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Sammanfattning
Frågeställningen lyder: Hur kan man minska svårigheterna och ångesten vid presentationer
och på så vis bidra till förbättrad hälsa och glädje hos studenter, presentatörer och övriga
kommunikatörer?
Projektet inriktas på hälsa och multifunktionalitet.Tre konceptlösningar tas fram under läsåret,
valet faller på det tredje.
Projektmodellen dynamisk produktutveckling är grunden till detta arbete.
Marknadsundersökning utförs mellan 9 december 2016 - 9 januari 2017. Denna får 53 svar
och ger viktig information till det fortsatta arbetet, exempelvis pris och intresse. En intervju
utförs även.
Ett flertal analyser utförs. Nämnas kan SWOT-analysen, Canvas affärsmodell och Porters
femkraftsmodell. Samtliga presenteras utförligt i rapporten. Ett GANTT-schema/Tidplan
finns likaså. En ekonomisk kalkyl är utförd.
PrePresentias affärsidé är en applikation till smartphones och surfplattor, med målet att ge
användarna ett verktyg i presentationsarbetet, som gör dem till mer professionella talare och
kommunikatörer.
PrePresentias app programmeras till Apple iOS, med Xcode som verktyg och Swift som
programspråk. Appen innehåller just nu pulsmätning via Apple Watch och iPhone,
aktivitetsregistrering, bildpresentation, registrering och inloggning till databas och en startsida
med länkar till resterande sidor. En topp 10-lista med tips och trix för praktisk retorik är
sammansatt från tre böcker och tio hemsidor. Dessa finns i appen, under Tips & Trix.
Efter projektets avslut bör arbete läggas på färdigställande av programmering och design.
Appen planeras introduceras på appmarknaden med priset 60 kronor och möjlig översättning.
Det finns mycket utvecklingspotential kvar i PrePresentia. Jag tror att den kommer vara av
stor nytta för både mig och målmarknaden i framtiden!
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Christopher Henriksson

Abstract
The question at issue is: How can you reduce the difficulties and anxiety issues during
presentations and thus contribute to improved health and delight among students, presenters
and other communicators?
The project focuses on health and multifunctionality. Three concept solutions are created
during the academic year, the selection falls on the third.
The project model, dynamic product development, is the basis for the work. A questionnaire
is presented between 9th of December 2016 and 9th of January 2017. 53 answers are received,
containing important information for the continued process, for example price and interest.
An interview is also conducted.
A number of analyzes are performed. SWOT analysis, Canvas business model and Porter's
five-power model, to name a few. All are presented in detail throughout the report. A GANTT
schedule is also available and an economic calculation is performed.
PrePresentia's business idea is an application for smartphones and tablets, with the goal of
giving users a tool in the presentation process, making them more professional speakers and
communicators.
PrePresentia's app is programmed for Apple iOS, with Xcode as a tool and Swift as the
programming language. The app currently includes heart rate measurement via Apple Watch
and iPhone, activity registration, image presentation, registration and login to a database and a
start page with links to the remaining pages. A top 10 list of tips and tricks for practical
rhetoric is composed of three books and ten websites. These are included in the app, under
Tips & Trix.
After the project, a completion of the programming and design should be done. The app is
scheduled to be introduced in the app market, with the price 60 SEK and language translation
possible.
There is a lot of development potential in PrePresentia. I think the app will be of great benefit
to me and the target market in the future!
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Förord
Examensarbete inom Produktutveckling och innovationsledning 22.5 HP, som denna rapport
avhandlar, utförs som en kurs mellan 2016-2017, på Utvecklingsingenjörsprogrammet HH.
Projektet utförs enskilt av Christopher Henriksson, med veckovis handledning av Pär-Johan
Lööf, Universitetsadjunkt maskinteknik, Högskolan i Halmstad.
Projektutvecklaren vill tacka handledaren för feedback, material och allmänt nyttig
handledning under projektets gång. Ett tack riktas även till klasskamrater i U14 för feedback
på produkten samt Judit Sári för en givande intervju.

Projektledare/utvecklare
Christopher Henriksson
Chrhen14@student.hh.se

Handledare
Pär-Johan Lööf

Examinator
Leif Nordin
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1 Inledning
Följande kapitel behandlar projektets bakgrund, problemområden, nuläge, mål, syfte,
finansiering, intressenter, avgränsningar och GANTT-schema/tidplan.

1.1 Bakgrund och problemområden
I dagens innovativa samhälle blir muntliga presentationer mer vanliga. Skolor inför
presentationer i tidig ålder. Eleverna får då presentera sina idéer och projekt framför sina
klasskamrater, i hoppet om att nå de höga betygen A och B. Dock är alla inte lika exalterade
över dessa tillfällen. Med betyg följer högre krav. Många studenter känner oro och bygger
upp en inre rädsla för att stiga på scenen. Detta blir inte bättre när studenten kommer till
högskolan och förväntas klara av att stå framför professorer och större klasser, ibland från helt
skilda vänskapskretsar. Självklart blir detta inte bättre på arbetsplatsen, om inget görs åt
problemen innan dess.
Pulsen ökar och ibland får personen problem med andningen, eller att ens möta publikens
blickar. Med talångesten/scenskräcken sänks självförtroendet och risk för depression, eller att
gå in i väggen uppkommer.
Som en av dessa personer väljer utvecklaren att fokusera på dessa problem. Detta i hopp om
att finna en lösning eller hjälp till en framtida lösning, inom ett evigt växande och viktigt
område.
För att hitta lösningen krävs en idé av roten till problemet, problemets orsaker. Dessa
framträder på flera sätt. Exempelvis hur bra och flexibelt talaren kan presentera sitt manus,
eller hur stressad han eller hon känner sig under presentationen. Under projektets gång
undersöks olika sätt att förbereda sig inför presentationer. Detta gäller manus, repetition och
framträdande. Det andra problemet är ökningen av hjärtats slag per minut/pulsen. Detta leder
till ett vanligt framkommande problem. Skakiga händer, armar, ben och svårigheter att tala.
En acceptabel lösning till dessa problem, leder förhoppningsvis till en bra produkt, vilket kan
vara av stor hjälp för både utvecklaren själv och många andra i samma situation.
Frågeställningen lyder: Hur kan man minska svårigheterna och ångesten vid presentationer
och på så vis bidra till förbättrad hälsa och glädje hos studenter, presentatörer och övriga
kommunikatörer?

1.2 Nuläge
En undersökning över Internet och Android Play butik för appar har utförts, för att ta reda på
vad som finns och inte finns vid projektstart. De grundläggande funktionerna finns i flertalet
appar, såsom Röstinspelare för ljudgrafen, Garmins egna appar för bland annat mätning av
puls och Microsoft Powerpoint för visning av Powerpoint-filer. Däremot har ingen app hittats,
som använder detta projekts kombination av funktioner.
1.2.1 Porters femkraftsmodell
Modellen, vanligt kallad Porter's five forces, används för att analysera och avgöra hur bra ens
vara/tjänst kan konkurrera inom en bransch. De fem krafterna som analyseras framgår ur bild
1 på nästa sida.
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Lönsamheten ansätts efter hur stora krafterna är. 1

Bild 1.1: Porters femkraftsmodell 1

 Konkurrens från nya aktörer: Denna kraft gäller svårigheten för nya aktörer att
etablera sig på marknaden. Svårighetsgraden kan bero på hur stora resurser som krävs,
hur avancerad teknologin är och om det finns särskilda tillstånd som krävs för att driva
verksamhet i branschen. 1
o PrePresentia: Idag finns det många företag som etablerar sig inom
apputveckling och mjukvaruutveckling. Företag som till exempel Apping AB i
Halmstad skapar en prototyp av appen för 25000-40000 kr, vilket
projektutvecklaren anser som ett relativt lågt pris för de flesta företag.
Teknologin finns tillgänglig med datorernas framgång, tillståndsproblem kan
vara att undvika patentöverträdelser. Denna kraft anses vara stor för denna
bransch.
 Kunders förhandlingsstyrka: Denna kraft mäts efter hur stora valmöjligheter kunderna
har, vid köp av en vara/tjänst. 1
o PrePresentia: Med projektets tänkta lösning, finns vid projektstart få
möjligheter för kunderna, om de vill ha alla funktioner som medförs i appen.
Kunderna behöver installera ett flertal appar som innehåller enstaka funktioner
eller besöka olika hemsidor över Internet. Denna kraft anses låg vid
projektstart men kan ökas efter konkurrenternas etablering i framtiden.
 Leverantörers förhandlingsstyrka: Hur många leverantörer finns möjlighet att välja
mellan i branschen och hur mycket betyder dessa? Om det finns få leverantörer och
deras tjänster anses viktiga, är denna kraft hög. 1
o PrePresentia: Inom detta projekts bransch anses leverantörer av apputveckling
och pulsband vara stor. Däremot ej av lika stor vikt. Kunderna kan själva välja
pulsband och det påverkar ej PrePresentia direkt, då produkten är tänkt att
fungera för olika pulsband.
 Substitut för varan/tjänsten: Vad finns det för ersättningsalternativ för varan/tjänsten?
Många alternativ leder till prispressning nedåt. 1
o PrePresentia: Alternativen är om kunden bara söker någon av funktionerna från
appen, inte alla tillsammans. Denna möjlighet finns i PrePresentia, då
1
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funktioner kan stängas av innuti appen. Det kända alternativet är dock att
använda populära existerande appar och hemsidor. Detta beror helt på
kundernas behov och önskemål och projektutvecklaren anser att en direkt
storlek av denna kraft ej kan ansättas innan produkten når marknaden för
tester. En marknadsundersökning under Bilaga 1:Marknadsundersökning,
visar att större delen av 53 svarande anser att det är intressant med en app som
kombinerar de befintliga funktionerna. Alltså PrePresentia. Undersökningen
visar också att de flesta är villiga att betalar mellan 10-50kr för en app som gör
detta, vilket anses vara ett bra pris för en app, ej för prispressat nedåt.
 Konkurrens mellan befintliga aktörer: Hur många konkurrenter finns det på
marknaden och hur lika är deras varor/tjänster? Tillväxttakt och företagets tillgångar
spelar en viktig roll för hur lönsamt konkurrerandet i branschen är. 2
o Prepresentia: Konkurrensen över de olika funktionerna skiljer sig åt tydligt.
Gällande visning och redigering av ppt-filer är Microsoft och Google ledande
aktörer. Gällande pulsband finns det många olika aktörer, med relativt lika
pulsband och funktionalitet. Tre stora är Apple, Garmin och Polar. För
röstinspelning är aktörerna mer utspridda. Smartphones och surfplattor får
dessa appar med fabrikstillverkningen, sedan finns det appar som fokuserar på
denna funktion. Enligt tidigare finns det aktörer som fokuserar på enskilda
funktioner som PrePresentia använder och andra funktioner.
o De två största konkurrenter gällande appar är Google och Microsoft, då
smartphones och surfplattor kommer med dessa förinstallerade. Deras appar är
mycket användarvänliga, onlinekompatibla och kommer med flera användbara
funktioner. Vad som saknas i deras appar är kombinationen av ljudinspelning,
bildvisning och pulsmätning i samma app. Då dessa företag anses kunniga och
lätt har resurser till att anpassa sig efter marknaden, är konkurrensen medelstor.

1.3 Syfte och Mål
Syfte - Hälsa
Appens syfte är att förbättra användarnas hälsa och prestationsförmåga inom praktisk
retorik. Detta bland annat genom minskning av puls, scenskräck/talångest, vilket kan leda till
stärkt självförtroende och mindre risk för depression.
Effektmål
Projektets mål är att koda en effektiv app, med tillgång till ett flertal hjälpmedel vid
presentationer. Användaren ska via appen kunna öva på sitt manus och samtidigt mäta/visa
sin puls med ett pulsband. Appen ska innehålla tips och en kort guide till förbättrad prestation.
Tillgänglighet först och främst för produkter med iOS operativsystem, senare eventuellt även
Android och Windows.

2
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Projektmål
Målet vid projektets slut i maj 2017 är att ha skapat ett verktyg/hjälpmedel, via en app, med
funktion att hjälpa studenter, presentatörer och andra innovatörer. Appen och dess funktioner
är konceptlösningen och presenteras via en prototyp.

1.4 Finansiering
Projektet utförs efter egen idé, vilket medför 2000 kronor från Lektor Sten Fåhrés
minnesfond. Resterande inköpskostnader finansieras ur egen budget.

1.5 Intressenter
Kärnintressenter
 Christopher Henriksson, Utvecklingsingenjörsstudent årskurs tre vid Högskolan i
Halmstad.
 Pär-Johan Lööf, Handledare, Universitetsadjunkt Maskinteknik, Högskolan i
Halmstad.
Primärintressenter
 Skolor och företag som utvecklar nya produkter/produktidéer.
 Studenter runt 12 år och uppåt.
 Leif Nordin, Examinator/Studierektor, Universitetsadjunkt Industriell teknik och
ekonomi, Högskolan i Halmstad.
 Yrkesverksamma inom presentation och kommunikation.
Sekundärintressenter
 Forskare inom retorik, skola, hälsa och scenskräck.

1.6 Avgränsningar
Projektet avgränsas till framställning av en prototyp till den färdiga appen. Denna prototyp är
endast menad för iOS operativsystem för Apples produkter. Valet av programmeringsspråket
Swift, ställer krav på pulsband som är kompatibla med detta språk (iOS, exempelvis: Apple
Watch).
På grund av finansiella och tidsmässiga barriärer, kommer produkten inte släppas på Apple
AppStore under Examensprojektets varaktighet.
Produkten avgränsas till västvärlden och Asien, då prisklassen anses vara för hög i andra delar
av världen och skolsystemet/kulturen alltför annorlunda.

4

1.7 GANTT-schema/Tidplan
En översiktlig tidsplan skapas för att hålla koll på arbetet. Denna förändras över tiden, med
händelser föreledda av projektarbetet. 3 Exempelvis söks företagshjälp ett antal veckor, utan
att få kontakt med ett relevant företag, med intresse och kompetens för ett rimligt pris. Detta
är inte möjligt under detta projekt och därför förändras tidplanen därefter.
Då tidigare koncept fallerade, börjar projektet vecka 37 2016. Fullständiga GANTT-scheman
under Bild 1.2 och 1.3 nedan, hittas även under Bilaga 3:GANTT-schema/Tidplan.

Bild 1.2: Höstterminen 2016

Bild 1.3: Vårterminen 2017

3
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2 Metod
Följande kapitel behandlar projektets projektmodell och metodval.

2.1 Dynamisk produktutveckling
Då projektet anses kräva relativt mycket flexibilitet, väljs den dynamiska/agila
produktutvecklingsprocessen. Konceptet utvecklas parallellt med produktionsprocessen. För
att detta ska fungera krävs en vision av slutprodukten. Det är betydligt enklare att byta
riktning på ett projekt som följer en vision än ett traditionellt guidat projekt, då visionen
snabbt kan förändras jämfört med att skriva om specifikationer och projektplaner.4
Delar som ingår är bland annat BAD, PAD och MAD (se 2.4 Idégenerering). Kontrollen av
programmeringsarbetet sker via Scrums, vilket är kontinuerliga möten på 10-15 minuter, då
problem, framsteg och läge rapporteras. Den dynamiska produktutvecklingens olika tumregler
används även inom projektet. 5
Några exempel är:
 Användare mot kund: Ha alltid användaren i fokus vid design. Det är mycket bättre att
designa med någon, än för någon. Kunden och användaren är ibland samma person,
men ofta inte. Till exempel kan kunden vara en skola, och eleverna användarna.
 Samla fakta - analysera - skapa lösningar - testa samtidigt: Vid skapandet uppkommer
nya frågor konstant. Kvalitén på svaren påverkar slutresultatet och analyserna.
 Utveckla parallellt koncept och mål: Under arbetets gång tillkommer mer kunskap om
användaren och produkten. Att anpassa utvecklingen efter detta skapar en mer
finstämd produkt efter användarens vilja.
 Gör många små och få stora beslut: Med små beslut bibehålls kontrollen och
riktningen på projektet mot visionen bättre.
5

2.2 Faktainsamling
 Intervju - Intervjuer med kunniga personer inom områden kring ämnet kan vara av god
hjälp, för att få en grundlig kännedom, utöver den personliga.
 Internet - På Internet finns mycket information att tillgå. Dock är det viktigt att vara
källkritisk vid val av hemsidor, då allmänheten kan skriva vad de tycker, vilket inte
alltid är korrekt.
 Benchmarking - Används som analys av andra produkter på marknaden och ger
därmed möjlighet till produktjämförelser. Metoden visar en bredare syn på hur de
nuvarande produkterna ser ut och hur de marknadsförs. Benchmarkingen bringar
kunskap om vad som behövs, för att vara konkurrenskraftiga på marknaden.
Utvecklaren tänker på användarna som huvudmålgrupp och inte kunderna. 4
 Litteratur - Det finns böcker med grundlig information om det mesta. Mindre källkritik
än över Internet krävs här, dock bör författaren snabbt undersökas.
 Vetenskapliga artiklar på Internet

4

Lars Holmdahl, "Dynamic Product Development DPD",
http://www.larsholmdahl.com/pdf/Dynamic%20Product%20Development%20DPD.pdf
Hämtad 27/1-2017
5
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2.3 Kravspecifikation och funktionsanalys
Beskrivning av produktens krav och funktion. Vad finns det för behov, vad är önskvärt av
produkten och hur ska funktionen möta dessa? 6

2.4 Idégenerering
 PAD - Pencil Aided Design, Metoden bygger på användning av papper och penna, för
redovisning av utvecklarens idéer. Tillfälle för mycket kreativitet finns och redovisas
på ett enkelt sätt. Användning av papper och penna utmynnar i sketcher av
utvecklarens vision, innan datoranvändning tar över. 7
 BAD - Brain Aided Design - Projektutvecklarens idéer jämförs med andra studenter
och medmänniskor genom brainstorming. En stor del av konceptutvecklingen bygger
på BAD.7 Detta tankearbete leder till en förbättrad förståelse för, huruvida produkten
passar in i dagens samhälle eller ej.
 MAD - Model Aided Design - Modeller och prototyper tas fram, med mål att testa
kravspecifikation och funktion. Detta för realisation av idén och minskad spekulation
kring teori. Modellerna är en del av produktutformningen och möjliggör tester av
annorlunda lösningar, innan slutversion. 8

2.5 Visuell Planering
Den visuella planeringen används för att skapa förväntningar om hur lång tid det är kvar.
Planeringen är ingen tidtabell, men används ofta som en sådan. Vid visuell planering
fokuserar man på resurser som grund. Planeringen används även för att styra och koordinera
projektgruppen och att detektera avvikelser i projektet.9
Då många arbetsuppgifter uppkommer, är personlig improvisation viktig. Denna är inte
effektiv utan en plan att arbeta efter. Planeringen kan med kunskap och tidsuppfattning
anpassas allt eftersom projektet fortskrider. Detta bildar situationsuppfattning. 9
Fördelar med visuell planering:






Ökad delaktighet och kunskapsspridning eftersom att alla är med och planerar
Kunskapsspridning genom att alla tvingas kommunicera med varandra
Dubbelarbete undviks, vilket leder till reducerat arbete och att allt viktigt blir gjort
Effektivt resursutnyttjande
Styrningen av projektet blir bättre

9

Projektet utförs hemifrån, men även i ett projektrum med ett runt bord och en whiteboard.
Post-it-lappar med arbetsuppgifter som pågår, är klara samt en parkeringsplats(task pool) med
arbetsuppgifter som inväntar plats på planeringen används. Med hjälp av den visuella
planeringen, bildas som ovan nämns, en situationsuppfattning, om hur bra man ligger till
kontra tidplanen. 9

2.6 Empiri
Inhämtande av empiriska data görs genom en personlig intervju och en
marknadsundersökning över Internet. Även personlig undersökning är av nytta för
framställningen av appen.

6

Lars Wiktorin, "Kravhantering", 2003, http://www.itplan.se/ITA%20kravhantering.pdf, Hämtad 2/10-2017
Lean Product Development På Svenska, Lars Holmdahl, 2010, sidnr.232
8
Lean Product Development På Svenska, Lars Holmdahl, 2010, sidnr.233
9
Lean Product Development På Svenska, Lars Holmdahl, 2010, sidnr.132
7

7

2.7 Marknadsundersökning
En marknadsundersökning mellan 9 december 2016 och 9 januari 2017 publiceras över
Google Docs. på Facebook och i forum på Internet. Detta för att ge projektutvecklaren en idé
av andras tankar kring området och produkten. Svaren används även som riktlinjer för
fortsättning av projektutvecklingen, efter 9 januari 2017. Undersökningen får 53 svarande. Se
Bilaga 1:Marknadsundersökning och 6.6 Marknadsundersökning för fullständig
undersökningsbeskrivning.

2.8 SWOT- analys
Denna analys används för att snabbt få en överblick av produktens styrkor, svagheter,
möjligheter och hot på marknaden. SWOT står för den engelska översättningen av styrkor(S),
svagheter(W), möjligheter(O) och Hot(T).10

2.9 Canvas affärsmodell
Canvas är ett strategiskt hjälpmedel för att skapa en innovativ affärsmodell.
Den beskriver med hjälp av nio kategorier ett företags affärsmodell, erbjudande,
kund, intäktsmodell, kanal, kundrelationer, nyckelaktiviteter, nyckelresurser,
nyckelpartners samt kostnader. Canvas beskrivs som ett effektivt visuellt
verktyg för att tillvarata olika personers perspektiv i hypotesform. 11

2.10 Projektplan
En projektplan presenteras till handledare den 15 november 2016. Då tidsramen är begränsad
används denna för att bedöma om projektet bör genomföras och vilka förändringar som krävs
om detta inte fungerar. Projektplanen har två huvudsyften:
1. Ge övriga intressenter möjlighet att sätta sig in i projektets syfte och mål.
2. En utgångspunkt för fortsatt projektutveckling. (Grovskiss)
För projektplan, se Bilaga 8: Projektplan.

10
11

Principles of Marketing, 6th European Edition, Philip Kotler et al, 2013, sidnr.54-56
Alex Osterwalder, Business Canvas Model, https://strategyzer.com/canvas, Hämtad 1/10-2017
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3 Teori och Referenser
Nedan presenteras kunskapen som utvecklaren anser behövs för lösningens framtagning.

3.1 Ljudsampling
Frekvensen 44.1 kHz kallas idag för den klassiska samplingsfrekvensen i ljudsammanhang.
Samplingsfrekvensen styr högsta mätbara frekvens i en signal, registrerar inget annat. Här har
signalens amplitud ingen betydelse, därför är detta en variabel som ofta kan halveras utan att
det påverkar ljudkvalitén nämnvärt. För inspelning och återgivning av tal krävs egentligen
bara 8 kHz.12
Dock kan samplingsfrekvensen(f0 ) endast sampla frekvenser strax under halva sin frekvens,
enligt Nyquist frekvensformel. Exempelvis manligt tal på cirka 4 kHz blir, 2 * f0 = 2 * 4 kHz
= 8 kHz. 12

3.2 Pulsregistrering
När hjärtat pumpar ut blod i artärerna, utvidgas dessa lite. Denna utvidgning är vad pulsband,
pulsklockor med mera registrerar för att visa pulsen per minut. En vuxen person har normalt
en vilopuls på 60-70 slag per minut. För en vältränad vuxen person ligger pulsen normalt på
45-55 slag. Vid ansträngning eller stress/rädsla ökar pulsen. 100 slag per minut är normalt den
aktiva pulsen vid dessa tillfällen. Även kaffe, nikotin och läkemedel kan höja pulsen. 13

3.3 Praktisk retorik, litteraturlista
Vid skapandet av en tipslista/guide, Bilaga 4: Topp 10-lista + sammanfattat Excel-ark, till
förbättrad praktisk retorik, används tre böcker. Dessa böcker genomstuderas för att hitta
användbara tips från författarna och införa dessa i Excel-arket.
Talängslan - Förstå, utmana och förändra, Ulrika Axelsson, Studentlitteratur 2011: "Orimligt
stor nervositet för muntliga presentationer och att tala inför publik i olika sammanhang är ett
ganska vanligt problem". "Hon beskriver bland annat hur det för en talängslig person är
viktigt att skapa en medvetenhet om publiken, att flytta fokus från sitt yttre till hur publiken
kan ta emot ett budskap."
Fjärilar i magen - Behandlingsmetoder vid rädsla, panik och andra ångesttillstånd, Ben
Furman, Natur & Kultur 2002: Boken handlar om det vanliga problemet med rädsla/ångest för
något. Ben Furman presenterar metoder och knep för att övervinna sin ångest.
Rätt sagt på rätt sätt - Handbok i presentationsteknik, Barbro Fällman, Kommunlitteratur för
arbetsledare, chefer och utbildare 2006: "Denna bok har som syfte att ge kunskaper om hur
man med hjälp av en genomtänkt planering och effektiva modeller kan presentera sina idéer
och argumentera för sina åsikter."

3.4 Intervju – Ämne: Scenskräck/Talångest
I applikationen finns tips och trix mot talångest/scenskräck. För att få en mer professionell
uppfattning utförs en intervju med Judit Sári, Universitetsadjunkt Presentationsteknik - School
of Business, Engineering and Science, Halmstad.
12

Umeå Universitet, "LJUD I MULTIMEDIA",
http://www8.tfe.umu.se/courses/systemteknik/Multimed2/mm2_99/Bok98/Kapitel1/1.8/LjudiMM.html
Hämtad 29/1-2017
13
Johanna Brydolf, 1177 Vårdguiden, "Ta Pulsen", https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-ochrad/Undersokningar/Ta-pulsen/?ar=True, Hämtad 29/1-2017
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Frågorna som besvaras är:
 Hur märker du att någon är nervös?
 Anser du att hantering av kondition och puls ger bättre resultat under presentationer?
Varför?
 Vilket eller vilka tips anser du är mest frekventa och fungerande, gällande hantering
av stress och nervositet?
 Anser du att kurser som "Våga tala" medför bra resultat?
 Vad tycker du om att införa praktisk retorik som en grundkurs tidigt i skolan?
 Håller du med om att elevernas välmående blir bättre om de tidigt lär sig hantera
pressade situationer och på så vis bygger upp mental styrka och självförtroende?
 Sist men inte minst, har du några inspirerande ord du skulle vilja framföra till dagens
och framtidens personer med ångest och scenskräck?
Intervjun är positiv och ger mycket feedback på området, då Judit Sári forskar om detta och
arbetar inom området, bland annat med en våga tala kurs. Se Bilaga 5: Intervju med Judit
Sári, för intervjun.

3.5 Tips mot Glossofobi - Rädslan för att tala inför en grupp
Under projektets gång undersöks ett flertal samlingar av tips och tricks för att övervinna
rädslan/ångesten för att tala inför grupp. Källor är litteratur från rubrik 3.3, intervjun från
rubrik 3.4 och Internet. Dessa tips rangordnas av utvecklaren efter ansedd frekvens och
ranking från de olika källor som används. Slutligen sammanfogas dessa i Microsoft Excel till
en topp 10-lista med tips och infogas i applikationen. Den slutgiltiga topp 10-listan hittas i
Bilaga 4: Topp 10-lista + sammanfattat Excel-ark.
Ett exempel på en sådan lista är:











1. Organisera dig
2. Öva och förbered dig, noga
3. Du duger som du är
4. Lägg fokus på stödorden
5. Öva framför spegeln
6. Spela in dig själv och lär känna din röst
7. Tänk på din andning
8. Öva ännu mer
9. Håll talet till någon du känner
10. Gå med i en grupp med samma utmaning
14

3.6 Programmeringsspråket Swift
Programmeringsspråket Objective-C har utvecklats sedan 1980-talet. Swift är Apples ersättare
till Objective-C. Språket beskrivs som modernt, flexibelt, snabbt och mer välkomnande för
nya användare, då källkoden oftast är öppen. Bristen på användarvänlighet är något det
tidigare språket Objective-C kritiserades för. Kompabiliteten med C plockas bort, vilket
medför möjligheter att bygga ett modernare språk. Swift är lika uttrycksfullt och dynamiskt
14

Redaktionen på Företagande, "24 tips för att minska din talarskräck, rädsla & fobi för offentliga tal",
https://www.foretagande.se/personlig-utveckling/24-tips-for-att-minska-din-talarskrack-radsla-fobi-foroffentliga-tal/ , Hämtad 30/1-2017
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som script-språken och samtidigt optimerat för hög prestanda. Med en ny kompilator(LLVMLow Level Virtual Machine) kompileras allt direkt till maskinkod och skapar ett bättre
resultat än Objective-C. 15

3.7 Virtual Reality (VR)
En programmerad virtuell värld ritas upp tillräckligt nära användarens ögon genom två linser,
får på så sätt användaren att uppfatta den digitala miljön som verklighet. VR-glasögonen
innehåller sensorer som bland annat känner av huvudrörelser. Sensorerna kompletteras sedan
av programmering mot den virtuella miljön, vilket möjliggör rörelse och kontroll av
användarens virtuella kropp, i den så kallade virtuella världen.
Det finns flera olika lösningar med olika prisklasser. Vissa fortsätter med utvecklingen av den
traditionella handkontrollen och andra använder sig helt av stativ med rörelsesensorer, vilka
användaren kan röra sig mellan.

3.8 HealthKit API för Pulsmätning och Aktivitetsregistrering
Källan för detta kapitel är Sarah Olsons kurs i Swift-programmering på
utbildningshemsidan Lynda.16
Kursen behandlar användning av Apples API
(applikationsprogrammeringsgränssnitt/bibliotek) HealthKit, för att utveckla iOS- och
watchOS-appar. HealthKit lagrar privat hälso- och konditionsdata från iOS-utrustning, såsom
iPhone och Apple Watch. På detta sätt kan användarna säkert kontrollera sin hälsa. Datan kan
synkroniseras mellan flera enheter. Apple ger endast ut detta bibliotek för utveckling av
hälso- konditionsappar.
I kursen används fem steg för att skapa en HealthKit applikation. Först skapar man ett nytt
projekt i programmeringsverktyget Xcode, med temat iOS + watchOS. Ikoner till olika
skärmstorlekar laddas upp och förmågan att använda HealthKit aktiveras genom inställningar.
För detta krävs en Apple Developer account.
Filen Info.plist uppdateras med information för användaren. Detta för att denna ska veta vad
appen använder funktionerna till. Informationen som läggs in är:



NSHealthShareUsageDescription - anledning till läsning av hälsodata.
NSHealthUpdateUsageDescription - anledning till ändring av hälsodata.

Sist begärs behörighet från användaren, så att HealthKit kan användas. (Se Bild 3.2, nästa
sida)

15

Johan Bååth, "En Introduktion till Swift", http://iveo.se/en-introduktion-till-swift/, Hämtad 29/1-2017
Sarah Olson, Lynda, "Using the HealthKit API to Build iOS and watchOS Applications", 27/4-2017,
https://www.lynda.com/iOS-tutorials/Using-API-Build-iOS-watchOS-ApplicationsHealthKit/573402-2.html
Hämtad 19/5-2017
16
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Bild 3.2: Förfrågan om behörighet på användarens Apple
Watch och iPhone.18

För att mäta datan startas en workout (aktivitet) i klockan (Bild 3.3). Sedan strömmas
förfrågningar (Queries) till HealthKit, att lämna uppdaterad data. Har användaren då gett
behörighet till HealthKit, registreras denna data. Förfrågningar är ett måste för att få
information från HealthKit.

Bild 3.3: Apple Watch aktivitetsringar + aktivitetslista.17

Workout är data som representerar en fysisk aktivitet. Dessa innehåller färdiga aktivitetstyper,
varaktighet, avstånd och kaloriförbrukning. Det finns även egna inläggningsmöjligheter, vilka
används i projektet. Här används Samples, vilket är annan data som kan förfrågas via en
query, under en workout.
Nedan följer en beskrivning av några av HealthKit APIs funktioner.
HKHealthStore - Tillgångspunkt för all HealthKit-data, vilket gör att du kan begära tillgång
till data, spara ny data, fråga efter annan data, hantera träningspass och tillslut jämföra data.
HKSampleQuery - Förfrågan av allmän karaktär.
HKAnchoredObjectQuery - Kommer ihåg det senaste urvalet av data.
HKObserverQuery - Långt gående förfrågning som reagerar på förändringar i nuvarande data.
HKActivitySummaryQuery - Sammanfattning av aktivitetsdata.
HKQuery - Basklass till alla förfrågningar. Viktigt att komma ihåg att förfrågningar körs i
bakgrunden.
HKWorkout - Används för att skapa aktivitet. 18

17

Jasvinder Singh, IEENEWS, "Apple Watch and activity tracking - Health and Fitness", 20/7-2015
https://www.ieenews.com/how-to-track-fitness-on-apple-watch-use-the-activity-and-workout-app,
Hämtad 20/5-2017
18
Sarah Olson, Lynda, "Using the HealthKit API to Build iOS and watchOS Applications", 27/4-2017,
Hämtad 19/5-2017
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HKWorkoutSession - Används för att starta, pausa och avsluta aktivitet. Finns bara till Apple
Watch. När denna startas, finjusteras sensorerna i klockan efter aktiviteten. Med denna
funktion kan man skicka mer frekventa förfrågningar till HealthKit och då få mer data.
HKWorkoutActivityType - Typ av aktivitet, efter punkt (till exempel: .pilbågsskytte,
.bordtennis och .annat)

Bild: 3.4: Aktivitetsringar.19

WKInterfaceActivityRing (klocka), HKActivityRingView (smartphone) - För att visa
aktivitetsringar, se Bild 3.4 ovan.
HKActivitySummary - Visa summering av data genom förfrågningen
HKActivitysummaryQuery.
Aktivitetsringarna finns i tre färger. Röd står för förflyttning och mäter hur många kalorier
man förbränner. Grön står för aktivitet och mäter rörelse i steg och kilometer. Blå står för hur
länge man står upp eller går. 19

19

Sarah Olson, Lynda, "Using the HealthKit API to Build iOS and watchOS Applications", 27/4-2017, Hämtad
19/5-2017
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4 Utvecklingsprocessen – Från Idé till Prototyp
Nedanstående kapitel förtydligar processen från idé till prototyp. Kapitelordning följer
arbetsgången hösttermin 2016 samt vårtermin 2017 på Högskolan i Halmstad.

4.1 Konceptutveckling
Inom projektet framförs tre koncept. Dessa tas fram genom BAD och PAD (se 2.4
Idégenerering).
Koncept 1: Virtual Reality - VR
Se även 3.7 Virtual Reality (VR), för teori kring VR.
Lösningsförslaget i detta koncept är att programmera en virtuell presentationsmiljö och på så
sätt använda VR-glasögon för att träna inför presentationer. Miljön kan ha olika storlek och
olika antal personer i publiken. Publiken programmeras att bete sig på olika sätt, för att ge
användaren en så verklig upplevelse som möjligt. Möjlighet till användning av Powerpoint
och manus finns även i den digitala miljön.
Problemen som uppstår är exempelvis att få en så verklig grafisk bild som möjligt. En lösning
som uppkommit genom diskussion med klasskamrater och egna tankar är att filma
föreläsningar på Högskolan i Halmstad. Samarbete med publiken kan ge bra resultat, vilket
sedan kan programmeras in som en verklig miljö.
Ett annat problem är kravet på hårdvara för att använda VR. Vid användning av till exempel
Oculus Rift eller HTC Vive tillkommer höga krav på processor och grafikkort, vilket
föreläsningssalar inte vanligtvis har. Dessa alternativ kan även kosta uppåt 8500 kronor, vilket
anses mycket för en student. Däremot finns det andra billigare alternativ, med mindre krav på
hårdvara. Samsung Gear VR och Google Cardboard kräver endast en smartphone för att
fungera. Med dessa VR-enheter används appar och sensorer i smartphones för att ge den
virtuella verkligheten.
Koncept 2: Hemsida + pulsband
Koncept nummer två är att skapa en hemsida med olika verktyg/hjälpfunktioner för praktisk
retorik/presentationer. Jämfört med det första konceptet är detta koncept mer en blandning av
teoretisk och praktisk inlärning än rent praktisk. Likt Google Slides ska uppladdning av
bildpresentation vara möjligt. En koppling mot olika adekvata pulsband och mikrofon är
andra grundfunktioner.
Hemsidan innehåller en guide till förbättrad presentationsteknik och en sammansättning av
tips till hur ångesten/fjärilarna i magen kan övervinnas. Fokus ligger på att övning ger
färdighet och att visualisera ett bevis till förbättring, genom sänkt puls och jämnare röstläge,
med hjälp av grafer.
Ett av problemen med detta koncept är exempelvis hur kopplingen mellan dator och pulsband
ska ske. Alla datorer har inte Bluetooth eller Wifi. En ANT+ - USB-sticka krävs även för
användning av sensorerna i pulsbandet. Denna kostar runt 300 kronor och höjer priset för
mycket enligt utvecklarens tanke. Det krävs även mycket fokus på att hemsidans utseende är
effektiv och enkelt går att följa. Med förlusten av ren praktisk övning mot en virtuell publik,
tillkommer den teoretiska övningen, vilket ger konceptet en chans mot föregående koncept.
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Koncept 3: App(applikation) + pulsband
Det tredje konceptet är likt föregående koncept. Teoretisk och praktisk övning sker genom en
iOS(Apples operativsystem) app för smartphones och surfplattor, istället för en hemsida över
Internet. Problemet med föregående koncept, gällande system för överföring av puls,
övervinns med användning av applikationen. Koppling till pulsband/pulsklocka sker över
Bluetooth/Wi-Fi och med inbyggda sensorer i smartphones och surfplattor. Bild 4.1 visar en
översikt av hur appen ska se ut. Bild 4.2 visar ett verktyg för pulsmätningen/ljudanalysen,
nämligen Apple Watch.

Bild 4.1: PrePresentia App 2017

Bild 4.2: Apple Watch, pulsmätning20

Översikt Bild 4.1: PrePresentia App:










Pulsmätning, vilopuls(övre) och aktiv puls(undre), graf
Uppladdning av bildpresentation
Graf över ljudstyrkan i dB(A)/sekund
Stoppur
Start-, paus-, stopknapp för inspelning
Meny knapp

Position:
Mitten - Höger, övre hörn
Mitten(bilden)
Höger, undre hörn
Vänster, nedre hörn
Vänster, övre hörn
Vänster, övre hörn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teoretisk guide och tips för praktisk retorik
Horisontell vy av bildpresentation vid 90 graders
lutning av smartphone/surfplatta [ _____]

Egen bild i appen
Egen bild i appen

Fokus ligger likt koncept 2 på att övning ger färdighet och att visualisera ett bevis till
förbättring. Detta genom sänkt puls och jämnare röstläge, med hjälp av grafer och datatablåer.
Användningen av appen ska ske enkelt och effektivt, för att vara attraktiv på den globala
appmarknaden.
Ett problem som uppkommer är hur appen ska marknadsföras och bli synlig för användaren
på AppStore. Här krävs fokus på kvalitet, interaktion och design. 21

20

Apple Support, "Your heart rate. What it means, and where on Apple Watch you'll find it.",
https://support.apple.com/en-us/HT204666, Hämtad 29/1-2017
21
Apping AB, http://apping.se/, Hämtad 29/1-2017, Hämtad 29/1-2017
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4.2 Konceptvalsprocessen och bortvalda alternativ
Under detta kapitel pågår diskussion, vilket medför personliga kommentarer.
Koncept 1: VR
Detta koncept är min solklara favorit. Mitt Intresse för VR är stort. Möjligheten att ta på sig
ett par VR-glasögon och direkt öva inför presentationer, låter som den perfekta lösningen på
problembeskrivningen. Dock är området virtuell verklighet nytt och det finns inte mycket
stödmaterial på Internet. Hjälp eftersöks på Högskolan i Halmstad och på Internet. Tiden går
och inga positiva svar tillkommer. Då återstår bara ett alternativ, att gå vidare till skapandet av
koncept 2.
Koncept 2: Hemsida + pulsband
Med gymnasiekurser inom webbutveckling och webbserverprogrammering 1/2 i portföljen,
finns grundläggande kunskap om programmering av hemsidor och databaser tillgänglig. Dock
anses tidigt att detta projekt kräver mer än grundläggande kunskap, i väldigt många olika
områden och med olika tidskrav. Problemet med kravet på en sensor som kan överföra pulsen
från ett pulsband till en dator via USB tillkommer. Detta anses ej användarvänligt.
Då ovan nämnd inlärning inte anses vara realistisk inom tidsramen för projektet, påbörjas
tankegångarna kring koncept 3.
Koncept 3: App + pulsband
Från diskussion med handledare och egna anteckningar tillkommer det slutgiltiga konceptet.
Användandet av en app eliminerar behovet av sensorn från koncept 2, då smartphones, Apple
Watch och surfplattor innehåller dessa från tillverkningen/installationen. Valet följer även
utvecklingen i samhället, då fler och fler börjar använda appar istället för enbart hemsidor.
Vid denna tidpunkt anser utvecklaren att det finns många företag som sysslar med
apputveckling. Förhoppningsvis eliminerar detta risken att inte hitta en programmerare för
själva prototyputvecklingen. Se vidare kapitel 4.5 Egen design och programmering, för en
förklaring av att arbetet tillslut måste utföras helt i egen regi.

4.3 Kravspecifikation/delmål slutgiltigt koncept
Under detta kapitel följer krav och önskemål som utvecklaren tar fram genom egen BAD och
PAD, samt diskussion med handledare, familj och studenter. Dessa används som en slags
utvärdering/delmål av hur mycket arbete som återstår, innan produkten är färdig för
introduktion på marknaden. Fullständig kravspecifikation med funktionella krav,
ickefunktionella krav och önskemål hittas under Bilaga 7: Kravspecifikation/delmål.
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4.4 Varumärket

Bild 4.3: Prototyp av varumärke

Namnet PrePresentia kollas upp på Internet, med noll registrerade resultat. Exempel på sökord
är "Pre Present", "PrePresentia" och "Pre-Presentia". Ordet "Pre" står för engelskans och
latinets "i förväg" . Detta är då appen huvudsakligen syftar till förberedelser inför
presentationer, "Presentia". Fågeln (Bild 4:3) står för att våga tala, ungefär som en fågels
kvittrande. Utseende på denna bild kan komma att förändras innan marknadsintroduktion.

4.5 Egen design och programmering
Enligt tidigare kapitel anser utvecklaren att det ska finnas tillgång till apputvecklare för
programmering av prototypen. Företag söks, men inga positiva svar tillkommer. Ett enstaka
företag visar intresse, men anser att det är fel arbetsstruktur för deras verksamhet. Detta då de
vanligtvis erbjuder två veckors apputveckling, till en kostnad av 80 000 kronor. Detta anser
utvecklaren vara helt orealistiska kostnader för utvecklandet av en enkel prototyp.
Då tiden rinner iväg, anser utvecklaren att det bara finns ett val kvar, att designa och
programmera appen självständigt. Programspråket Swift och programmeringsverktyget Xcode
är helt nytt för utvecklaren. Design är inte heller en stark sida, då utvecklarens erfarenhet i
huvudsak inte är datorbaserad.
Swift är dock ett språk med öppen, ofta tillgänglig källkod. Detta förenklar inlärningen av
programmeringen en del, då relaterade kodningsexempel finns tillgängliga på hemsidor som
GitHub22, Developer.Apple 23 och Stackoverflow24. Ett annat bra hjälpmedel är YouTube och
deras frekvent uppdaterade kanaler, såsom Stanford iOS25, CodeWithChris26 och Archetapp27.
Handboken iOS 8 for Programmers studeras för teoretisk kunskap.

22

https://github.com/ Hämtad 21/5-2017
https://developer.apple.com/ Hämtad 21/5-2017
24
http://stackoverflow.com/ Hämtad 21/5-2017
25
Paul Hegarty, Stanford iOS, https://www.youtube.com/channel/UCYVp6suz7ztKAKY8jpfACXA
Hämtad 21/5-2017
26
Chris Ching, CodeWithChris, https://www.youtube.com/user/CodeWithChris, Hämtad 21/5-2017
27
Jared Davidson, Archetapp, https://www.youtube.com/user/Archetapp, Hämtad 21/5-2017
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5 Programmeringsprocessen av mjukvaran
Nedan presenteras apputveckling av PrePresentia detaljerat. Kod undantages efter
överenskommelse med handledare.

5.1 Databas och Inloggning
Då användaren ska ha en egen plats i appen. används en databas. Utvecklaren använder
databasen Firebase, då denna får bra feedback av dess användare. Utseendet i bild 5.1 är ett
träd med användarnas chatt och inloggningsdata (email, namn och profilbild).

Bild 5.1: Firebase databas, med PrePresentias träd (Firebase.com)

Inloggningen sker via email och lösenordet visas inte för någon. Det går även att lägga till
Google, Facebook och Twitter-inloggning till databasen. Profilbild väljs genom att klicka på
fågeln.
För att skapa denna registrering och inloggning (Bild 5.2 och 5.3), tar utvecklaren hjälp av en
videoguide från hemsidan LetsBuildThatApp28. Färg på bakgrund kan utvecklaren snabbt byta
efter kundens önskemål. Alternativt kan användaren byta färg själv vid marknadsintroduktion.

Bild 5.2 och 5.3 : Registrering till Firebase och inloggning.

28

Brian Voong, LetsBuildThatApp, https://www.letsbuildthatapp.com, Hämtad 21/5-2017

18

5.2 Startsida

Bild: 5.4: Startsida PrePresentia. 5.5: Nuvarande presentationssida med swipe-funktion och länk till pulsmätning.
5.6: Tips & Trix, Topp 10-listan.

En app behöver alltid en startsida/grundsida, se Bild 5.4. Denna sida länkar till ett antal andra
sidor i appen. Dessa är:
Välkommen, lycka till: Kontaktsida och enkel mejltjänst för feedback.
Spela in bakgrundsljud: Inspelning av bakgrundsljud som senare är tänkt att jämföras med
presentationsljudet, via en graf.
Mät vilopulsen: Appen hämtar i cirka en minut pulssignaler från mätverktyget, via
användarens smartphone/surfplatta. Dessa jämförs senare med den aktiva pulsen och skrivs ut
på presentationssidan.
Ladda upp presentation: Användaren laddar upp filer av formaten Ppt/Pdf/Png/Jpeg. Senare är
det även tänkt att Internetlänkar till Google Slides ska fungera.
Inställningar: Här finns ljudinställningar med mera.
Tips & Trix: En topp 10-lista med tips kring praktisk retorik. Denna fylls på med intressant
och givande information, för användaren. Se Bilaga 4: Topp 10-lista + sammanfattat
Excelark för listan. Bild 5.6 visar utseendet på en iPhone 5s.
Presentera!: Den huvudsakliga och största delen av appen. Här hittas exempelvis
bildpresentation och pulsmätning. Se 4.1 Konceptutveckling, Bild 4.1, för konceptutseende av
denna del. Bild 5.5 visar nuvarande utseende av Presentera! på iPhone 5s.

5.3 Presentera!, Pulsmätning och Aktivitetsregistrering
I Bild 5.5 finns en bildpresentation med bildbyte via en swipe-funktion. Enligt konceptet ska
filer som laddas upp via länken "Ladda upp presentation" på startsidan (Bild 5.4), hamna i
denna ruta. Sedan kan användaren starta sin presentation och flytta fram och tillbaka mellan
bilderna. Utvecklaren har i detta skede skapat en visualisering av presentationen, för att kunna
visa upp denna i en prototyp.
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En pulsmätning via Apple Watch, till en iPhone 5s har skapats. En aktivitet startas med en
knapp. Pulsen efterfrågas av HealthKit och skrivs ut, se Bild 5.7. Samtidigt startas en aktivitet
av typ other (annat). aktivitetsdata summeras och visas i aktivitetsringar, se Bild 5.8. På
användarens iPhone är utseendet likt Bild 5.9 nedan. Beskrivning av programmeringen som
krävs för detta, finns under kapitel 3.8 HealthKit API för Pulsmätning och
Aktivitetsregistrering.
Bild: 5.7: Starta/avsluta aktivitet på Apple Watch.

5.8: Aktivitetsringar på Apple Watch.

Bild: 5.9: Pulsmätning, aktivitetsringar på iPhone 5s
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6 Affärssystem
Under detta kapitel presenteras affärsidén, marknadsstrategin, marknadsmixen, Canvas
affärsmodell, ekonomisk kalkyl, marknadsundersökningen, riskanalysen och SWOTanalysen.

6.1 Affärsidé - PrePresentia
PrePresentia är en applikation till smartphones och surfplattor, med målet att omvandla
användarnas rampfeber/scenskräck till glädjen att tala inför publik. Namnet står för att öva
inför presentationer. Appen innehåller ett antal funktioner, för att på bästa tänkbara sätt enligt
utvecklaren, hjälpa till med detta. Förhoppningsvis upplever både användare, (skolungdom
som projektledare) och utvecklaren själv stora framsteg, medföljande goda resultat. Practice
makes perfect, if done the correct way!

6.2 Marknadsstrategi

Bild 6.1: Hantering av marknadsstrategi och marknadsmix 29

Philip Kotler beskriver 2013 den vinnande marknadsstrategin som svaret på två frågor, se bild
6.1 ovan. Nedan presenteras frågorna och svaren på dessa.
Fråga 1: Vem/vilka är kunden/kunderna? (Vad är företagets målmarknad?)
För att besvara detta behöver företaget göra två saker. Först delas marknaden upp i olika
segment av kunder. Detta kallas marknadssegmentering, ofta förkortat segmentering. Sedan
väljer företaget vilka segment som fokus ska ligga på, även kallat target
marketing/målmarknad.29

Segmentering
Geografiskt: Appen PrePresentia lanseras först på svenska, i Sverige. Efter detta är tanken att
börja med översättning på engelska och övriga europeiska språk. Globalisering är ett mål,
men svenska, engelska och tyska anser utvecklaren är de tre grundläggande språken, som bör
prioriteras vid introduktionsstadiet. Då spridning sker lättare i tätorter, fokuseras
29

Principles of Marketing, 6th European Edition, Philip Kotler et al, 2013, sidnr.51
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marknadsföringsaktiviteterna på tätorter med över 50 000 invånare. Appformatet gör
marknadsföringen enklare i dagens tekniskt utvecklade samhälle.30
Demografiskt: Praktisk retorik/presentationer har inte riktigt en åldersgräns. Tanken med
appen är dock att redan i grundskolan hjälpa studenter, så att när de möts av presentationerna
framför 20 personer på gymnasiet eller 100 personer på högskolan, ej får ångest/panik och
bildar scenskräck eller depression. Därför segmenteras appen för ungdomar i skolan och
vuxna i arbetslivet, mellan 12-50 år. Inkomsten anses ej vara ett hinder, då priset är lågt.30
Psychografiskt: Allt från tillbakadragna till mer aktiva och sociala personer är tänkbara
kunder. Nervositeten finns hos alla, på olika nivåer och påverkansgrad. Därför kan appen vara
lösningen för alla. Vissa kanske bara vill testa funktionerna, medans andra har behov av att
seriöst förbättra sig inom området. Användaren står för kvalitén på resultatet, appen är en
vägledning och ett verktyg.30
Beteende: Produkten är till för vardagligt bruk med surfplatta eller smartphone. Den köps
dock bara en gång och ansluts till kundens konto i app-affären. Användaren och kunden anses
ofta vara samma person för denna applikation. Dock kan till exempel skolor köpa appen åt
sina elever, vilket gör att skolan är kund och eleven användare. Användaren i fråga uppskattar
användarvänlighet, visuella bevis på förbättring, enkelhet, snabbhet och mångfunktionalitet.
Kundernas och användarnas recensioner och respons med stjärnor (fem möjliga) i App Store,
är viktig för företaget, då konkurrenter kan komma i framtiden och substitut i form av olika
appar med enskilda funktioner finns tillgängliga. Fördelen med denna lösning är att
användaren inte behöver växla mellan flera appar för enskilda funktioner, och därmed förlorar
bekvämligheten som just denna app förmedlar.30

Targeting
Målmarknaden berör tätorter med mer än 50 000 invånare, mellan 12-50 år. Kunderna och
användarna söker användarvänlighet/bekvämlighet, visuella bevis på förbättring, enkelhet,
snabbhet och mångfunktionalitet. Kunden/användaren bidrar sedan med lojalitet, word-ofmouth och respons. Utvecklaren anser att detta är en bra summering på målmarknaden för
produkten. Effektiv nog att sälja appen, så länge kundvärdet bibehålls och service
tillhandahålls med hög standard. Målmarknaden är riktad mot ovanstående kundkrets, inom
områdena skola, praktisk retorik, arbetsliv, hälsa och utbildning. 31
Fråga 2: Företaget måste även välja hur de ska servera målmarknaden med kundvärde. Detta
görs genom differentiering och positionering. Värdepropositionen är företagets fördelar och
värde som de utlovar att leverera till kunden, för att tillfredsställa deras behov (needs).32

Differentiering
Under denna rubrik följer värden och fördelar som utvecklaren anser produkten/företaget
har/borde uppfylla, för att få målmarknadens intresse.33
Produkt
30

Principles of Marketing, 6th European Edition, Philip Kotler et al, 2013, sidnr.204
Principles of Marketing, 6th European Edition, Philip Kotler et al, 2013, sidnr.214
32
Principles of Marketing, 6th European Edition, Philip Kotler et al, 2013, sidnr.51
33
Principles of Marketing, 6th European Edition, Philip Kotler et al, 2013, sidnr.221
31
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Design intresseväckande
Funktionalitet/mångfunktionalitet
Användbarhet
Applicerbarhet mot olika pulsband
Applicerbarhet mot olika apparater med iOS operativsystem
Låg förbrukning av lagringskapacitet

34

Tjänster/funktioner
 Pulsmätning
 Tidmätning
 Ljudstyrkemätning
 Bildpresentation
 Teoretisk hängivning
 Telefonrådgivning
 Mejlkontakt
 Forum/hemsida
 Enkel installation och start med ett klick
34

Utvecklare/personal
 Empati och artighet
 Serviceanda
 Pålitlig
 Kundfokus
 Handledarkompetens
34

Kanaler
 Internet
 Media
 Direktreklam
 Egen utveckling
34

Image


Varumärket tydliggör ändamålet med en kvittrande blå fågel och namnet PrePresentia
för presentationer
 Unik app som bygger på hälsotrenden och det växande problemet med
glossofobi/talängslan
34

Positionering
Utvecklaren anser att de mest värdefulla produktattributen som PrePresentia kan komma med
är kvalitet på resultat, tydlighet och mångfunktionalitet. Efter introduktion på marknaden kan
validering av kvalitén utföras, med hjälp av kundkretsens respons. PrePresentias position på
marknaden är bland några stora leverantörer som Google och Microsoft, med enskilda och
andra funktioner. Målet är att få kunden/användaren att testa PrePresentia och på så sätt bli
klar över fördelarna med denna app. Presentationen som laddas upp i PrePresentia kan skapas

34
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i Google Documents och Microsofts Powerpointprogram. Därav fungerar appen som en
utvidgning av de existerande systemen. 35

6.3 Marknadsmix - 4P
Produkt: Kombinationen av varor och tjänster som ett företag erbjuder på målgruppens
marknad. Variation, kvalitet, design, funktioner, varumärke, förpackning och tjänster
behandlas bland annat under denna punkt.36
Kärnprodukten är applikationen PrePresentia för iOS operativsystem. Appen innehåller
funktioner för pulsmätning, presentation, ljudinspelning och teoretisk ledning.
En kringprodukt är pulsbandet som krävs för att mäta pulsen via applikationen. Företaget
levererar ej denna produkt och användaren beräknas äga ett pulsband, om denna vill mäta sin
puls. Produkten fungerar även utan pulsbandet, dock med mindre visuellt resultat.
Kundservice nås via mejl och telefon. Information finns i applikationen.
Metaprodukten/upplevelsen ska ge kunden en blandning av användarvänlighet, enkelhet,
mångfunktionalitet, snabbhet och kvalitet.
Målen är:
1. Kunden märker en förbättring av praktisk retorik med hjälp av applikationens funktioner
och teori.
2. Upplevelsen av värdet är bättre än förväntat, även kallat delight.37
Hur marknaden och tillväxten på denna kommer att se ut anser utvecklaren vara beroende på
introduktionsstadiet av produktlivscykeln. Word-of-mouth av nöjda och glada kunder anses
vara ett stort plus för spridning av appar. Promotion spelar även en stor roll i detta stadie.

Pris: Hur mycket pengar som kunden behöver för att köpa produkten. Företagen justerar
priserna efter ekonomisk situation och konkurrens.38
I marknadsundersökningen, se bilaga 1, är 19/53 (35,8%) svarande villiga att betala 10 kronor
för appen. 17/53 (32,1%) svarande betalar 50 kronor och 4/53 (7,5%) över 50 kronor. Bland
de svarande är det även 13/53 (24,5%) som vill ha appen gratis.
Utvecklaren anser att 53 personer är ett lågt antal att basera priset efter, dock tas detta
fortfarande i beaktning. För att vinna över kunder ska priset sänkas, ej höjas. Därför krävs ett
lite högre pris i början, för att se vilka marknadssiffror detta leder till.
Priset för applikationen PrePresentia ska vid lansering vara 60 kronor inklusive moms på
Apple App Store. Ingen frakt krävs, då produkten är en app och direkt kan användas efter
installation. Mängdrabatt för skolor eller framtida affärspartners kan tillkomma.
Ett alternativ som antecknas är att sälja appen för 0-10 kronor och ge kunderna
grundläggande funktioner för användning av appen. För att sedan ha alla funktioner,

35
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användarvänlighet och extra support krävs en betalning i appen, antingen månadsbelopp
eller enskilt belopp (VIP eller liknande). Detta är dock bara ett koncept för framtiden.

Plats: Företagets aktiviteter som gör produkten tillgänglig för målgruppen. Här behandlas
bland annat kanaler, täckning, platser, lager, transport och allmän logistik.39
PrePresentia kommer att finnas tillgänglig på Apple App Store för iOS operativsystem. I
framtiden är målet att även ha appen tillgänglig på Android Google Play Store och Microsoft
Windows Store. Anledningen att appen vid lansering inte kommer att finnas i dessa appaffärer är valen av programmeringsspråket Swift och pulsbandens kompatibilitet.

Promotion: Hur företaget via kommunikation levererar produktens och företagets starka
sidor, för att övertyga kunderna om att produkten är deras bästa val. Under denna punkt är de
grundläggande aktiviteterna annonsering, personlig försäljning, allmän marknadsföring och
PR.39
PrePresentia kommer att marknadsföras via facktidskrifter (om skola, praktisk retorik,
applikationer och hälsa). Även personlig försäljning till skolor och andra företag sker. En
hemsida för uppladdning av presentationer för feedback och forum för tips och chatt kommer
efter appen nått marknaden. Här får användarna även chansen att tala med utvecklaren om
förbättringar med mera.

6.4 Canvas affärsmodell
Canvasmodellen används i projektet för att förtydliga utvecklarens framtidstankar om
företaget PrePresentia. Nedan följer en beskrivning av innehållet i denna.40 Bild finns under
Bilaga 6: Canvas Affärsmodell.
Nyckelpartners: Programmerare/designer för vidareutveckling av appen mot kundernas
feedback. ALMI/bank för finansiering av olika projekt.
Nyckelaktiviteter: 1. Hantera feedback från kunder och undersökningar, via app-affären. 2.
Vidareutveckling och kvalitetskontroll av appens innehåll. 3. Utforskning av nya
målmarknader och eventuella samarbetspartners.
Nyckelresurser: En global marknad. Goda kundrelationer. Bevis på resultat.
Värdeproposition: Appen PrePresentia ska förenkla förberedelser inför presentationer, hjälpa
till med dessa, visualisera resultat och utmana kunderna. Multifunktionaliteten anses vara en
innovation.
Kundrelationer: PrePresentia är menad för både B2C (företag till kund) och B2B (företag till
företag), gällande försäljning. Kunden är viktigast för företaget och värdepropositionen bör
förmedlas på ett snabbt, enkelt och funktionellt sätt. Tvåvägskommunikation via hemsida och
app-affär anses effektiv och kunden kan ladda upp sina resultat för feedback.
Kanaler: Apple AppStore och eventuellt Google Play/Windows Store. Kommunikation med
apputvecklare och designers.
39
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Kundsegment: Beskrivs utförligt under 6.2 Marknadsstrategi.
Kostnader: Bibehållandet av nyckelresurser och nyckelaktiviteter. 99 USD/år Apple
Developer Program ger tillgång till försäljning via AppStore. Allmän utveckling, analys och
appunderhåll.
Intäkter: Försäljning, inledningsvis 60 kronor/konto. Initialt låg marginal, beror mycket på
produktlivscykelns utseende och försäljningssiffror. Fokus ligger på att få positiv respons från
en så stor och utbredd kundgrupp som möjligt. Då anser utvecklaren att den finansiella
situationen inte har stor risk att förfalla.

6.5 Ekonomisk kalkyl
Nedan tydliggörs projektets hittillsvarande kostnader (se Tabell 6.1) och exempel på framtida
intäktsmöjligheter.
Källa

Kostnader
projekt, kr

Källa

Intäkter
projekt, kr

Apple Watch

4490

2000

iPhone 5s

2383

Garmin
pulsklocka

1200

Sten Fåhrés
minnesfond,
egna projekt
Sökt
stipendium
Sten Fåhrés
minnesfond,
stipendium

Reskostnader
Tryckeri
UTEXPO
Apple
Developer
Program
Summa:

1000
1000

(0)
(0)

1000

- 11 073

+ 2000

- 9073

Tabell 6.1: Kostnader och intäkter under projektet.

Då källorna för kostnader i stort sett har ett bestående värde, väljer utvecklaren att inte söka
stöd från ALMI Företagspartner Halland AB. Utvecklaren tror även på projektets framtid och
tänker fortsätta med färdigutveckling efter Examen 2017. På så vis kan resultatet bli positivt.
6.5.1 Exempelkalkyl - Framtid för produkten
Denna kalkyl är hypotetiskt framtagen av utvecklaren och fakta kan i nuläget inte presenteras,
då appen inte är fullt utvecklad och prissatt. Detta utförs som en överblick av den närmaste
framtiden.
Apple tar cirka 30% i provision per såld app. Dessutom tillkommer en årskostnad för Apple
Developer Program på 1000 kronor. För en framtidsinsikt presenterar utvecklaren ett enkelt
exempel på marknadsintroduktion för PrePresentia.
Ex: PrePresentia introduceras på iOS AppStore för 60 kronor/konto. Första månaden lägger
företaget PrePresentia 10 000 kronor på utveckling och marknadsföring. Uppstarten av en
hemsida med egen design kostar även 10 000 kronor. Bankkonton och uppstart av enkel firma
kostar 2500 kronor. Kontorsutrustning kostar 10 000 kronor. Sammanlagt blir detta 32500
kronor den första månaden.
PrePresentia har tillräckligt mycket eget kapital för att täcka dessa kostnader. Hur många
appar behöver säljas för att täcka kostnaderna, utan eget kapital?
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Svar: Intäkt per app (exklusive moms): 60 * 0.7 = 42 kronor. Totalt antal appar: 32500 / 42 =
774 appar.
Introduktionssteget kostar mest och anses vara viktigast för framgång. Utvecklaren anser
att 774 appar på en månad är fullt möjligt, med rätt marknadsföring, kontakter och
initiativ.

6.6 Marknadsundersökning
Marknadsundersökningen i Bilaga 1: Marknadsundersökning, refereras till i rubrikerna 1.2.1
Porters femkraftsmodell, 2.7 Marknadsundersökning och 6.3 Marknadsmix.
Undersökningen ligger som grund till mycket av produktutvecklingen och teorin i projektet.
Exempelvis väljs Apple iOS operativsystem bland annat eftersom att 62,3% av de svarande
äger en smartphone eller en surfplatta med detta operativsystem.
Konceptet får även positiv feedback i en fråga om vad de svarande tycker om idén. 16/53
(30,2%) personer svarar 3/5, 21/53 (39,6%) personer svarar 4/5 och 8/53 (15,1%) 5/5. Detta
anser utvecklaren som väldigt bra, då ingen bild på konceptet finns tillgänglig i frågan.
Priset avgörs delvis av svaren på undersökningen. Se 6.3 Marknadsmix för mer om detta. Från
undersökningen framkommer även att i stort sett alla är mer eller mindre nervösa vid och före
muntliga presentationer. Hela 22/53 (41,5%) känner någon som har scenskräck och 11/53
(20,8%) har scenskräck.
De svarande får välja fem tips i en lista av utvecklarens i förväg ihopsamlade tips. Dessa har
som mål att hjälpa personer med scenskräck. Överlägset vinner Practice frequently (träna
frekvent). Efter detta följer tips om självförtroende, att inte tala för snabbt, att se över och vara
säker på att man gillar sitt manus och att fortsätta som att inget har hänt om något inte
fungerar som det var tänkt. Resultatet från marknadsundersökningen tar utvecklaren hänsyn
till vid skapandet av en egen lista, från en sammanställning av källor. Denna lista finns med i
produkten/appen. Sist i marknadsundersökningen får svarande ge anonyma tips från personlig
erfarenhet. Dessa undanhålls från rapporten, då det är anonymt och används mer översiktligt i
tankearbetet kring projektet.

6.7 Riskanalys
Att redan tidigt i projektet identifiera de potentiella risker som kan uppkomma under
projektets gång och aktivt handla för att undvika dessa, ökar förutsättningarna för att lyckas.
De största riskerna är tidsbrist, ingen kunnig programmerare hittas (till en rimlig kostnad),
funktionsproblem och likviditetsproblem. Dessa risker kan minimeras genom att noggrant
följa tidsplanen efter visionen, be om hjälp/söka programmeringshjälp på flera platser
samtidigt, noggrant följa upp programmeringsarbetet och undersöka finansiella
alternativ/lösningar. Projektutvecklaren räknar med att alla risker kan hanteras under
projektets gång.
Fullständig riskanalys hittas under Bilaga 2: Riskanalys.
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6.8 SWOT - analys
Bild 6.2 nedan innehåller utvecklarens framtagna styrkor, svagheter, möjligheter och hot för
PrePresentia, gällande projekt och produkt.

Bild 6.2: SWOT-analys PrePresentia

Styrkor: Med Apple App Store underlättas arbetet med kundernas respons. Kunden kan ge
appen 0-5 stjärnor och skriva recensioner från sin smartphone/surfplatta/mac. Detta leder till
lättnad med tvåvägskommunikation mellan kunden och företag. Appen sammanför flera
funktioner från andra appar till en gemensamt funktionell app. Efter att användaren har
presenterat, får den ett lokalt lagrat visuellt resultat av sin presentation. Detta används som
bevis på förbättring och kan i framtiden laddas upp på PrePresentias hemsida. Appen är tänkt
att vara snabb och enkel att använda, för att stämma in på dagens bekvämlighet.
Svagheter: Utvecklaren har ej erfarenhet av programmeringsspråket och
programmeringsverktygens finesser och kod. Utvecklaren arbetar även själv och har inte
någon kunnig att samarbeta med i nuläget. Då utvecklaren i nuläget ej har för avsikt att söka
patent, är konceptet kopierbart när det släpps på marknaden. Appen finns bara med svenskt
språk i nuläget. Svagheten kan snabbt elimineras med utvecklarens kunskaper i engelska och
tyska. Inom branschen finns det ett par riktigt stora företag, Microsoft och Google. Dessa
företag äger i stort sett hela marknaden för appar. Dock ser utvecklaren inte detta som ett
oöverstigligt hinder, då PrePresentia kan ses som en unik lösning och ett verktyg utöver det
vanliga.
Möjligheter: Det finns alltid möjlighet att hitta nya marknader och översätta på fler språk.
Applicerbarhet mot enheter som använder Android och Windows operativsystem är en stor
möjlighet. Ett samarbete med något företag i branschen skulle även vara bra. En hemsida med
uppladdning, användarinloggning, forum, chatt med mera kan användas som extra spridning
och tvåvägskommunikation. En väldigt viktig del av spridningen är word-of-mouth av nöjda
kunder, vilket utvecklaren anser är grunden till appars framgång.
Hot: Ett hot är att utvecklaren fastnar med programmeringen och inte finner en lösning på
detta. Negativ feedback/resultat från tester av funktioner och prototyp påverkar givetvis
slutresultatet. Introduktionssteget på marknaden ses som en viktig del för appens framtid och
överlevnad. En dålig introduktion bör förhindras med mycket arbete och research.
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7 Reflektion - Produkten/Applikationen PrePresentia
7.1 Hållbar utveckling
För PrePresentia innebär hållbar utveckling hur samhällets utveckling påverkar tekniken och
antalet kunder, som har möjlighet att använda produkten PrePresentia. Det krävs en relativt ny
smartphone/surfplatta och ett kompatibelt pulsband såsom Apple Watch, för att få optimal
nytta av appen. Utvecklaren tar hänsyn till att alla inte har råd med detta i dagens samhälle.
Detta är en av anledningarna till valet av marknadsföring, främst i tätorter i norra Europa.
Enligt utvecklaren går dock priset på teknik hela tiden ner och blir därmed tillgänglig för en
större kundkrets. Utvecklarens hopp är att alla en dag ska kunna testa PrePresentia, i full
skala.
Inom detta projekt tillverkas inget som påverkar samhället och miljön negativt. Samhället
tjänar på att folk mår bättre, med stärkt självförtroende och minskning av
scenskräck/talångest. Detta kan leda till förbättrade utbildningsresultat och minskad
sjukfrånvaro. Utvecklaren anser att många undviker att ge ärlig feedback på andras arbeten,
då de tycker att det är jobbigt att tala inför andra. Om denna barriär kan brytas, leder det till en
förbättrad utveckling i så väl samhälle som på individnivå.

7.2 Det unika försäljningsargumentet - Unique Selling Point
PrePresentias unika försäljningsargument (USP) är att spela in och visualisera ljudstyrkan på
bildpresentationen och samtidigt mäta skillnaden mellan användarens vilopuls och aktiva
puls. Konkurrerande produkter med samma mångfunktionalitet hittar utvecklaren ej. Dock
finns substitut genom att använda flera appar samtidigt och bläddra mellan dessa, med ett
sämre och ej senare visualiserbart resultat. Alternativet är användning av ospecifik utrustning
med betydligt högre prisklass och onödigt hög prestanda för ändamålet. Dessutom får
användaren tips om förbättring redan i appen. Användaren behöver därför inte söka efter hjälp
på Internet.
Utvecklaren anser att problemet med talängslan/scenskräck är väldigt utbrett och sker i alla
åldersklasser, samtliga yrkesgrupper som har med informationsspridning att göra. Denna app
är tänkt att väsentligt underlätta problematiken och samtidigt skapa trygghet och glädje för
användaren.

7.3 Etik och moral
Vid trådlös kommunikation över Internet finns det stora möjligheter för utomstående att göra
intrång i kommunikationen. Detta löses genom att appen vid lansering på marknaden är av
lokal variant, vilket medför att ingen internetuppkoppling krävs för användning av appens
funktioner, efter installation. Senare är tanken att ansluta appen till Internet, via en hemsida
med inloggning och en databas till denna. Detta säkras då med användning av nyare och
säkrare programkod, frekvent kontakt med kunden och krypterade lösenord.
Utvecklaren frånsäger sig ansvaret gällande att PrePresentias funktioner inte används på rätt
sätt. Produktens syfte är att öva inför presentationer, vilket går att göra på många olika sätt.
Därför garanterar utvecklaren ej att produkten medför förbättrade resultat i alla sammanhang.
Användaren får själv verifiera om appens funktioner är av nytta eller ej, med avseende på
resultat och hur mycket appen har använts före själva presentationen. Produkten är tänkt som
ett verktyg. Likt andra verktyg krävs användning för att nå resultat.
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Teori och tips till förbättring finns tillgänglig i appen. Det är användarens val om denna vill
läsa detta. Det är dock utvecklarens uppgift att tydligt förmedla att denna information finns
tillgänglig. Utvecklaren ber även användaren att se över sin presentationen, då han anser att
stavningsfel, uteblivande av relevanta bilder och dylikt är alltför frekventa. Detta för att höja
den seriösa bilden av presentationen.

7.4 Lika villkor
Produktens pris är satt efter den svenska appmarknaden och anses vara rätt för denna region.
Vid senare internationell försäljning överförs priset till landets valuta, med korrekt
valutaomvandling. Produkten är utvecklad för att passa alla inom marknadssegmenten (se 6.2
Marknadsstrategi), oavsett kön. Med målgruppens ålder (12-50), anpassas utseendet av
designen.

7.5 Arbetsmiljö
Utvecklaren anser att produkten PrePresentia underlättar arbetet för många studenter och
yrkesverksamma, då stressen inför muntliga presentationer och föredrag kan minimeras. Med
träning förbättras även kunskapen att skriva effektiva manus och bygga upp bra bildspel,
vilket ger användaren en mer professionell utstrålning. Detta kan bland annat vara till hjälp
vid förhandlingar med eventuella affärspartners och investerare.
Problemet med pulsökning vid presentationer är att orden ej kommer ut och/eller att viktiga
budskap hoppas över. Med PrePresentias vägledning är tanken att presentatören på ett lättare
sätt kan framföra sitt budskap.
Ljudstyrkevisualiseringen hjälper till med att presentationen hålls i rätt ljudnivå, till nytta för
åhörarna. Denna del lär också presentatören att hantera sin röst utifrån behov och
sammanhang.
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8 Reflektion - Projektet
Under detta kapitel följs projektets genomförande från dag ett upp.
Lärdomar/förbättringsmöjligheter presenteras sedan.
Hänvisar även till rubrik 4.2 Konceptvalsprocessen och bortvalda alternativ, för egna tankar
kring koncepten och rubrik 4.5 Egen design och programmering.

8.1 Uppföljning
Innan projektstart
Innan projektstart hade jag tänkt och skissat på det första konceptet (VR) under sommaren
2016. Jag hade stort intresse för att utveckla en problemlösning mot scenskräck/talängslan på
detta sätt. Jag hade även kontakt med en klasskamrat angående ett eventuellt samarbete.
Vid projektstart
Vid projektstart visade det sig att jag inte kunde finna en samarbetspartner och fick arbeta
vidare i egen regi. Jag visste att jag skulle behöva hjälp med programmeringen, eftersom att
kunskapsgapen ansågs vara för stora. Efter att ha sökt hjälp via mejl till olika program på
Högskolan i Halmstad fick jag kontakt med en dataingenjörsstudent. Han backade ur efter
första mötet.
Koncept 2 och slutgiltigt koncept
Efter en inledande dragning 21/9-2016 tyckte jag att det var dags med ett nytt koncept. Jag
sökte återigen genom handledarna hjälp med koncept 2 på Högskolan i Halmstad. Denna gång
kom inget svar och efter att ha försökt själv och lämnat in en projektplan 15/11-2016, valde
jag att testa ett sista koncept. Detta koncept har jag arbetat med sen dess och är den slutliga
lösningen, iOS-applikationen PrePresentia.
Apputvecklingen
Språket Swift valdes eftersom att detta var relativt nytt och ansågs vara mer användarvänligt
vid en första överblick. Jag läste samtidigt en kurs i Java-programmering, vilket gav en del
förståelse kring området. Som nämnt i 4.5 Egen design och programmering, ansågs priset 80
000 kronor för högt och därför var jag tvungen att försöka utveckla PrePresentia själv, även
om jag misstänkte att resultatet inte skulle bli lika bra.
Ett problem som ställde till det ordentligt i programmeringsarbetet var Apples val att ständigt
uppdatera kod och då ogiltigförklara tidigare version. Detta betydde att tutorials/guiders kod
inte fungerade och många svårhanterade felmeddelanden för en nybörjare uppkom. Att finna
lösningen till dessa felmeddelanden tog väldigt mycket tid och tankekraft i anspråk. Efterhand
lyckades jag dock skapa några av de tänkta funktionerna för slutprodukten. Under resterande
del av vårterminen 2017 var tanken att skapa en så bra prototyp som möjligt, med tidspressen
som tydligt visade sig.
Problemställningen
Problemställningen gäller: Hur man kan minska svårigheterna och ångesten vid presentationer
och på så vis bidra till förbättrad hälsa och glädje hos målgruppen. Därför lades mycket tid
ner på att finna bra teoretiska/praktiska lösningar (tips & trix), poängsätta dessa efter egen
ansedd frekvens och skapa en topp 10-lista till appen, se Bilaga 4: Topp 10-lista +
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sammanfattat Excelark. Jag anser att valet av källor och listans slutgiltiga utseende är givande
och ger målgruppen ett mer exakt stöd, än om de själva skulle leta upp rätt tips.
Tidplanen
Då tidplanen i Bilaga 3: GANTT-schema/Tidplan, omfattar tre koncept, blir det givetvis
mindre tid till skapandet av den slutgiltiga prototypen. Med projektmodellen dynamisk
produktutveckling i baktanke, måste tidplanen kunna påverkas/förändras i takt med projektets
gång. Att följa min vision fram till det sista momentet, redovisning 16/5 2017, går därför före
direkt följande av tidplanering. Istället valde jag att utan datering anteckna egna konkreta
detaljmål, med hjälp av PAD och BAD.
Kravspecifikation/delmål
Vid apputveckling är en grund att testa kodens funktion konstant. Därför utförs tester av
prototypen regelbundet längs utvecklingen. Test mot kravspecifikation sker även regelbundet.
Utvecklaren anser att en fullständig verifikation mot kravspecifikationen inte kan utföras,
innan appen i stort sett är färdig.

8.2 Lärdomar/förbättringsmöjligheter
Den viktigaste lärdomen av detta projekt är att valet av tre koncept ställer till det i slutändan,
eftersom allt för mycket tid går åt för något som inte tillhör slutprodukten.
Vid projektstart borde jag ha kollat upp möjligheten att få hjälp lite noggrannare. Då hade jag
kunnat välja slutkoncept tidigare och därför fått bättre möjlighet till att sluta kunskapsgap
inom programmeringen och design. Utöver det hade jag fått mer tid att testa prototypen mot
kravspecifikationen och fått feedback från testpersoner.
Om jag hade vetat hur Apple uppdaterar sin programkod, hade jag valt att skapa en Android
app istället. Särskilt då Android använder mycket Javakod som programspråk, vilket det finns
"oändligt" med instuderingsmaterial, av olika svårighetsgrad, att välja mellan. Användning av
Android sänker även projektkostnader, då jag har en smartphone med Android operativsystem
och Apple Watch är ganska högt prissatt jämfört med andra val.
Jag anser att tidplanen är ett hinder för framgång, eftersom jag arbetar ensam och efter
dynamisk produktutveckling. Ett bättre tillvägagångssätt är att använda milstolpar med
delmål fram till den slutliga visionen. Detta börjar jag inte med förrän vårterminen 2017,
vilket snabbt gör att tid går förlorad och delmoment måste justeras/väljas bort på grund av
tidsbrist.
Min sammansatta topp 10-lista innehåller tre böcker och tio hemsidor som källfakta.
Excelarket går alltid att utöka med fler källor, för en ännu säkrare lista. Annars är jag mycket
nöjd med denna lista och använder den själv som hjälpmedel.
Min marknadsundersökning fick endast 53 svarande, med cirka 85% i åldern 18-29. Då
segmentet jag vill nå är mellan åldrarna 12 och 50 år, representerar denna undersökning inte
hela målgruppen fullt ut. En förbättringspotential via professionella undersökningsfirmor är
något som jag hade önskat mig, då jag verkligen tror på denna lösning och vill gå vidare med
denna.
Då jag hörde att ALMI Företagspartner Halland AB inte brukar ersätta bevarat värde såsom
Apple Watch och iPhone, valde jag att inte söka finansiellt stöd från dessa. Med lite mer
tankar kring vad ett stöd hade kunnat leda till, gällande utvecklingshjälp och
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marknadsundersökning, borde en ansökan skickats in. Ett nej betyder inget, medan ett ja
betyder mycket.
Under projektets gång har jag lärt mig ganska mycket om det inte allt för enkla
programspråket Swift. Jag anser att Swift behöver några år till att utvecklas, innan det kan
användas effektivt. Problemet med uppdateringar av kod som inte följer med
programmeringsverktyget är ett stort hinder i apputvecklingen.
Att ha en samarbetspartner hade säkerligen varit givande, både tidsmässigt och
resultatmässigt. Särskilt då jag anser att man behöver ett visst tankesätt och intresse för att bli
en duktig programmerare/designer och långt ifrån alla har detta, inklusive mig.
Det är svårt att göra allt själv och fortfarande hinna med andra nödvändiga studier för fortsatt
möjlighet till högre utbildningsnivå. Om man är två eller tre personer som programmerar
samma applikation, kan uppgifterna fördelas, problem lösas tillsammans och mindre
tankekraft läggas på saker som inte leder till framgång.
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9 Framtida utvecklingsmöjligheter och slutsats
I detta kapitel framgår hur jag vill gå vidare med denna lösning och förhoppningsvis
introducera den på appmarknaden. Slutsatsen gäller för projektet i sin helhet.

9.1 Framtida utvecklingsmöjligheter
Efter projektets avslut bör arbete läggas på färdigställande av programmering och design.
Efter att jag är nöjd och har fått positiv feedback från tillräckligt många, sker en
marknadsintroduktion. Detta genom att ladda upp appen för köp på Apple AppStore, via
Apple Developer Program.
Inledningsvis tänker jag ta hjälp av studentinkubatorn HighFive Student, som erbjuder gratis
coaching, kontorsplats, nätverk och starta eget-kurs för studenter på Högskolan i Halmstad.
En sak att tänka på är möjligheten med fler operativsystem (Android och Windows), likaså en
egen hemsida/forum för att betjäna/nå fler kunder. Samarbetspartners bör även sökas, då
finansiella medel kan tillföra goda möjligheter för PrePresentias utveckling och jag tänker
läsa till åtminstone Master på högskolan.
Översättning till engelska och tyska sker efter verifiering av behov på den svenska
marknaden. Detta gör utvecklaren själv, vilket eliminerar kostnaden för översättning.

9.2 Slutsats
En produkt är påbörjad genom en prototyp. Denna efter en slutlig konceptmodell, utvald från
tre möjliga.
Frågeställningen lyder: Hur kan man minska svårigheterna och ångesten vid presentationer
och på så vis bidra till förbättrad hälsa och glädje hos studenter, presentatörer och övriga
kommunikatörer?
Lösningen är hälsoteknikprodukten/applikationen PrePresentia för Apple iOS smartphones
och surfplattor. Denna app innehåller bland annat funktioner för analyser av egna
presentationer och teoretiska/praktiska tips, för att omvandla skakig scenskräck/talångest till
behagliga presentationer med kvalificerat innehåll och utförande.
Det finns mycket utvecklingspotential kvar i PrePresentia. Jag tror att den kommer vara av
stor nytta för både mig och målmarknaden i framtiden!

Tack för visat intresse!
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Bilagor
Bilaga 1: Marknadsundersökning

__________________________________________________________________________________

1

2
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Bilaga 2: Riskanalys
Nr

Projektaktivitet

1

Tidsbrist

2

Fel koncept

3
4

Ingen kunnig
programmerare
Fel målgrupp

5

Funktionsproblem

6

Ej användarvänlig

7

Programmerare

8

Ej godkänt
projekt

9

Likviditetsproble
m

Riskbeskrivnin
g
Hinner ej bli
klar till
presentation
Konceptet
bedöms ej vara
den optimala
lösningen
Finner ej kunnig
programmerare
Anpassning ej
efter tänkt
målgrupp
Appens funktion
motsvarar ej
kraven
Utseende och
funktion ej
användarvänlig
Programmeraren
gör ej vad som
är utlovat
Examinator
anser ej att
projekt är bra
nog
Finansiella
medel finns ej
tillgängliga

Värdering:1=l
åg, 5=hög
Sannolikhet
3

Konsekvens
5

Åtgärder
Riskvärde
S*K
Följ tidsplanen noggrant
15
mot visionen

2

3

6

Analysera resultatet mot
projektmålen och visionen

3

5

15

1

4

4

Be om hjälp, sök på flera
platser
Tolka
marknadsundersökningen

3

4

12

Noggrann uppföljning av
programmeringen

2

4

8

1

5

5

Noggrann uppföljning av
programmeringen och
självstudier
Kontinuerlig kontakt

1

5

5

3

4

12

Lämna in i tid och få med
vad som önskas av
examinator och
handledare
Undersök olika finansiella
lösningar och valbarhet

6

Bilaga 3: GANTT-schema / Tidplan
Hösttermin 2016

Vårtermin 2017
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Bilaga 4: Topp 10-lista + sammanfattat Excel-ark
 1.Tänk på publiken istället för dig själv. Leverera vad dem önskar, något att ta med sig
hem från presentationen.
 2. Förbered dig omsorgsfullt i god tid, både mentalt och fysiskt. Ha en plan B!
 3. Öva frekvent efter egen målsättning. Variera enskild övning med övning inför
publik. Börja med tal framför spegeln och familj/vänner. Gå sedan vidare till kollegor
och resterande värld. Du kan om du vill!
 4. Tänk på hälsans, kroppsspråkets och klädselns betydelse.
 5. Anteckna, var din egen coach! Vad är bra, vad behöver förbättras? Skapa en positiv
mental bild med starka affirmationer (ex. Jag klarar det!).
 6. Öva extra mycket på inledning och avslutning, memorera gärna dessa helt. Ha med
en intresseväckande titelsida och en god summering av presentationen. Försök att
alltid hålla dig inom tidsgränsen! Prata hellre i 25 av 30 minuter och erbjud frågor i
slutet.
 7. Ta hjälp av mindfulness, olika andningsövningar och avslappningsövningar. Det
finns även kognitiv beteendeterapi (KBT), för att förändra ditt tankesätt,
handlingsmönster och förhoppningsvis minimera ångesten.
 8. Tro på dig själv och ge positiv feedback. Stå upp rakt med självförtroende.
 9. Börja presentationen med en glad hälsning. Prata aktivt med publiken och håll en
god relation med dem, genom att anpassa talet efter publikens reaktion/feedback.
Svara på frågor när de kommer upp och inse att du inte behöver veta allt.
 10. Gör intryck! Skriv ett intressant manus med komedi, känsla, kunskap och
personlighet. Var dig själv och lär publiken något de inte visste innan de satte sig ner
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Bilaga 5: Intervju med Judit Sári
Hur märker du att någon är nervös?
- Med min långa erfarenhet märker jag direkt på hur folk kommunicerar med mig. Blicken
flackar, vissa blir röda i ansiktet och andra ser alldeles ihopsjunkna ut. Vi vet också att det
nästan är en form av panikattack man kan få, vilket medför mer eller mindre synliga
kroppsreaktioner. Då kanske det sur ut som man vill fly.
Anser du att hantering av kondition och puls ger bättre resultat under presentationer?
Varför?
- Jag tror inte att konditionen har med det att göra, då det här är en sak som händer i hjärnan.
Man tolkar situationen som att det är en fara och man vill där ifrån. Då kan man vara hur
tränad som helst, det hjälper inte med muskler och god träning. Här gäller det att förändra sitt
tankemönster. Givetvis kan man göra olika saker, som mindfulness och
avslappningsövningar. Man kan också göra affirmationer, skriva om sina negativa upplevelser
till positivt. Ex. om någon tänker att den är dålig/kan inte på att hålla föredrag ska den skriva
att den är bra på det.
- Sen vet vi att 25% av Sverige enligt senaste forskningen 2014/2015 har obehag att hålla
föredrag för personer. Men vi vet också att man kan ändra på det. Det är bara 7-15% som har
social fobi. Om någon har social fobi är det bättre att gå på KBT, kognitiv beteende terapi.
Christopher H: Det jag tänker lite på är om du har en lägre puls och är lugnare i allmänhet,
kanske det inte blir ett sånt slag för kroppen.
- Om man tror att det är jättefarligt reagerar vi alla med flykt. Kroppen reagerar på det sättet,
men pulsen går kanske fortare ner om man är van vid avslutningsövningar och fokusträningar.
Det gäller att få fram tanken: ”Ja, okej, jag är nervös i början, men jag vet att jag lugnar ner
mig sen.” Det jag lär ut först i talinstanskursen är att andas lugnt och ta kontroll över kroppen
och ångesten.
Vilket eller vilka tips anser du är mest frekventa och fungerande, gällande hantering av
stress och nervositet?
- Många som ska hålla föredrag undviker tanken länge och förbereder inte ens sitt ämne. Då
får dem först kanske stress att dem inte förberett sig tillräckligt, har ej tillräckliga kunskaper.
Då är man rädd för negativt kritik från publik och blir nervös. Det finns personer som inte
sover flera dagar innan och det finns dem som dricker sprit, t.om i skolan innan
presentationen. Det finns folk som tar droger, alla situationer när det är riktigt illa. Det är även
att vissa över-strukturerar, skriver ner varenda ord och sedan läser upp det. Publikkontakten
blir då dålig och det bekräftar för dem att ja, jag är dålig.
-Eller så gör man så här att man gör inget manus, det kommer ändå skita sig, spelar ingen roll.
Då har man felaktiga strategier för att klara av det. Då försöker jag lära ut att tänka om och
göra annorlunda.
-I min våga tala kurs lär jag ut ett talschema, en del i taget. Vissa märker då att de efter 25
sekunder tror att de har talat i två minuter och att det är bra att skriva ner talet. I slutet börjar
studenterna fatta att man kan arbeta systematiskt och behöver inte göra allt direkt. En övning
är exempelvis att studenterna får olika ämnen och målgrupper på kort. Då ser man att
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beroende på målgruppen får man anpassa språket, för att bygga upp ett bra tal. Med ett bra tal
får du positiv kritik, vilket stärker självförtroendet. Träning är dock grunden för att bli bättre.
Anser du att kurser som "Våga tala" medför bra resultat?
- Studieböcker blir fel. Det jag tror är att folk läser allt som finns på nätet. Därför använder
jag nästan aldrig riktigt kurslitteratur. Övningar är bättre. Har precis börjat, men har sett
behovet länge, så jag gick till studiehälsan. Jag märker redan med kursen att man skrattar lite
med öppenhet och den lilla gruppen kan ge känslan av trygghet.
Christopher H: Många har redan problem med engelska nationella i gymnasiet. Efter
gymnasiet var mitt första tal på högskolan inför 50 personer, inte enkelt
- Jag tror att vissa slipper göra det eller bara framför lärarna i gymnasiet. Jag tror att detta är
deras största misstag, då lärarna inte alltid riktigt är pålästa om hur hjärnan reagerar och
fungerar. Jag jobbar själv på gymnasiet och 7/22 brukar prata bara till läraren. Nu går dem
andra terminen och efter min hjälp tycker dem att det är roligare.
- Självförtroendeträning, målgruppsträning är det vi har gjort och sen ger vi öppet feedback på
Powerpointen. När dem kommer till högskolan kommer dem vara tryggare. Lita på att alla vill
väl är viktigt, jag tror inte det är vanligt att man låter klassen ge feedback och då vet inte
eleven vad klasskamraterna tyckte, bara läraren. Det är bättre att eleven får leda en feedback
efter. Först tycker dem det är jättehemskt, med ovanan, men man lär sig.
Vad tycker du om att införa praktisk retorik som en grundkurs tidigt i skolan?
- Börja på förskolan skulle jag vilja säga.
- Jag tycker att man ska låta eleverna komma till tal i alla ämnen. Då börjar de prata och har
lättar att framföra sin åsikt. Det finns många situationer där man kan hjälpa till.
Håller du med om att elevernas välmående blir bättre om de tidigt lär sig hantera pressade
situationer och på så vis bygger upp mental styrka och självförtroende?
- Ja. Det är alltid så. Mitt kallas lilla självförtroende-boosten.
-MASK börjar vi med i kursen.
- M: Mål, vad ska det vara? Målet ska vara en jätteglad person som kan hantera sin nervositet
och bli en bra talare.
- A: Attityd, inställning, vad tror du om det här? Kommer du nå målet och hur påverkar det
din attityd?
- S: Självförtroende, man får skriva ner vad man är bra på osv.
- K: Lite kärlek, lita på känslor och älska er själva och alla andra.
- Sen kommer det in NÖRH(A). (A:aktiv). Hur är det nu, hur önskar jag att det ska vara, vad
är hindren och vad har jag för resurser? Jag gör så att jag har stora kort med N och Ö. Lägger
ut och sen får man stå vid N och beskriva hur man känner inför att hålla föredrag. Man får
berätta om alla sina känslor och hur man tänker.
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- Hur är Nuläget? Man stannar där och börjar visualisera sitt Önskeläge. När man känner att
man är där går man till nästa station, Ö. Säger man: ”Jag vill inte vara nervös”, får man gå
tillbaka till N. Man ska säga: ”Jag vill vara lugn och trygg.” Önskeläget ska vara där.
- Sen tänker man efter innan man går till H. H = Hinder, vad hindrar dig egentligen? Att jag
tänker att det har gått dåligt en gång eller alltid är nervös. Varför då? Det är en tanke, ej
verkligheten. Då går vi vidare. Vad har du för resurser? Smart, kan lära mig, kan skriva,
kompis, alla möjliga resurser. Sen får man gå tillbaka och så slänger vi H.
- Då blir det N R Ö, man känner sig redan lite bättre. När man ställer sig på Ö, ser man att det
står ÖRN. En örn är en stor fågel som flyger var den vill och landar var den vill. Man måste
tänka och jobba med detta., Aktiviteten blir plan: Hur ska jag nå till detta önskeläge? Det
gäller mycket mindfulnes, hur man tänker och lär sig tänka rätt, träning i andningsteknik och
fokusträning, hur man inte ska bli distraherad av tankarna. Liknande saker för att bygga
mental styrka. Jag tror att man känner sig stolt och fri som en fågel när man klarat det efter
många års negativt.
Sist men inte minst, har du några inspirerande ord du skulle vilja framföra till dagens och
framtidens personer med ångest och scenskräck?
- Allt går! Jag har byggt upp mitt föredrag idag att om man vet att 25% har obehag i Sverige,
kan du göra något åt det. Du kan gå i beteendeterapi, du har verktyg. Många blir glada av att
bygga föredraget i bitar och att man behöver inte vara klar direkt. Sen att man kommer till
insikten att man egentligen kan säga vad man vill för ingen vet och att alla misslyckas någon
gång.
-Kanske inte bara inspirerande ord men man kan berätta om sina egna exempel på
misslyckande och lära sig skratta åt dem. Jag försöker ge hopp, det tar olika tid för olika.
Vissa kanske kan träna själva. Jag tror inte att endast kursen är tillräckligt, det krävs praktisk
övning.
-Många lärare är okunniga och tror att det bara är att säga till eleverna att gå och tala. Så är
det inte. Man blir bedömd och det får alla att bli oroliga, även de som inte var det i början.
Tack så mycket!
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Bilaga 6: Canvas Affärsmodell
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Bilaga 7: Kravspecifikation / delmål
Funktionella krav









Överföra och visualisera hjärtpuls från pulsband till surfplatta/smartphone
Visa en graf över ljudstyrkan dB(A) per sekund från mikrofon
Spela in ljud(.mp3) med 8, 11, 22, 44,1 kHZ registreringskvalitet
Ladda upp och köra Ppt-., Pdf-, Png-, Jpegfiler
Byte mellan två utseenden, horisontellt och vertikalt
Start-/Paus-/Stoppknapp för att hantera inspelningen av puls och ljud
Operativ med iOS operativsystem och adekvata pulsband
Förse användaren med tio tips kring praktiskt retorik/presentationer

Ickefunktionella krav
 Tid från att användaren startar appen tills den är funktionell = max 10 sekunder
 Krav på lagringsutrymme för enbart appen får ej överstiga 40 megabyte. Mer
tillkommer vid användning av appens lokala sparfunktioner
 En presentation(körning) får maximalt vara 25 minuter lång
 Appen ska ej förbruka mer batteri än behov avser
Önskemål







Användarvänligt utseende och funktionalitet
Onlinefunktioner
Längre presentationer
Laserpekare/ritfunktion med touch
Batterisparläge och andra användbara inställningar såsom språk
Android och Windows
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Bilaga 8: Projektplan
Bakgrund och problemområden
I dagens innovativa samhälle blir muntliga presentationer mer vanliga. Skolor inför
presentationer i tidig ålder. Eleverna får då presentera sina idéer och projekt framför sina
klasskamrater, i hoppet om att nå de höga betygen A och B. Dock är alla inte lika exalterade
över dessa tillfällen. Med betyg följer högre krav. Många studenter känner oro och bygger
upp en inre rädsla för att stiga på scenen. Detta blir inte bättre när studenten kommer till
högskolan och förväntas klara av att stå framför professorer och större klasser, ibland från helt
skilda vänskapskretsar.
Pulsen ökar och ibland får personen problem med andningen, eller att ens möta publikens
blickar. Med talångesten/scenskräcken sänks självförtroendet och risk för depression, eller att
gå in i väggen uppkommer.
Som en av dessa personer väljer utvecklaren att fokusera på dessa problem. Detta i hopp om
att finna en lösning eller hjälp till en framtida lösning, inom ett evigt växande och viktigt
område.
För att hitta lösningen krävs en idé av roten till problemet, problemets orsaker. Dessa
framträder på flera sätt. Exempelvis hur bra och flexibelt talaren kan presentera sitt manus,
eller hur stressad han eller hon känner sig under presentationen. Under projektets gång
undersöks olika sätt att förbereda sig inför presentationer. Detta gäller manus, repetition och
framträdande. Det andra problemet är ökningen av hjärtats slag per minut/pulsen. Detta leder
till ett vanligt framkommande problem. Skakiga händer, armar, ben och svårigheter att tala.
En acceptabel lösning till dessa problem, leder förhoppningsvis till en bra produkt, vilket kan
vara av stor hjälp för både utvecklaren själv och många andra i samma sitts.
Frågeställningen lyder: Hur kan man minska svårigheterna och ångesten vid presentationer
och på så vis bidra till förbättrad hälsa och glädje hos studenter, presentatörer och övriga
kommunikatörer?
Syfte och Mål
Syfte - Hälsa
Appens syfte är att förbättra användarnas hälsa och prestationsförmåga inom praktisk
retorik. Detta bland annat genom minskning av puls, scenskräck/talångest, vilket kan leda till
stärkt självförtroende och mindre risk för depression.
Effektmål
Projektets mål är att koda en effektiv app, med tillgång till ett flertal hjälpmedel vid
presentationer. Användaren ska via appen kunna öva på sitt manus och samtidigt mäta/visa
sin puls med ett pulsband. Appen ska innehålla tips och en kort guide till förbättrad prestation.
Tillgänglighet först och främst för produkter med iOS operativsystem, senare eventuellt även
Android och Windows.
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Projektmål
Målet vid projektets slut i maj 2017 är att ha skapat ett verktyg/hjälpmedel, via en app, med
funktion att hjälpa studenter, presentatörer och andra innovatörer. Appen och dess funktioner
är konceptlösningen och presenteras via en prototyp.
Syfte - Hälsa
Appens syfte är att förbättra användarnas hälsa och prestationsförmåga inom praktisk retorik.
Detta bland annat genom minskning av puls, scenskräck/talångest, vilket kan leda till stärkt
självförtroende och mindre risk för depression.

Metod
Projektmodell - Dynamisk produktutveckling
Då projektet anses kräva relativt mycket flexibilitet, väljs den dynamiska / agila
produktutvecklingsprocessen. Konceptet utvecklas parallellt med produktionsprocessen. För
att detta ska fungera krävs en vision av slutprodukten. Det är betydligt enklare att byta
riktning på ett projekt som följer en vision än ett traditionellt guidat projekt, då visionen
snabbt kan förändras jämfört med att skriva om specifikationer och projektplaner. (Holmdahl,
2010)
Delar som används är bland annat BAD, PAD och MAD. Kontrollen av
programmeringsarbetet sker via scrums, vilket är kontinuerliga möten på 10-15 minuter, då
problem, framsteg och läge rapporteras. Den dynamiska produktutvecklingens olika tumregler
används även inom projektet. (Holmdahl, 2010)
Några exempel är:
 Användare mot kund: Ha alltid användaren i fokus vid design. Det är mycket bättre att
designa med någon, än för någon. Kunden och användaren är ibland samma person,
men ofta inte. Till exempel kan kunden vara en skola, och eleverna användarna.
(Holmdahl, 2010)
 Samla fakta - analysera - skapa lösningar - testa samtidigt: Vid skapandet uppkommer
nya frågor konstant. Kvalitén på svaren påverkar slutresultatet och analyserna.
(Holmdahl, 2010)
 Utveckla parallellt koncept och mål: Under arbetets gång tillkommer mer kunskap om
användaren och produkten. Att anpassa utvecklingen efter detta skapar en mer
finstämd produkt efter användarens vilja. (Holmdahl, 2010)
 Gör många små och få stora beslut: Med små beslut bibehålls kontrollen och
riktningen på projektet mot visionen bättre. (Holmdahl, 2010)

Faktainsamling
 Intervju - Intervjuer med kunniga personer inom områden kring ämnet kan vara av god
hjälp, för att få en grundlig kännedom, utöver den personliga.
 Internet - På Internet finns mycket information att tillgå. Dock är det viktigt att vara
källkritisk vid val av hemsidor, då allmänheten kan skriva vad de tycker, vilket inte
alltid är korrekt.
 Benchmarking - Används som analys av andra produkter på marknaden och ger
därmed möjlighet till produktjämförelser. Metoden visar en bredare syn på hur de
nuvarande produkterna ser ut och hur de marknadsförs. Benchmarkingen bringar
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kunskap om vad som behövs, för att vara konkurrenskraftiga på marknaden.
Utvecklaren tänker på användarna som huvudmålgrupp och inte kunderna. (Holmdahl,
2013)
 Litteratur - Det finns böcker med grundlig information om det mesta. Mindre källkritik
än över Internet krävs här, dock bör författaren snabbt undersökas.

Kravspecifikation och funktionsanalys
Beskrivning av produktens krav och funktion. Vad finns det för behov, vad är önskvärt av
produkten och hur ska funktionen möta dessa?

Idégenerering
 PAD - Pencil Aided Design, Metoden bygger på användning av papper och penna, för
redovisning av utvecklarens idéer. Tillfälle för mycket kreativitet finns och redovisas
på ett enkelt sätt. Användning av papper och penna utmynnar i sketcher av
utvecklarens vision, innan datoranvändning tar över. (Holmdahl, 2013)
 BAD - Brain Aided Design - Projektutvecklarens idéer jämförs med andra studenter
och medmänniskor genom brainstorming. En stor del av konceptutvecklingen bygger
på BAD. (Holmdahl,2013) Detta tankearbete leder till en förbättrad förståelse för,
huruvida produkten passar in i dagens samhälle eller ej.
 MAD - Model Aided Design - Modeller och prototyper tas fram, med mål att testa
kravspecifikation och funktion. Detta för realisation av idén och minskad spekulation
kring teori. Modellerna är en del av produktutformningen och möjliggör tester av
annorlunda lösningar, innan slutversion. (Holmdahl, 2013)

Visuell Planering
Den visuella planeringen används för att skapa förväntningar om hur lång tid det är kvar.
Planeringen är ingen tidtabell, men används ofta som en sådan. Vid visuell planering
fokuserar man på resurser som grund. Planeringen används även för att styra och koordinera
projektgruppen och att detektera avvikelser i projektet. (Holmdahl, 2013)
Då många arbetsuppgifter uppkommer, är personlig improvisation viktig. Denna är inte
effektiv utan en plan att arbeta efter. Planeringen kan med kunskap och tidsuppfattning
anpassas allt eftersom projektet fortskrider. Detta bildar situationsuppfattning. (Holmdahl,
2013)
Fördelar med visuell planering:






Ökad delaktighet och kunskapsspridning eftersom att alla är med och planerar
Kunskapsspridning genom att alla tvingas kommunicera med varandra
Dubbelarbete undviks, vilket leder till reducerat arbete och att allt viktigt blir gjort
Effektivt resursutnyttjande
Styrningen av projektet blir bättre
(Holmdahl, 2013)
I detta projekt används en simpel visuell planering. Projektet utförs hemifrån, men även i ett
projektrum med ett runt bord och en whiteboard. Post-it-lappar med arbetsuppgifter som
pågår, är klara samt en parkeringsplats(task pool) med arbetsuppgifter som inväntar plats på
planeringen används. Med hjälp av den visuella planeringen, bildas som ovan nämns, en
situationsuppfattning, om hur bra man ligger till kontra tidsplanen. (Holmdahl, 2013)
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Empiri
Empirisk undersökning görs genom en personlig intervju och en marknadsundersökning över
Internet. Även personlig undersökning är av nytta för framställningen av appen.

Marknadsundersökning
En marknadsundersökning mellan 9 december 2016 och 9 januari 2017 publiceras över
Google Docs. på Facebook och i forum på Internet. Detta för att ge projektutvecklaren en idé
av andras tankar kring området och produkten. Svaren används även som riktlinjer för
fortsättning av projektutvecklingen, efter 9 januari 2017. Undersökningen får 53 svarande. Se
Bilaga 1:Marknadsundersökning, för fullständig undersökning.

SWOT- analys
Denna analys används för att snabbt få en överblick av produktens styrkor, svagheter,
möjligheter och hot på marknaden. SWOT står för den engelska översättningen av styrkor(S),
svagheter(W), möjligheter(O) och Hot(T).

Canvas Affärsmodell
Källan för detta delkapitel är: (Leif Nordin PPT , 18/1-2016).
För själva modellen, se Bilaga 6: Canvas Affärsmodell.
Canvas är ett strategiskt hjälpmedel för att skapa en innovativ affärsmodell.
Den beskriver med hjälp av nio kategorier ett företags affärsmodell, erbjudande, kund,
intäktsmodell, kanal, kundrelationer, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpartners samt
kostnader. Canvas beskrivs som ett effektivt visuellt verktyg för att tillvarata olika personers
perspektiv i hypotesform.
I och med utförandet av en Canvas, används även två andra modeller, värdepropositionskartan
och kundsegmentsprofilen. En värdepropositionskarta beskriver specifikt funktionerna i en
värdeproposition, från ett företags affärsmodell. Detta på ett mer strukturerat och detaljerat
sätt. Värdepropositionen bryts ner i mindre segment, produkt och service, pain
relievers/smärtlindrare och gain creators/vinstskapare.
Första steget är att göra en lista med alla produkter och tjänster i den existerande
värdeproposition. Detta för att sedan bilda en översikt av hur produkter och tjänster hjälper
personer lindra smärtor, genom att eliminera dålig utfall, hinder och/eller risker. Det tredje
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steget är att förklara hur produkterna och/eller tjänsterna tillför förväntade eller krävda utfall
och fördelar för kunden. Sista steget är att ranka upp produkter och tjänster, smärtlindrare och
vinstskapare, för att se hur viktiga de är för kunderna.
Kundsegmentsprofilen beskriver ett specifikt kundsegment i ett företags affärsmodell, på ett
mer strukturerat och detaljerat sätt. Kunden bryts ner till olika segment, jobb, smärtor och
vinster. Först och främst gäller det att välja ett kundsegment som man vill använda som profil.
Att identifiera kundernas jobb, fråga vilka arbetsuppgifter kunderna vill slutföra. Beskriv och
identifiera kundernas smärtor, så många som möjligt.
Även vinster ska identifieras och beskrivas. Vilka åkommor och fördelar vill kunderna uppnå?
För att slutföra kundsegmentsprofilen, ställs jobb, smärtor och vinster upp i en kolumn var,
med de viktigaste kundarbetena, mest extrema smärtor och nödvändiga vinster längst upp.
Längst ner måttlig smärta och bra att ha vinster.

Teori och Referenser
Vilka teoretiska hjälpmedel behövs för att lösa problemen? Litteratur över Internet och böcker
om programmering, scenskräck, stress/pulsförändring och presentationer med mera. Mänsklig
referens från intervju. För hela kapitlet, se 3 Teori och Referenser

Projektorganisation
Student

Examensarbete HiH

Utvecklingsingenjör E-post
Christopher Henriksson

15/11-2016
Telefon

Chrhen14@student.hh.se 072-2246111

Tidplan - GANTT-schema
En översiktlig tidsplan skapas för att hålla koll på arbetet. Denna förändras över tiden, med
händelser föreledda av projektarbetet. Exempelvis söks företagshjälp ett bra antal veckor, utan
att få kontakt med ett relevant företag, med intresse och kompetens för ett rimligt pris. Detta
är inte möjligt under detta projekt och därför förändras tidplanen därefter.
Då tidigare koncept fallerar, börjar projektet vecka 37 2016. Fullständiga GANTT-scheman
hittas under Bilaga 3:GANTT-schema / Tidplan.

Budget och finansiering
Projektet utförs efter egen idé, vilket medför 2000 kronor från Lektor Sten Fåhrés
minnesfond. Resterande inköpskostnader finansieras ur egen ficka.

19

Intressenter
Kärnintressenter
 Christopher Henriksson, Utvecklingsingenjörsstudent årskurs tre vid Högskolan i
Halmstad.
 Pär-Johan Lööf, Handledare, Universitetsadjunkt Maskinteknik, Högskolan i
Halmstad.
Primärintressenter
 Skolor och företag som utvecklar nya produkter/produktidéer.
 Studenter runt 12 år och uppåt.
 Leif Nordin, Examinator/Studierektor, Universitetsadjunkt Industriell teknik och
ekonomi, Högskolan i Halmstad.
 Yrkesverksamma inom presentation och kommunikation.
Sekundärintressenter
 Forskare inom retorik, skola, hälsa och scenskräck.
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Riskanalys och Riskhantering
Risker som kan tillkomma under projektets gång är sjukdom, missbedömningar av
tidskrävande programmering, kunskapsgap, vilka kan resultera i att deadline ej bemöts. Är
sjukdomen inte allt för svår, kan arbete ske hemifrån. Tidskrävande programmering och
kunskapsgap kan delvis lösas med planering. Med projektorganisationens bristande kunskap
inom programmering, kan dock inte allt beräknas. Anses programmeringen för svår, kan hjälp
sökas, mot betalning.
Programmering och rapportskrivning sker över Mac och PC. Risker att filer raderas eller
försvinner, förhindras med god uppdelning och namngivelse av mappar och kontinuerlig
säkerhetskopiering. Risk finns för DDOS-attacker över internet. Detta kan lösas med bra
skydd och databaser.

Nr

Projektaktivitet

1

Tidsbrist

2

Fel koncept

3
4

Ingen kunnig
programmerare
Fel målgrupp

5

Funktionsproblem

6

Ej användarvänlig

7

Programmerare

8

Ej godkänt
projekt

9

Likviditetsproble
m

Riskbeskrivnin
g
Hinner ej bli
klar till
presentation
Konceptet
bedöms ej vara
den optimala
lösningen
Finner ej kunnig
programmerare
Anpassning ej
efter tänkt
målgrupp
Appens funktion
motsvarar ej
kraven
Utseende och
funktion ej
användarvänlig
Programmeraren
gör ej vad som
är utlovat
Examinator
anser ej att
projekt är bra
nog
Finansiella
medel finns ej
tillgängliga

Värdering:1=l
åg, 5=hög
Sannolikhet
3

Konsekvens
5

Åtgärder
Riskvärde
S*K
Följ tidsplanen noggrant
15
mot visionen

2

3

6

Analysera resultatet mot
projektmålen och visionen

3

5

15

1

4

4

Be om hjälp, sök på flera
platser
Tolka
marknadsundersökningen

3

4

12

Noggrann uppföljning av
programmeringen

2

4

8

1

5

5

Noggrann uppföljning av
programmeringen och
självstudier
Kontinuerlig kontakt

1

5

5

3

4

12

Lämna in i tid och få med
vad som önskas av
examinator och
handledare
Undersök olika finansiella
lösningar och valbarhet
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Christopher Henriksson,
Utvecklingsingenjör 2017, Högskolan i
Halmstad

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

