil kunne få inspiration til nye produkter via brugernes leg med produkterne, samt eventuelle 

inputs fra forbrugerne, men de vil også kunne nå bedre direkte ud til de konkrete brugere af 

produktet via både Zapkoden, men også hvis det blev videreudviklet til en funktionel app.  
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Kravspecifikation 

Vi har udviklet en funktion, hvor man kan scanne figuren på bObles produktets 

emballage. Denne figur viser, hvilke muligheder der er for at bruge bObles møblet, der 

er kendt for at hjælpe med den fysiske og motoriske udvikling for børn i alderen fra 6 

måneder og op.  

Formålet med denne funktion er, at man får inspiration til at bruge de forskellige bObles 

møbler til børn i forskellige aldre. Kunden starter med at møde en forside, hvor man 

herfra kan tilgå en side med produkter, men også en side hvor man kan gå ind og læse 

om hvem virksomheden bObles er, samt hvordan bObles kan hjælpe med at stimulere 

motorikken. Ikke kun i private hjem, men også hos dagplejere, vuggestuer og 

børnehaver. Når man kommer ind på siden med produkter, bliver kunden mødt med et 

overblik over hvilke produkter der findes. Når man klikker ind på et produkt, kommer 

der et YouTube klip op, der demonstrerer hvordan produktet kan bruges. Under videoen 

er der en knap hvor man kan gå tilbage til startsiden. (Bilag 2) 

Prototyper  

Low-fidelity, er enkle og lavteknologiske koncepter. Prototyper som denne er billige og 

hurtige at lave, hvor der gives klarhed og prototypen er samarbejdsvenlig. Målet er her 

at omdanne idéer til prototyper der kan testes og derefter kan bruges til at indsamle og 

analysere feedback i de tidlige stadier. Et eksempel kunne her være wireframes, altså en 

papirsskitse uden funktioner eller paper prototyping, en papirsskitse med funktioner. 

Fordele ved low-fidelity prototyper er at der her er fokus på design og koncepter og det 

er tilgængeligt for alle. Vi har her valgt at udvikle wireframes, altså en papirsskitse uden 

funktioner (Low-fi bilag 3) 

Prototyper med high-fidelity er meget funktionelle og interaktive. De er meget tæt på 

det endelige produkt og overlader intet til fantasien. De er dermed også nemmere at 

sælge som produkt. High-fidelity prototyper bruges ofte i de senere faser til at teste 

brugervenligheden og identificere eventuelle problemer i arbejdsgangen. Et eksempel 

kunne her være en digital prototype og 3D-modeller. Fordele ved high-fidelity 

prototyper er at det er mere kendt for brugerne og man har her muligheden for at få en 

mere detaljeret feedback på visse elementer i designet. Vi har her valgt at udvikle vores 

high-fidelity prototyper i ZapWorks (High-fi bilag 4) 
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Vi valgte alle tre at lave en high-fi prototype, for at vi alle kunne bidrage med ideer, 

samt vores billede af det endelige produkt. Dette samlede vi så til sidst til en samlet 

løsning. (Bilag 5) 

Test 

I vores testplan lægger vi vægt på bl.a. brugervenlighed. Vi har valgt at benytte os af 

appen Zappar, som er en app der kan scanne en unik kode på bestemte produkter. 

Zappar er en simpel app, som gør det muligt at få mange informationer placeret på fx et 

billede. Når man scanner koden, dukker der knapper, billeder og andre ting op på din 

smartphone som du her kan trykke på og du kan dermed navigere rundt på skærmen 

som du ønsker det. Zappar er brugervenlig fordi at appen er meget simpel og nem at 

anvende for alle personer i alle aldre. Det er derefter op til den- eller de personer der 

udvikler koden at tænke på layout og funktioner, samt knappernes placeringer mm. når 

Zapkodens indhold udvikles. (Bilag 6) 

Testperson 1: Det er nemt og overskueligt, der kan dog være tvivl om hvad der er en 

knap og ellers blot tekst, måske der kunne være en ramme om det der er knapper. 

Teksten på siden om bObles er lidt utydelig i hvid. Men generelt nemt samt ingen støj.  

Testperson 2: Zapkoden virker og skaber ikke støj ved brug af appen  

Der er lidt forvirring ved brug af koden, da farver ikke er tydelige, så de kan være svære 

at se. Indholdet er superfint og meget detaljeret. 
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Business Model Canvas 

Hvis vi kigger på bObles ud fra Business Model Canvas, viser det os at deres 

nøgleaktiviteter er salg og udvikling af bObles skumfigurer. De er ikke kun til stede på 

det danske marked, men også internationalt, de prioriterer markeder hvor de selv kan stå 

for salget og hele håndteringen heraf. De er på nuværende tidspunkt inde på det 

skandinaviske marked, men også Japan, Finland, Tyskland, USA.  

 

 

  



Tværfagligt projekt Informatik B & Innovation C – EUXA 

Kristina, Charlotte, Dorte 

S i d e  9 | 16 

 

Refleksioner 

Projektet er gået ret godt, vi havde alle en del ideer under brainstormen, hvilket er med 

til at danne grundlag for at komme godt fra start i projektet. Vi valgte hurtigt at gå med 

ideen bObles, da vi dels selv havde en interesse i projektet, men vi kunne også se en 

forretningside som kunne gavne både virksomhed og kunder. 

Efterfølgende har vi dog opdaget, at bObles faktisk allerede har en app, som henvender 

sig til barnets første 1000 dage, hvor der er træningsideer. Den er dog lavet med 

baggrund i verdensmålene, som er noget virksomheden, går meget op i. Den kræver dog 

login for overhovedet at komme i gang. Vores grundide var, at det skulle være nemt for 

brugeren, for at få inspiration til træning og leg med sit barn.  

Vores samarbejde er gået godt, vi er glade for at arbejde sammen, både det at vi kan 

stole på at eventuelle problemer samt opgaver bliver løst, men ikke mindst er vi gode til 

at supplere hinanden på vores stærke/svage sider.  
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Bilag 

Bilag 1 – Brainstorm  

Bilag 2 – Kravspecifikationer 

Bilag 3 – Low-fi prototype  

Bilag 4 – High-fi Prototyper 

Bilag 5 – Endelige produkt 

Bilag 6 - Testplan  
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Bilag 1 – Brainstorm  
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Bilag 2 – Kravspecifikationer 

Kravspecifikation til ny ZapWorks for: 

Virksomhedsnavn: bObles
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Bilag 3 – Low-fi prototype: 
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Bilag 4 – High-fi Prototyper 
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Bilag 5 – Endelige produkt 
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Bilag 6 - Testplan 

Testplan for vores ZapWorks præsentation af bObles varianternes funktioner. 

Den idé vi har fået, har vi prøvet at udvikle ved hjælp af Zappar appen. Dette har vi 

gjort med henblik på at både mor, far og bedsteforældre kan benytte sig af denne og 

dermed også spare tid på at vente til personalet i butikkerne har tid til at vise og forklare 

hvordan bObles varianterne kan bruges til de forskellige aldre. Når man vælger en så 

bred målgruppe, er det her vigtigt at der også er fokus på brugervenlighed. 

 

Når vi tester, tester vi her om ZapWorks præsentationen netop er så brugervenlig som vi 

ønsker det. 

 


