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Sammanfattning
INSOCOM - Individual Soccer Community är en plattform för nätverkande inom träning och
hälsa. Denna plattform erbjuder ett innovativt och motiverande sätt att utmana vänner för att
förbättra resultat inom vissa träningsområden. Produkten består av en applikation där man
kan följa och utmana sina vänner inom olika träningsalternativ men givetvis även träna på
egen hand. I dagsläget är produkten inriktad mot fotboll och löpning och tjänsten har en
tillhörande fysisk sensor som placeras på bollen för att registrera kickar på ett unikt sätt.
Projektet utförs av studenterna Philip Franzén och Emil Gahnsby som med hjälp av diverse
externa parter tagit fram en fysisk produkt av ett illustrativt koncept. Med denna produkt
strävar man mot att med en successiv marknadsföringsstrategi etablera sig relativt
konkurrensfritt på en annars konkurrenskraftig marknad.
Gruppen har utfört detta projekt på ett iterativt sätt där man hela tiden haft användaren i fokus
under en lång dynamisk utvecklingsprocess. Möjligheterna för vidareutveckling är många
och i framtiden ska produkten vara det självklara hjälpmedlet vid alla typer av individuell
träning, oavsett kön, ålder eller intresse.
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Abstract
INSOCOM - Individual Soccer Community is a social network within training and health.
This network offers an innovative and motivating way to challenge friends and to improve
results within certain areas. The product consists of an application where you can follow and
challenge your friends within different training alternatives but of course also train by
yourself. Today, the product is oriented to soccer and running, and the service works together
with a sensor which is placed on the ball to measure juggles in a unique way.
The project is made by the students, Philip Franzén and Emil Gahnsby. With help from
different external parties, the students has developed a physical product from an illustratively
concept. With this product, the group strive to establish a position on which the product has
low competition on a competitive market, this through a successive marketing strategy.
The project group has carried out this project in an iteratively way where the main focus has
been on the user throughout a long and dynamic development process. The opportunities for
the product is unlimited and in the future, Insocom should be the obvious tool at all kinds of
individual training no matter age, gender or interest.
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Förord
Gruppen har agerat projektledare i ett brett projekt med många utvecklingsområden. Detta
har krävt samarbete med många externa parter av olika intressentgrad. Den intressentmatris
som sammanställdes i början visade sig vara övergripande tunn. Olika intressenter har
bidragit till projektet på olika sätt. Det som känns extra roligt är att även de intressenter som
inte påverkar projektet mycket har visat stort intresse för projektet.
Gruppen vill börja med att rikta ett stort tack till handledare Hans-Erik Eldemark. Det är tack
vara honom och hans stora kontaktnät och kunskapsförråd gruppen kommit i kontakt med de
tekniker och externa parter som påverkat projektets utvecklingsprocess. Ett stort tack till det
engagemang han visat samt till att han trott på gruppen och produkten genom hela projektet
samt på en potentiell vidareutveckling.
Ett extra stort tack riktas även till Sundas Munir och Sanam Baig som har hjälpt gruppen att
göra projektet levande. Gruppen har tack vare dessa två mjukvaruutvecklare gått från en idé
om illustrationer och interface till en lanserad applikation till IOS. Gruppen är väldigt
tacksamma att Sundas och Sanam valt detta samarbete trots en relativt låg budget.
Gruppen har under projektets gång haft kontakt med Hälsoteknikcentrum Halmstad som
ligger på högskolan. I början av projektet fick gruppen respons på idén av Elin på HCH vilket
blev ett startskott på projektet. Förutom Elin vill gruppen även tacka Max och Jesper som
givit feedback på applikationens interface och design. Tack även till hela HCH-teamet som
närvarade under gruppens presentation med flertalet frågor som gav en känsla över hur det är
att vara projektansvarig.
Fler intressenter gruppen vill tacka är Conny på Almi för bidraget till projektet. Tommy
Höglund på tryckt elektronik för intresset och diskussionerna. Sid på HI5 som kom med
förslaget att använda IMU-sensorer. Peter Kåreklint för din feedback, intresse och ett trevligt
möte. Magnus Rudling för din hjälp och feedback gällande tillverkning och analyser. Thomas
Litén på högskolan för utlåning av sensorer samt förslag på hur tekniken skulle kunna mätas.
Dimitri i Fablab för hjälp att printa i ett mer flexibelt material. Gruppen vill även tacka de
målgrupper som varit med i undersökningar och svarat på enkäter. Ett sista tack riktas till
Rasmus Larsson för alla diskussioner i projektrummet.

Emil Gahnsby

Philip Franzén
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1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
Detta projekt är ett examensarbete i egen regi på Högskolan i Halmstad. Projektet utförs av
Philip Franzén och Emil Gahnsby via Utvecklingsingenjörsprogrammet. Båda har spelat
fotboll större delen av livet, vilket gav ett startskott till idén att utveckla en produkt inom
detta område.
Fotboll är världens största sport 1. Det faktum att det dessutom är en lagsport gör sporten till
en väldigt social fritidssysselsättning. Ett sätt att göra sporten ännu mer social är att låta
utövare jämföra sina prestationer med varandra.

1.2 Problemformulering
I dagens samhälle kan man se en tydlig trend på att barn och ungdomar blir allt mer
stillasittande. De prioriterar att sitta framför sina telefoner och datorspel istället för att vara
ute och röra på sig. Detta har enligt folkhälsomyndigheten gjort att fetma och övervikt har
stigit till 29% de senaste åren bland 16-29 åringar.2 Gruppen vill ta vara på det faktum att
användandet av smartphones ökar 3 och ser detta som en möjlighet att kunna implementera
dessa i träningen och på det sättet göra det roligare och mer motiverande.

1

http://sportrutan.tvmatchen.nu/ovrigt/lista-varldens-10-mest-populara-sporter/

2

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsansutveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/
3
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf
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1.3 Marknad
I Sverige finns det ungefär 3000 föreningar med sammanlagt en miljon medlemmar. 2017
redovisades att 48% av alla pojkar i 9 års ålder tränar fotboll. Detta är ett högt antal men
minskas till 35% vid 14 års ålder. När det gäller flickor är siffrorna något lägre. 20% av alla
flickor i 11 års ålder spelar fotboll och 17% vid 14 år.4
Dessa siffror visar på att det finns en stor marknad för produkten men även att det finns en
möjlighet att göra marknaden större, genom att öka motivationen och på så sätt förhindra att
barnen slutar på fotboll.
Idag finns det olika sätt att mäta sina prestationer på fotbollsplanen. Med hjälp av diverse
verktyg som till exempel ett chip i skon eller en specialgjord boll kan man mäta hur snabbt
man springer, hur hårt man skjuter eller hur mycket man skruvar bollen. 5 Denna information
samlas i en app där du kan utmana dig själv att bli bättre. Utanför fotbollen finns det appar
som till exempel Runkeeper där man kan mäta hur långt man sprungit och på vilken tid. Man
kan sedan dela denna informationen på olika sociala medier. 6
Gruppens uppfattning av dessa tekniska lösningar är att användandet av de fotbollsrelaterade
produkterna inte uppfyller sin potentiella kapacitet. Produkterna är även väldigt dyra vilket
resulterar i ett tunnare kundsegment än möjligt. Detta är ett område som går att utveckla och
gruppen tänker både förbättra det och ta det ett steg längre.

1.4 Frågeställning
Gruppen vill ta fram en träningsinriktad produkt som är så pass bra att folk vill använda den
och på så sätt uppmuntra till individuell träning. Hur ska gruppen ta världens största lagsport
och får den att utvecklas till ett ännu större socialt ämne även när man är ensam?

4

http://fogis.se/om-svff/
https://www.adidas.com/us/smart-ball/G83963.html
6
https://runkeeper.com/
5
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1.5 Syfte och mål
Målet med projektet är att ta fram en prototyp av en applikation som fungerar vid träning.
Applikationen ska vara användarvänlig och ha en tilltalande design. Ett delmål i projektet är
att med egna idéer och befintliga tekniker lyckas mäta ett antal specifika prestationer inom
fotboll och löpning. Detta kan komma att kräva en tillhörande fysisk produkt.
Syftet med detta projekt är att med en innovativ kombination av en produkt och tjänst,
uppmuntra till träning men framförallt att göra träning roligare. Oavsett om man tränar
regelbundet eller inte, ska produkten få folk att vilja börja träna eller vilja förbättra sina
prestationer och även träna på egen hand. Produkten ska göra att man kan träna socialt även
när man är ensam.
Gruppen ser flertalet långsiktiga möjligheter med produkten och har som långsiktigt mål att
produkten ska leda till förbättrade resultat inom svensk fotboll. Att kunna bidra till Sveriges
föreningsliv för både ungdomar och seniorer ser gruppen som en stor möjlighet att utveckla
något som främjar till hälsa och en god livsstil.

1.6 Produktkrav och önskemål
Gruppen kom tidigt fram till att den fysiska produkten ska kunna appliceras på vilken boll
som helst och man vill ta fram en användarvänlig applikation. Detta för att kunna erbjuda
användaren en unik produkt. För att uppnå detta sattes det upp en del krav och önskemål.
Några specifika krav för produkten är att den ska bestå av minst en sensor och att den ska
med hjälp av internet, placeras på en fotboll för att registrera och föra över informationen via
Bluetooth till en applikation som ska vara tillgänglig för IOS.

1.6.1 Produktkrav
K1. Stöttålig och klara av tuffa miljöer
K2. Påverka bollens egenskaper minimalt
K3. Lågkostnad
K4. Användarvänlig
K5. Tilltalande design
K6. Hög säkerhet kring informationen som lämnas ut

1.6.2 Önskemål (långsiktiga mål)
Ö1. Registrera skottkraft

Ö2. Registrera kickar
Ö3. Mäta löpning via telefonens egenskaper
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2.0 Metod
2.1 Projektmodell
Gruppen har valt att arbeta med en dynamisk projektmodell (DPD). Detta för att hela tiden
kunna gå tillbaka, se över och förbättra projektet för att optimera resultatet. Inom denna
modell arbetar gruppen ständigt med sprinter, 80/20-regeln, iteration och visuell planering (se
figur 1). Att blanda dessa riktlinjer skapar en förutsättning för snabba resultat och flexibelt
arbete.7

Figur 1: Visuell planering

2.2 Förstudie
Förstudie är när man har en idé och sedan använder sig av benchmarking och andra metoder
för att undersöka ifall det finns några hål i marknaden som denna idé kan fylla. Gruppen
valde att göra en förstudie för att undersöka om “Social fotboll” var en idé som det fanns
intresse för och som fylla de hål som finns i dagens marknad. 8 Se 4.1.

2.2.1 Identifiering av K-gap
Identifiering av K-gap innebär att man tar reda på de områdena där gruppen saknar kunskap
och information. Gruppen valde att genomföra denna metod för att kunna ta sig över de kgapen som identifierats för att säkert kunna arbeta mot ett önskvärt resultat. 9 Se 4.1.1.

7

Holmdahl, Lars (2015) Lean Product Development På Svenska 2.0

8

https://www.projektmallar.se/foerstudie
Holmdahl, Lars (2015) Lean Product Development På Svenska 2.0

9
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2.2.2 Riskanalys
Medan kunskapsgap är något man kan förutse och fylla igen är en risk något man måste gå
runt. Riskanalys är en systematisk analys för att beskriva och beräkna olika riskerna som
projektet kan utsättas för och sedan göra en handlingsplan för att kunna hantera dessa
situationer på bästa sätt. 10 Gruppen gjorde en riskanalys för att minimera riskerna som
projektet kan utsättas för. Se 4.1.2.

2.3 Marknadsanalys
Marknadsanalys är en analys för att undersöka behovet som finns eller skapa ett behov på den
befintliga marknaden. 11 Gruppen gjorde en marknadsanalys för att se om det fanns ett hål i
dagens marknad som projektet kan fylla. Se 4.2.

2.3.1 Konkurrentanalys
Konkurrentanalysen utförs för att se hur marknaden ser ut och vilka produkter och företag
som är där. Gruppen gjorde en konkurrentanalys för att se ifall det finns något liknande vår
idé.12 Se 4.2.1.

2.3.2 Intressentanalys
Intressentanalys görs för att identifiera olika aktörer som kan ha eller kan påverka projektet
på olika nivåer. Det är ett bra sätt att få en överblick om vad det är man ska ta sig an.
Gruppen gjorde denna analys för att snabbt kunna få en blick på vilka olika aktörer som
kommer att spela roll i projektet. 13 Se 4.2.2.

2.3.2 Kundsegmentering
En kundsegmentering utfördes för att identifiera hur stor marknadsandel gruppen kunde rikta
sig mot samt för att se om det skulle vara lönsamt. En kundsegmentering går ut på att sätta
upp en grupp och segmentera ner den till specifik målgrupp. 14 Se 4.2.3

2.4 Konceptutveckling
Denna delen av projektet handlar om att man ska ta fram ett koncept på vad projektet ska
handla om. Här kan man ha flera olika idéer som man sedan utvärderar och analyserar, och
sedan väljer den som verkar mest rimlig att kunna genomföra och få fram ett bra resultat. Se
4.6.

10

https://www.projektmallar.se/riskanalys
https://chef.se/marknadsanalys/
12
Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harry and Nigel Piercy, Principles of Marketing European Edition
7th edn 2016
13
https://tools.effso.se/artiklar/intressentanalyser/
14
Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harry and Nigel Piercy, Principles of Marketing European Edition
7th edn 2016
11
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2.5 Prototyputveckling
Efter konceptutvecklingen påbörjas prototyputvecklingsfasen. Här ska man ta sitt koncept
och göra det till verklighet, eller så nära som möjligt till en färdig produkt eller tjänst. Se 4.7.

2.6 Modeller
2.6.1 SWOT- analys
SWOT-analys innebär att man analyserar projektet styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Det ger en övergripande bild av projektets nuläge och vilka delar de kan utnyttja för vidare
utveckling. Det ger även en bild på vad det är man kan förbättra och vad man bör ser upp
med.15 Gruppen genomförde denna analys för att snabbt få en överblick på projektets olika
styrkor och svagheter men också vilka möjligheter det har samt vad som bör undvikas. Se
4.9.1.

2.6.2 Business Model Canvas
För att sätta en tydlig bild över vad gruppen vill åstadkomma med produkten har en Business
Model Canvas sammanställts. Canvasen hjälper även att förklara för externa parter vad
gruppen ska utföra.16 Se 4.4.

2.6.3 Blue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy är en modell för att identifiera nya marknader. Istället för att simma i de
röda haven med marknadens stora hajar ska man hitta sin egen marknad och simma i den blå
oceanen. Detta gör man genom att sätta upp en graf som jämför produkten med
konkurrenterna inom vissa utvalda parametrar. Utifrån detta kan man se vilka områden man
vill öka och minska samt om det är något man kan eliminera eller skapa. Utifrån detta får
man en egen graf som är unik. Det går självklart utföra modellen på olika sätt och man kan
även ta det några steg längre. 17 Se 4.5.

2.6.4 5C
5C är en analys där man istället för att ha produkten i fokus som man har i 5P, har man
kunden i fokus istället. 18 Gruppen valde att göra denna analys då den passar bättre eftersom
målgruppen som projektet inriktar sig på är nischad. Se 4.9.2.

15

https://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/SWOT-analys/
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
17
Blue Ocean Strategy - W Chan Kim, Renée Mauborgne, 2015
18
Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harry and Nigel Piercy, Principles of Marketing European
Edition 7th edn 2016
16
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2.6.5 FMEA
Denna feleffektsanalys är en metod för att förutsäga möjliga fel som kan uppstå. I analysen
utvärderar man sedan sannolikheten och konsekvenserna för dessa fel och poängsätter sedan
dessa för att ta fram vilka åtgärder som bör göras. Detta för att man ska hindra att felen
uppstår i första hand. 19 Gruppen genomförde denna analys för att veta hur de ska handskas
med problem som kan uppstå med produkten. Se 4.9.3.

2.7 Affärsplan
En affärsplan görs för att beskriva hur en affärsidé på snabbast sätt kan realiseras. Man sätter
här upp ett antal mål, man bedömer hur genomförbart projektet är och hur man ska nå sina
mål.20 Gruppen gjorde en affärsplan för att sälja in projektet för framtida utveckling. Se 4.10

2.7.1 Kostnadskalkyl
Kostnadskalkyl görs för att ta reda på hur mycket en produkt kommer att kosta att tillverka.
Gruppen gjorde en kostnadskalkyl för att ta reda på vilket pris produkten rimligen kommer att
hamna på. Den gjordes också för att ha med som underlag vid marknadsföring. *

19

http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html
https://www.almi.se/Dokument-mallar-och-verktyg/Affarsplan/
* https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kostnadskalkyl
20
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3.0 Teori och referenser
Lag som Borussia Dortmund och TSG Hoffenheim använder sig av teknik 21 för att förbättra
sina spelare. Detta gör att lagen har en bra ungdomsakademi där många stjärnor utvecklas.
Detta är ett levande bevis på att tekniken kan öka resultaten inom fotboll.
Det finns studier som visar att träning via sociala medier sporrar oss till att träna. 22 Detta
stödjer gruppens teori om att via olika utmaningar kan sporra till mer individuell träning.
Man kan se en tydlig trend på att fetma och övervikt har ökat det senaste decenniet i
Sverige.23 Med denna studie i ryggen kan gruppen se att det finns ett stort behov på
marknaden att få människor att röra på sig.
Enligt en studie kan man se att andelen flickor och pojkar som är inaktiva på sin fritid har
stigit drastiskt de senaste decennierna. 24 Om barn tidigt får röra på sig mer än det som skolan
erbjuder kan det leda till positiva skolresultat. 25Att röra på sig är även bra för att hålla sig
mentalt frisk.26 27 Allt dessa studier ger gruppen en bra grund till att kunna motivera
projektets syfte.
Internet of Things är när saker pratar med varandra och med oss över internet. Detta är
vanligt idag inom vissa områden men blir mer och mer vanligt för det vardagliga bruket.
Internet of Things skapar även nya affärsmöjligheter för områden där det tidigare inte hänt så
mycket.28 Även detta ger stöd till gruppens idé om att kombinera sensorer med träning.

21

https://www.footballscience.net/2012/10/16/new-training-device-for-the-german-bundesligachampion-borussia-dortmund/
22
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/traning-smittar-via-sociala-medier
23
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsansutveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/
24
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:557/FULLTEXT01.pdf
25

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/7975/motorik_sammanfattn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
26
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/16889/LKT1136s1692_1694.pdf
27
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:873691/FULLTEXT01.pdf
28
https://iotsverige.se/wp-content/uploads/Internet-of-Things-smarta-samhallen_v2_h17.pdf

8

INSOCOM

Philip Franzén & Emil Gahnsby

4.0 Utvecklingsprocessen
Utvecklingen har pågått under en lång och iterativ process. Den uppfattning av projektet som
projektmedlemmarna erhöll från projektets startpunkt har gradvis modifierats till där gruppen
är idag. Detta gällande både projektets storlek, huvudprocess och aktiviteter.

4.1 Förstudie
Gruppen hade flertalet idéer från början men efter benchmarking och andra undersökningar
sållades således majoriteten bort och “Social Fotboll” kvarstod. Inledningsvis hölls ett möte
med Elin på HCH29 för att diskutera idén. Detta resulterade i god feedback och stod som en
stöttepelare till projektets start. Att diskutera med en extern part gav gruppen en bekräftelse
på marknadens behov. Gruppen diskuterade även alla idéer med handledaren för att kunna
starta ett projekt med potential.

4.1.1 Identifiering av K-gap
En identifiering av kunskapsgap utfördes genom en matris där produkt och applikation
ställdes mot simple, complicated och complex för att hitta kunskapsgap av olika grader.
Denna modell har gruppen senare använt som ett underlag för att förbereda sig för eventuella
problem och därmed kunna fylla igen gapen. Se bilaga 1.

4.1.2 Riskanalys
Gruppen utförde en riskanalys med hjälp av fyra steg. Först identifierades de risker som fanns
med projektet. Därefter utfördes en uppskattning av varje risks sannolikhet och konsekvens
för att sedan samla resultatet i en mini-riskkalkyl. Varje risk fick då ett riskvärde som togs
hänsyn till vid sista steget som var en riskhanteringsplan. Se riskanalysen i affärsplanen under
6.3.8.

4.2 Marknadsanalys
Gruppen undersökte marknaden framför allt genom benchmarking men även med
konkurrentanalys och intressentanalys. Detta gav en bild av vad som finns idag och
underlättade gruppen att hitta ett eget spår. Gruppen hittade konkurrenter som Zepp play,
Munin play och Adidas Micoach.

4.2.1 Konkurrentanalys
Efter att ha utfört en benchmarking för att se vilka konkurrenter marknaden består av valde
gruppen att skriva fördelar och nackdelar för varje konkurrent. Detta användes som ett
underlag för att förtydliga det unika med gruppens produkt. Det finns idag många produkter
på marknaden men med annat fokus och andra målgrupper.

29

Hälsoteknikcentrum Halmstad
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De flesta produkter är väldigt dyra och vissa är endast för professionella lag 3031. Zepp play32
är den produkt som är mest lik gruppens idé men de har ett annat fokus och det kräver att
man filmar vissa saker för att få ut det mesta av den. Munin play 33 är en bra produkt men den
är för dyr för att kunna användas på samma sätt som gruppens koncept. Adidas 34 har den
hårdvara som är mest lik gruppens idé men i deras fall är applikationen bristande och
produkten dyr. Gruppens koncept blir således heltäckande och unik.

4.2.2 Intressentanalys
Gruppen har identifierat intressenter utifrån två grupper. Projektets intressenter och
produktens intressenter. Därefter sammanställdes intressenterna i en matris med “möjlighet
att påverka” och “intressegrad” på de två axlarna. Detta visar hur gruppen ska hantera de
olika intressenterna. Gruppen delade även upp intressenterna i sekundär, primär och kärn. För
komplett intressentanalys, se i projektplanen i bilaga 2.

4.2.3 Kundsegmentering
Sverige har idag 10 142 686 invånare. 35 Drygt en miljon av dessa är medlem i en
fotbollsförening och 600 000 är aktiva. Spelare över 15 år är runt 360 000 stycken och
gruppen väljer att räkna bort denna grupp för att vara på säkra sidan över att de inte spelar i
någon klubb i de högre divisionerna då projektgruppen inriktar sig på amatörspelare. Dock
kommer många av dem 360 000 att falla in i vår målgrupp men för nu väljer gruppen att
räkna bort dessa.
Då återstår det 240 000 spelare som alla direkt faller in i vår målgrupp. 36 Om 20% av dessa
är intresserade av vår produkt blir det en marknad på 48 000 potentiella användare. Detta är
väldigt lågt räknat, enbart i Sverige och enbart fotbollsspelare. Gruppen ser att marknaden
kommer att vara betydligt större då möjligheten att implementera produkten till andra sporter
och länder är stor.

4.3 Projektplan
Gruppen skrev en projektplan innehållande tidsplan och diverse analyser. För hela
projektplanen, se bilaga 2.

30

https://www.catapultsports.com/clients
http://statsports.com/STATSports-clients
32
https://www.zepp.com/en-us/soccer/
33
https://muninsports.com/us/muninplay/
34
https://www.adidas.com/us/smart-ball/G83963.html
35
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/
36
http://fogis.se/om-svff/
31
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4.4 Business Model Canvas
Gruppen utformade en första Business Model Canvas som ett underlag för gruppen att luta
sig mot genom utvecklingsprocessen. Se figur 2.

Figur 2: Business Model Canvas

Gruppen väljer att inrikta sig framför allt på fotbollsspelare och ungdomar men anser även att
atleter är ett bra kundsegment för produkten. Till dessa vill gruppen erbjuda en applikation i
form av social media samt ett verktyg för prestations-registrering. Detta kan även ses som ett
tillbehör till fotboll. För att utveckla detta kommer gruppen behöva samarbeta med tillverkare
för både app och produkt.
De områden gruppen behöver koncentrera sig på, arbeta med eller delegera är produktion,
marknadsföring, programmering samt utveckling inom applikation och produkt. För detta
krävs lokal, material och budget. Budgeten ska täcka prototyp, marknadsföring och
applikation. För att sedan starta en produktion och försäljning krävs mer pengar vilket ska
genereras genom E-handel, butiksförsäljning och mässor.
För att nå ut till kunden kommer man arbeta mycket med sociala medier och interaktion.
Kunden kommer kunna köpa produkten både i butik och på nätet.
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4.5 Blue Ocean Strategy
Gruppen använde Blue Ocean Strategy vid ett tidigt tillfälle i projektet då man hade en vision
om marknad och kundsegment och ville bekräfta möjligheten. Gruppen jämförde då
produkten med snittet av konkurrenternas produkter.

Figur 3: Blue Ocean Strategy
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Efter detta sammanställde gruppen en förändringsmatris som en form av sammanfattning på
grafen.

Figur 4: Förändringsmatris

Gruppen jämför snittet med alla konkurrenter (både löpar- och fotbollsfokus). Därmed sticker
gruppens produkt ut mycket på vissa punkter men det tyder även på att gruppens produkt är
kompletterande jämfört med konkurrenternas.
Gruppen har valt att öka de funktioner produkten kommer bestå av. Man har också valt att
öka kvaliteten och användarvänligheten. Då produkten ska kunna användas på olika bollar
och skor hamnar även kompatibilitet under öka.
För att sticka ut extra jämfört med konkurrenterna har gruppen valt att skapa kickar och
social media.
Då produkten inte kommer att finnas tillgänglig hos lika många stora återförsäljare som
konkurrenternas gör, har gruppen fått reducera på tillgängligheten. Träningstipsen har även
reducerats då det finns kunskapsbrist men det finns ändå kvar då man kan få träningstips av
andra via den sociala median. Priset har även reducerats.
Gruppen har valt att eliminera antal skott och bollbana för att det begränsar kompatibiliteten.

13

INSOCOM

Philip Franzén & Emil Gahnsby

4.6 Konceptutveckling
Gruppen tog fram några koncept på hur den fysiska prototypen skulle utformas rent
funktionellt och därmed vart teknologin skulle komma ifrån. Allmänt för alla koncept sattes
det upp en kravlista, se 1.6, som några av kraven var att den skulle vara billig, vattentålig och
bestå av minimalt antal komponenter. Den skulle även vara stöttålig och tunn för att
produkten skulle kunna placeras på utsidan av en boll.
Några av de bästa koncepten var mobilens egenskaper, chip och etiketter. Efter brainstorming
och utvärdering kom gruppen fram till att det optimala alternativet var att använda konceptet
“etiketter” eftersom det uppfyller krav 1, 2 och 3. Detta koncept är tänkt att fungera som
tunna etiketter med inbyggda elektriska komponenter. Dessa etiketter ska placeras på bollen
och via Bluetooth överföra mätbar information till mobilen. För fullständig utvärdering, se
bilaga 3.

4.7 Prototyputveckling
Prototyputvecklingen delas in i två delar, applikation och fysisk produkt. Det som
sammankopplar de båda är sensorn. Detta är ett område som från början var relativt oklart för
gruppmedlemmarna. För att ta reda på hur gruppen skulle gå tillväga gällande detta
bestämdes först vad som skulle kunna mätas. Gruppen kom fram till 5 parametrar. Kickar,
skott, tid, hastighet och sträcka.
Till att börja med söktes hjälp hos lärare och forskare på skolan. Gruppen visste hur det
skulle fungera rent tekniskt men inte vilka sensorer som skulle kunna användas. Diskussioner
fördes om vad som skulle kunna användas och det resulterade i att accelerometer eller
piezosensor var det optimala. Tanken vid denna tidpunkt var att ha en sensor på bollen och en
på skon för att kunna se skillnad på om bollen nuddar marken eller foten.
För att få mer kött på benen besökte gruppen Sid på HI5 som doktorerar i signalanalys.
Gruppen höll en kort presentation och fick sedan feedback och råd. Sid hade andra förslag än
vad som kommit upp tidigare och detta resulterade i att en IMU-sensor var det optimala. Det
diskuterades även om man bör avgränsa sig till några få av de fem parametrarna. En IMUsensor var ett nytt begrepp för gruppen. Detta är en kombination av accelerometer och gyro
för att kunna mäta hastigheter och rörelser i alla riktningar. 37 För att optimera sensorns utfall
beslutades det även att försöka hitta en sensor med integrerad Bluetooth och strömkälla.
Ett annat område där gruppen har bristande kunskap är signalanalysen. Vid denna tidpunkt
beslutade gruppen att vid utexpo ha två separata delar. En skärm som visar signalanalysen på
bollen med hjälp av en raspberry-pi, samt en skärm som visar applikationen i en sketch. Detta
skulle dock förändras längre in i projektet. När gruppen kommit fram till vilken typ av sensor
som skulle användas, lades mer fokus på applikation och prototyp.
37

https://www.sparkfun.com/pages/accel_gyro_guide
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4.7.1 Applikation
När gruppen kom fram till att applikationen skulle fungera som en social media påbörjades
brainstorming och skisser av applikationens design och interface. Gruppen hittade
programmet Mockplus, som är ett sketchverktyg för interface design. Ganska snabbt
påbörjades ett första upplägg som med några korrigeringar användes vid
konceptpresentaionen.
Gruppen vidareutvecklade designen och kom fram till ett relativt tilltalande koncept. Därefter
uppstod kontakt med två studenter på skolan som letade efter ett programmeringsprojekt som
examensarbete. Ett positivt intryck uppstod efter ett första introducerande möte och en
genomgående kravspecifikation gjordes till programmerarna. Då gruppen inte hade sensorn
till hands vid denna tidpunkt valde tyvärr programmerarna att tacka nej till projektet och
gruppen stod utan idé om hur man ska ta sig vidare men med erfarenhet och en färdig
kravspecifikation.
Vidare samarbeten diskuterades med handledaren och det dök upp nya kontakter. Denna
gången var programmerarna, som var utbytesstudenter från Pakistan, väldigt positiva till
projektet och erbjöd sig även att ta hand om signalanalysen. Detta gjorde att gruppen kunde
ändra målet för utexpo till att ha en fullt fungerande applikation med avgränsning till färre
mätbara parametrar. Gruppen sammanställde ett kontrakt med betalningsplan för att säkra
förutsättningarna för båda parter. Läs mer om kontraktet under 4.8.
Gruppen förbättrade designen och korrigerade kravspecifikationen samt påbörjade ett
samarbete med programmerarna. Man satte tillsammans upp 5 milstolpar som var och en
skulle redovisas, utvärderas och finansieras.
De första milstolparna handlade om att bygga upp interface och inloggningsfunktionen. För
att lagra varje användares information krävdes en server vilket beslutades skulle bli
Facebooks server. En bit in i projektet stötte programmerarna på komplikationer då
Facebooks uppdaterade regler gjorde att man inte kunde använda deras API som det var
tänkt. För att veta vad man får och inte får göra gällande Facebooks API följde
programmerarna två länkar. 38 39Dessa länkar har noggrant följts för att försäkra att inga regler
bryts. Man valde istället att använda en server från amazon. 40 Denna server är en
gratisversion och kan klara ungefär 5000 användare innan gruppen måste köpa större
utrymme.
Designmässigt har gruppen arbetat väldigt iterativt och har gått från en meny till en annan till
en tredje. Man har gjort det mesta på egen hand men även tagit hjälp av två designers för att
få feedback på interfacen. Gruppen kombinerar typiska funktioner från sociala medier med
nya exklusiva designidéer för att göra applikationen så tilltalande som möjligt.
38

https://developers.facebook.com/docs/unity
https://developers.facebook.com/docs/graph-api
40
https://aws.amazon.com/documentation/s3/
39
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Gruppen har arbetat mycket med user interface på olika sätt för att minska antalet steg inuti
applikationen och optimera användandet. Man har valt att använda en vanlig meny-bar längst
ner som är genomgående genom hela menysystemet. Till detta har man implementerat en 3Dboll utformad i Maya, för att göra åtkomsten till de olika utmaningarna mer central och
exklusiv. Gruppen har även designat några av ikonerna på egen hand. För att följa
utvecklingen gällande applikationens design mer genomgående, se bilaga 4.
Efter fjärde milstolpen var det dags att få applikationen till gruppmedlemmarnas mobiler via
appen testflight för att testa en beta-version. Denna version är endast tillgänglig för den som
blivit inbjuden via sin UDID-kod på sin iPhone. Med denna versionen i hand är det dags för
gruppen att utvärdera interface och se vad man vill förbättra.
När gruppen testat applikationen sammanställdes en lista över saker som behövde ändras för
att optimera utseendet och interface. För lista, se bilaga 5. Gruppen skickade den till
programmerarna och träffades för att diskutera. Det mesta på listan gick att fixa men ett
problem behövde diskuteras. Önskemålet att har händelseanpassade notifikationer gick inte
fixa inom vald tidsram, budget och server. Detta beror på att den server som används idag
endast lagrar filer vilket betyder att applikationen kommer bli väldigt tung om man har med
för många interagerande funktioner och på så sätt försämrar användarupplevelsen.
För att få en bättre syn på vad som mer behövdes förändras valde gruppen ut några personer i
omgivningen som fick testa andra versionen av applikationen. De fick ta sig runt i
applikationen på egen hand och sedan noterade ifall de inte förstod något eller om det
uppstod svårigheter. Dessa punkter gick gruppen igenom och skickade in de förändringarna
som behövdes göra till programmerarna.

4.7.2 Produkt
Gällande prototypen var det två områden som var extra viktiga, funktionaliteten och
teknologin. Hur ska sensorn placeras för optimal avläsning? Hur ska prototypen byggas upp
för att inte påverka bollens egenskaper eller skada sensorn?
Med det valda konceptet “etiketter” löses frågan om hur prototypen ska byggas utan att
påverka bollens egenskaper. Gruppen började diskutera och söka efter hur detta skulle lösas
och kom i kontakt med tryckt elektronik. Tommy Höglund på Printed Electronics Arena i
Linköping visade stort intresse för projektet och samarbetsmöjligheter diskuterades. Det
negativa med tryckt elektronik var att det krävde väldigt mycket för att mäta de parametrar
gruppen strävar efter och skulle därför försvåra att ta fram en liten prototyp. Även
strömkällan kunde bli ett problem och att tillverka accelerometer var svårt med denna metod.
Det största problemet var dock kostnaden som skulle kunna uppgå till 100.000 kr. Intresset
för samarbete fanns dock kvar hos båda parter och ett antal skype-möten hölls. Tiden blev
dock en avgörande faktor och samarbetet bröts men med en vision att behålla kontakten för
framtida samarbeten.
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Då tryckt elektronik var alldeles för dyrt var gruppen tvungna att gå vidare med något annat
och besökte därför Thomas Litén på skolan för lite expertråd. Detta resulterade i två spår,
antingen att göra ett skal av piezosensorer eller använda accelerometer/IMU med någon form
av skydd på bollen. Problemet med piezosensorerna var att de endast mäter kraft i en punkt
och att det således skulle krävas ett stort antal sensorer för endast en produkt. Gruppen valde
att gå vidare med IMU-sensorer, se figur 7.
Den återstående frågan var då hur gruppen skulle skydda sensorn på ett sätt som inte påverkar
bollens egenskaper för mycket. När rätt sensor beställts började gruppen brainstorma idéer
över materialval för skalet. Gruppen kom fram till att skalet skulle bestå av ett lager hårdplast
för att skydda sensorn. Ett lager skum för att göra det mer stötdämpande samt ett tunt lager
gummi för att bibehålla de egenskaper bollen har, se figur 6. Man ritade upp ett skal i CAD
och printade därefter ut i PLA i 3D-skrivaren på skolan. Detta gjordes på en tennisboll för att
illustrera funktionaliteten. Prototypen passade på tennisbollen men var inte bra vid studsar.
Gruppen fortsatte då med brainstorming och kom på att man kunde utnyttja träningsband då
dess material hade de egenskaper gruppen var ute efter. Tillsammans med skummet och
hårdplasten kunde gruppen sammanställa ett fint skal till produkten, se figur 5. Vid varje valt
material har man testat att kicka med bollen för att se hur den påverkas av skalet. Dessa tester
visade att det valda resultatet fungerar utan problem.

Figur 5: Boll med skal

Figur 6: Skal

Figur 7: Sensor
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4.8 Kontrakt
Gruppen började sammanställa ett kontrakt när samarbetet med programmerarna påbörjades.
Till en början låg största fokus på betalningsplanen och hur man lagligt skulle betala
programmerarna genom fakturor. Detta skulle visa sig vara mer komplicerat än gruppen anat
då programmerarna inte hade svenskt personnummer eller något eget företag.
Gruppen höll flertalet möten tillsammans med handledare och programmerare och man
ringde även och rådfrågade skatteverket samt Almi för att komma upp med en lösning. När
det kändes som att enda lösningen var att vänta med betalningen tills programmerarna startat
företag, kom de med ett förslag att använda sig av tjänsten Upwork.

Upwork är en hemsida där man kan anlita freelancers att arbeta med ens projekt.
Projektägaren anlitar utvecklarna via Upwork, betalar till upwork som tar en serviceavgift
innan utvecklarna får betalt av Upwork där skatt dras. 41 Med hjälp av denna tredje part fick
gruppen en möjlighet att betala programmerarna lagligt och samarbetet kunde fortsätta.
Utöver betalningsplanen arbetade gruppen även fram planer för framtida omständigheter
gällande applikationen. Där ibland, ägarskap, användarrättigheter och vidareutveckling. En
viktig punkt gruppen valde att utesluta var tystnadsplikt då gruppen anser att denna typ av
projekt skulle må bra av så kallad word to mouth marknadsföring. Se hela kontraktet i
bilaga 6.

41

https://www.upwork.com/
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4.9 Modeller
Utöver de modeller gruppen gjorde vid projektets uppstart har man även utfört fler modeller
för att se till projektets arbetsgång samt identifiera marknadsmixen och
produktpositioneringen.

4.9.1 SWOT-analys
En SWOT-analys utfördes på projektet.

Strength:
Projektgruppen är en styrka då den består av innovativa och drivna projektmedlemmar. Båda
gruppmedlemmar har stort intresse för området då båda spelar fotboll vilket även ger en stor
kunskap inom kundgrupp och aktiviteter. Verktygen som ges via Högskolan är även ett stort
plus.
Weakness:
Projektmedlemmarna är oerfarna när det gäller programmering och apputveckling. En
begränsad budget är en svaghet om prototyp-kostnaderna blir större än väntat.
Opportunity:
Då fotboll är världens största sport är branschen och målgruppen väldigt stor och den växer
hela tiden. Teknisk utveckling går framåt även inom fotbollen och gruppen ser det som en
stor möjlighet att utveckla en teknisk lösning på ett fysiskt problem. Gruppen ser ett hål i
marknaden då användandet av dagens produkter inte lever upp till dess potential eller kan
täcka detta hål.
Threat:
Konkurrenterna är stora företag med stort kapital som enkelt kan utveckla och skapa nya
produkter. Då gruppen läser flertalet andra kurser kan tiden tidsramen vara ett problem. Detta
hot ska dock minimeras. Då gruppen är väldigt intresserade och vill göra mycket kan
projektet blir för stort istället för att gruppen lägger fokus på en mindre inriktning.

Figur 8: SWOT-analys
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4.9.2 5C
Cost
Med tanke på den valda målgruppen är produktens kostnad både en möjlighet och ett krav.
Det är en möjlighet då det inte finns något på marknaden inom denna kostnadskategori
tidigare samt ett krav då kunderna ska ha råd att köpa produkten och framför allt vilja köpa
produkten som därmed måste vara prisvärd. Produkten kommer att innefatta olika delar som
tidigare inte varit integrerade i en och samma produkt vilket kommer att skapa ett mervärde
för kunden.
Man kommer alltså placera produkten lågt på kostnadsaspekten för att differentiera sig mot
konkurrensen på marknaden men även för att man har som vision att alla ska kunna använda
produkten. För att möjliggöra detta kommer gruppen arbeta med att pressa
tillverkningspriserna så mycket som möjligt. Till exempel genom att producera stora volymer
för att minimera styckpriset.
Convenience
Gruppen kommer i framtiden ha en hemsida där man ska kunna beställa produkten. Detta för
att man inte ska behöva ta sig ut till butiker och köpa den utan kan bara beställa hem den.
Enligt e-barometern ökar e-handeln stadigt varje år vilket även är en orsak till att gruppen
väljer att börja sälja produkten över internet. 42
I framtiden räknar också gruppen med att man ska kunna köpa produkten i fysiska
sportbutiker för att kunden ska ha flera olika alternativ att välja mellan.
Communication
På gruppens hemsida kan man hitta information om applikationen och produkten, och var
man kan ladda ner den. Här kan man även komma i kontakt med utvecklarna ifall några
problem uppstår med applikationen eller produkten.
I applikationen kommer det även finnas kontaktinformation och FAQ för att på ett enkelt
kunna hjälpa till ifall det uppstår problem för användaren.
Consumer
Denna produkt är givetvis tillgänglig för alla men gruppen har valt att lägga extra fokus på
fotbollsspelare på amatörnivå. Gruppen inriktar sig mer på yngre åldrar men seniorer kan
givetvis använda produkten lika mycket. Gruppens målgrupp är alltså unga fotbollsspelare.
Den potentiella köparen är dock alla som vill träna.

42

https://www.postnord.se/e-barometern
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Customer approach
För att nå ut till kunden på rätt sätt och skapa ett intresse kommer gruppen att göra allt så
enkelt och stilrent som möjligt. Allt för att minska förvirring och verkligen framhäva att det
är ett träningsredskap. Enkelheten kan göra så man testar applikationen och sedan inser att
den är rolig att använda, vilket gruppen vill att den ska framstå som. Att applikationen ska
framstå som ett hälsosamt redskap är viktigt för gruppen då det är väldigt trendigt att använda
sig av applikationer i sin träning.
Projektgruppen vill nå ut till kunden lite extra genom att interagera med användarna. Till
exempel kommer gruppen kunna utmana och tävla mot användarna. Olika exklusiva priser
kan även delas ut i applikationen om man vinner en tävling mot någon av
gruppmedlemmarna.
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4.9.3 FMEA
Gruppen har sammanställt en felorsaksanalys för produkten. Man har identifierat olika
felmöjligheter och sammanställt RPN.

Figur 9: FMEA
1 Gruppen

utvecklar produkten till en lågkostnadsprodukt vilket gör att man kan köpa flera
och på så sätt gör det inte lika mycket om den skulle gå sönder.
2

Ett alternativt sätt att undvika detta problem är att lagra informationen i sensorn vilket gör
att du kan föra över informationen till mobilen så fort den är ansluten till Bluetooth igen. Man
kan även ha en liten lampa som lyser en viss färg när den inte har någon signal.
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3 Man

kan limma fast den själv med eget lim på bollen ifall den lossnar. Dock är det inget
gruppen kommer att stå bakom men det är ett alternativ ifall man inte vill köpa ny. Det
kommer inte att påverka produkten på något sätt.

4.10 Affärsplan
Gruppen sammanställde en affärsplan med övergripande punkter som affärsidé,
organisationsstruktur och gantt-schema. För hela affärsplanen, se resultatet under 5.4.
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5.0 Resultat
5.1 Produkten
I början av projektet satte gruppen upp ett mål med vad man ville åstadkomma under
projektets gång. När man nu ser tillbaka på detta mål om att ta fram en applikation som
fungerar vid träning kan gruppen stolt säga att man har lyckats. Även om prototypen inte blev
optimal är gruppen mycket nöjda att den faktiskt fungerar. Att sedan utveckla produkten ännu
mer för att kunna erbjuda kunderna något unikt och kunna ta sig in på marknaden är nästa
steg.

5.2. Applikationen
Applikationen är skapad via Unity43 och är skriven i c#. Alla sketcher och user interface är
först skapat i Mockplus av projektgruppen och sedan implementerat i Unity av
programmerarna.
Huvudfunktionen i applikationen är “Utmana”. Här kan man utmana sina vänner inom kickar
och löpning - distans, tid och sprint. Sprint mäter hur snabb du är, tid mäter hur snabbt du
springer en förvald sträcka och distans triggar dig att springa så långt som möjligt för att slå
din kompis censurerade resultat. Man kan välja att utmana sig själv eller en kompis. Varje
utmaning går att acceptera, neka eller spara och acceptera senare.
Varje användare har en profil där inlägg och resultat samlas. Här kan man välja om man vill
dela sina resultat eller inte. Via profilen kan man även se statistik och uppnådda utmaningar.
För att trigga ännu mer till träning finns så kallade achievements som samspelar med
gamecenter. Man kan även välja att dela bilder eller kortare texter. För att följa sina vänner
finns ett huvudflöde där alla kompisars resultat och inlägg samlas.
Appen planeras att finnas tillgänglig på App Store till Utexpo under namnet INSOCOM.

43

https://unity3d.com/
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6.0 Affärssystem
6.1 Marknadsstrategi
Gruppen har valt att positioner sig på marknaden som en lågkostandsprodukt med lägre
kvalitet än konkurrenterna. Detta baserat på det hål i marknaden man hittat när man gått emot
branschstrukturen genom blue ocean strategy. Följande figur är baserad på produkter för
privat bruk och tar därmed inte hänsyn till anordningar och produkter för professionella lag.

Figur 10: Konkurrentmatris

Gruppens strategi riktar sig till att successivt öka kvaliteten med antal användare. Man
kommer att inleda marknadsföringen med broschyrer och mässor. Därefter kommer gruppen
låta word to mouth tala för produkten. När antalet användare närmat sig gränsen för severns
tillåtna gräns av antal användare kommer gruppen lägga kapital på ny server samt
marknadsföring. Vid detta laget ser man även att produkten utvecklats och etablerat sig
utanför fotbollens användare.
Man har valt att inrikta sig på fotbollsspelare och ungdomar till en början för att göra
produkten så bra som möjligt med användaren i fokus. Applikationen kommer att vara
tillgänglig på appstore i hela världen och kommer vara språkanpassad beroende på
användare. Till en första upplaga kommer den dock vara på engelska. Marknadsföringen
kommer till att börja med, endast vara anpassad inom Sverige.
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6.2 Ekonomisk kalkyl
Gruppen har sammanställt en ekonomisk kalkyl, baserad på tillverkning av några olika
kvantiteter. Som kalkylen visar blir produkten billigare till kund ju fler man tillverkar men
det kräver också större startkapital och ger en högre konsekvens av riskerna.
Gruppen har valt att inte räkna med lokal då man till en början kommer ha en mobil
arbetsplats samt ha tillgång till lokal på de jobb, gruppmedlemmarna har anställning på. Här
har man även utvecklingsmöjligheter och chans till marknadsföring.
Distributionen uppskattas till en årlig startkostnad på 1000 kr. Övrig distribution kommer
betalas av köparen i form av frakt.

Figur 11: Kostnadskalkyl

Figur 12: Pris/tillverkning
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6.3 Affärsplan
6.3.1 Sammanfattning
INSOCOM - Individual Soccer Community är en plattform för nätverkande inom träning och
hälsa. Denna plattform erbjuder ett innovativt och motiverande sätt att utmana vänner för att
förbättra resultat inom vissa träningsområden. Produkten består av en applikation där man
kan följa och utmana sina vänner inom olika träningsalternativ men givetvis även träna på
egen hand. I dagsläget är produkten inriktad mot fotboll och löpning, tjänsten kommer ha en
tillhörande fysisk sensor som ska placeras på bollen för att registrera kickar på ett unikt sätt.
Projektet utförs av studenterna Philip Franzén och Emil Gahnsby som med hjälp av diverse
externa parter tagit fram en fysisk prototyp av ett illustrativt koncept. Med denna produkt
strävar man mot att med en successiv marknadsföringsstrategi etablera sig relativt
konkurrensfritt på en annars konkurrenskraftig marknad.

6.3.2 Affärsidé
Dålig motivation och slappa eftermiddagar är snart ett minne blott. Med INSOCOM ökar
motivationen att träna och förbättra dina resultat. En komplett produkt som registrerar dina
prestationer och ger dig möjligheten att samla dina resultat i en applikation. Här kan du även
se, följa och utmana dina vänner för att se vem som är bäst eller för att bli bäst!

6.3.3 Ledningsgrupp
Detta projekt utförs i samband med Högskolan i Halmstad som ett examensarbete i egen regi.
De som utför projektet och sitter i ledningsgruppen är Philip Franzén och Emil Gahnsby.
För programeradet av applikationen pågår ett samarbete med två programmerare. Dessa två
programmerare hanterar även all signalanalys från sensorn och tolkar denna data. Detta
samarbete pågår för att kunskap saknas inom detta området.

6.3.4 Marknadsplan
Gruppen ser ett hål i marknaden idag då det inte finns någon produkt som erbjuder allt det
INSOCOM erbjuder. Det finns liknande produkter men inte någon som är helt komplett och
täcker alla de olika delarna. Det är där gruppens produkt kommer in.
En hemsida där information om själva produkten och applikationen kommer att finnas. Detta
för att kunderna lätt ska kunna hitta var man kan ladda ner applikationen och lite om hur det
fungerar. Produkten kommer att säljas i olika träningsbutiker för att nå ut till en större massa
men man kommer också kunna beställa produkten på hemsidan.
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Gruppen vill erbjuda en lågkostnadsprodukt med en gratis applikation. Konkurrenternas
priser är mycket höga och därför har gruppen valt att sätta ett lägre pris för att nå ut till en
större mängd kunder och användare.
Gruppens strategi riktar sig till att successivt öka kvaliteten med antal användare. Man
kommer att inleda marknadsföringen med broschyrer och mässor. Därefter kommer gruppen
låta word to mouth tala för produkten och låta produkten växa successivt på marknaden.

6.3.5 Affärssystem & organisation
Projektgruppen besitter inget företag. Projektet baseras på ett examensarbete men kan i
framtiden utvecklas till ett företag eller delas upp i fler specifikt inriktade examensarbeten.
Gruppen har sammanställt en organisationsstruktur över de ansvarsområden som uppkommer
i projektet.

Figur 13: Organisationsstruktur
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6.3.6 Genomförandeplan

Figur 14: Tidsplan

Ett gantt-schema görs för att få en överblick på när saker ska göras och i vilken ordning.
Projektet är uppdelat i två delar, produkt och applikation. Detta gör att gruppen kan jobba
parallellt med de olika delarna.
När applikationen ska tas fram är det interfacen som är tvungen att göras först. Detta för att
denna senare används som mall när programmerarna programmerar själva applikationen.
Olika undersökningar på sensorer ska också göras först eftersom det krävdes för att få fram
vilken typ av sensor gruppen ska använda sig av. När specifikationerna är bestämda ska en
sensor beställas och resten av arbetet kan fortsätta.
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6.3.7 Lönsamhet & Finansiering
Hur finansieras projektet?
Bidrag och stipendier finansierar utvecklingen av prototypen. Gruppens budget ligger på
27000 SEK, varav 12000 från 2 olika stipendium samt 15000 i bidrag från Almi.
Hur genererar projektet pengar?
När prototypen är klar är det dags för produkten att generera pengar via försäljning.
Applikationen kommer att vara gratis medan sensorn kommer kunna köpas billigt enligt
kostnadskalkylen. Priset baseras på antalet produkter gruppen väljer att tillverka.

Figur 15: Kostnadskalkyl

För framtida vinstgenerering har gruppen visioner om att vidareutveckla appen med fler
utmaningar, övningar och sporter som man ska kunna köpa som olika paket inne i appen.
Gruppen har även sammanställt en budget för projektet.

Figur 16: Budget
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6.3.8 Risker
Riskerna och konsekvenserna bedöms på en skala från 1-5.
Identifiering av risker
1. Brist på kapital
2. Konkurrenters utveckling
3. Tekniken inte fungerar
4. Brist på kunskap
5. Frånvaro pga sjukdom
6. Tidsbrist
Sannolikhet
1. Gruppen anser att denna risk inte är jättestor men att den ändå finns där med tanke på
att budgeten inte är jättestor. I nuläget kan gruppen inte försäkra att den första
tekniken som investeras kommer fungera som tänkt. Gruppen vet inte heller hur stort
bidraget från t.ex. Almi kan tänkas vara.
2. Denna typ av produkt har funnits länge och marknaden står relativt still.
3. I nuläget är denna sannolikhet relativt hög då de tekniska koncepten ännu inte valts.
Gruppen kommer dock noggrant analysera och testa så mycket som möjligt innan
några beslut fattas.
4. Denna sannolikhet är inte så stor då gruppen kommer skaffa kunskap över de
områden projektet sträcker sig över.
5. Då gruppmedlemmarna tränar aktivt och äter hälsosamt är denna sannolikhet ganska
låg. Man vet dock aldrig vad som kan hända.
6. Tidsbrist kan förekomma om planeringen inte är tillräckligt bra eller om andra kurser
kommer i vägen för arbetet.
Konsekvenser
1. Brist på kapital kan leda till problem vid tillverkning av prototyp och utvecklingen av
applikationen vilket kan leda till att gruppen måste bidra med mer eget kapital eller
offra vissa delar av tekniken.
2. Konkurrenterna släpper liknande produkter och appar under projektets gång vilket
leder till att projektet inte längre sticker ut eller är först av sitt slag när den släpps.
3. Om tekniken inte skulle fungera leder det till att gruppen skulle behöva byta teknik
vilket i sin tur leder till massa kostnader. Det skulle också kosta massa tid då byte av
teknik skulle medför massa andra komplikationer.
4. Kunskapsbrist kan leda till att projektet skulle stå stilla tills gruppen samlat på sig den
kunskapen som behövs.
5. Om någon projektmedlem skulle vara frånvarande på grund av sjukdom leder det till
att den andra skulle behöva jobba mer och att projektet skulle gå långsammare framåt.
6. Tidsbrist skulle leda till att projektets resultat inte blir optimalt. I värsta fall skulle det
leda till att projektet inte blir klart.
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Minirisk-kalkyl

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde (S*K)

Brist på
kapital

2

4

8

Konkurrenters
utveckling

1

3

3

Tekniken inte
fungerar

3

4

12

Brist på
kunskap

2

2

4

Frånvaro pga
sjukdom

2

3

6

Tidsbrist

3

4

12

Figur 17: Minirisk-kalkyl

Riskhanteringsplan
Utifrån minirisk-kalkylen avläses ett så kallat riskvärde som baseras på produkten mellan
sannolikheten och konsekvensen. Detta värde kan som högst vara 25 enligt vald skala. Om en
risk har ett värde över 15 har den en kritisk prioritet. Om värdet är över 10 får risken en hög
prioritet. mellan 5 och 10 blir prioriteten medel och under 5 blir den låg. Nedan följer en plan
på hur gruppen ska bemöta de olika eventuella konsekvenserna samt undvika riskerna.
1.Brist på kapital
● Om detta förekommer och gruppen ser stor potential i den valda tekniken kommer
gruppen tillföra mer kapital genom egen investering. För att förhindra att detta händer
kommer gruppen lägga stort fokus på arbetet med tekniken innan några inköp görs.
Gruppen kommer även söka olika bidrag för att få en tillräcklig budget.
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2.Konkurrenters utveckling
● Det enda sättet att förhindra att detta skulle bli ett problem för projektet är att från
början se till att produkten särpräglas på så många sätt som möjligt. Om detta trots allt
skulle ske kommer gruppen se det positiva i det och använda konkurrenternas
utveckling som ett underlag för att projektet är genomförbart och att marknaden är
öppen.
3.Tekniken inte fungerar
● För att förhindra denna risk kommer gruppen noggrant arbeta med valet av teknik för
att försäkra oss om att den valda tekniken kommer att fungera. För att underlätta
arbetet vid konsekvenserna av denna risk kommer gruppen aktivt arbeta parallellt med
flera tekniker och idéer fram tills det skede där investeringar måste göras.
4.Brist på kunskap
● Detta riskvärde är relativt lågt då gruppen enkelt kan ta hjälp av externa parter samt
söka information på databaser och bibliotek. För att förhindra denna risk kommer
gruppen se till att skaffa som mycket kunskap som möjligt om de olika områden
projektet berör.
5.Frånvaro pga sjukdom
● Detta riskvärde är inte högt. Om detta skulle ske kan gruppen med hjälp av planering
av sprinter underlätta för den som blir kvar själv.
6.Tidsbrist
● För att undvika denna risk kommer gruppen se till att ha högt tidsutnyttjande av den
tillgängliga tiden. Om detta skulle ske kommer gruppen prioritera de viktigaste
delarna. Gruppen kommer även se till att arbeta på helger om så skulle behövas.
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7.0 Diskussion
7.1 Projektet
Ett mycket roligt och givande projekt som tillfört till projektmedlemmarnas erfarenhet,
självförtroende och sociala förmåga på flera olika sätt. Gruppen har fungerat riktigt bra och
har inte stött på några komplikationer medlemmarna emellan. Uppdelningen av arbetet har
fungerat väldigt bra då de haft olika huvudansvar men delade arbetsuppgifter. Detta har varit
bra då båda fått utföra alla typer av uppgifter vilket man kanske inte får chansen att göra i alla
projekt. Något gruppen kommer ta med sig från projektet är erfarenheten att agera
projektledare. Detta har varit mycket givande och även roligt att de flesta möten och samtal
med externa parter varit på engelska.
En sak som har varit väldigt viktigt och betydande för gruppen har varit alla möten och
diskussioner med olika intressenter. Då projektet har varit väldigt stort men gruppen ändå valt
att ta sig an hela projektet istället för att inrikta sig på till exempel sensor och teknik, har det
varit till stor fördel att samarbeta och få feedback från dessa intressenter. Detta var en sak
som även fungerade som en marknadsundersökning för gruppen då alla externa parter haft
stark tro på idén. Gruppen har haft tre olika erbjudanden om samarbete men som man valt att
avvakta med till framtiden då de skulle betyda att man hade behövt ändra mål och syfte med
projektet.
Om man ska se till vad man lärt sig av projektet ligger den största delen på user interface
design men även om sensorer och dess egenskaper samt servrar och användarrättigheter. Det
gruppen har fått ut av projektet är förmågan att bygga ett kontaktnät, presentera för externa
parter och delegera uppgifter. Något som var väldigt givande var presentationen för HCH där
en grupp av olika kompetenser ställde frågor inom olika kategorier och gruppen kunde svara
på allt vilket ökade självsäkerheten.
Gruppen är mycket nöjda med vad man lyckats åstadkomma gällande applikationen då man
tagit det ett steg längre än vad man från början tänkt samt att man tagit fram denna
applikation utan någon app-designer. Gruppen har alltså tagit ansvar inom ett område man
inte har utbildning inom men ändå lyckats ta fram en fin fungerande applikation tillsammans
med programmerarna. Värt att nämna är även att programmerarna är spelutvecklare och inte
gjort något liknande projekt tidigare.
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7.2 Avgränsningar
Under projektets gång har gruppen insett att det inte finns tid eller resurser att kunna
färdigställa en helt komplett produkt och app. Detta har gjort att gruppen valt att göra några
avgränsningar.
Först har gruppen valt att fokusera på att få kickarna att fungera. Gruppen har alltså uteslutit
skott delen av produkten. Detta för att få en prototyp som fungerar för båda skulle kräva
mycket mer tid och resurser, något som gruppen inte har. Löpningsdelen kommer att vara
integrerad i appen och använda sig utav telefonens komponenter. Gruppen skulle dock märka
att den teknik som krävs för att registrera kickar är mer krävande än vad programmerarna
klarar av och gruppen har tid för att utveckla själva. Därför väljer gruppen att till
presentationen satsa helt på löpningsdelen men att fortsätta arbeta med registrering av kickar
för att färdigställa det så snart som möjligt.
I övrigt har gruppen valt att lägga stort fokus på design och user interface för att göra
applikationen användarvänlig samt kunna lansera något tilltalande man vill använda.

7.3 Optimal produkt
Gruppen har framställt en prototyp som fungerar enligt målet, men som dock inte är optimal
för att säljas och användas av kund. Gruppen har sen tidigare haft målet om en tunn etikett att
klistra på bollen innehållande de elektriska komponenter som krävs. Detta kräver en betydligt
större budget än den gruppen haft under projektet men ses ändå som den optimala produkten.
För att lösa dessa etiketter har man tre förslag för framtida utveckling.
Tryckt elektronik är första förslaget samt det förslag som kommer användas om det vid
prototypframtagning fungerar som det ska. Detta är en dyr process men gruppen tror på detta
resultat och har visioner om en stor omsättning om denna produkt fungerar som det är tänkt.
Strömkällan kan vara i tryckt elektronik men kan även vara extern och ta vara på den
kinetiska energin som skapas när bollen används. Accelerometer och Bluetooth kommer
finnas i etiketterna.
Ett alternativt sätt är att använda en extremt tunn sensor likt den gruppen har idag men att
sätta en extern strömkälla för att tunna ut den ytterligare. På så sätt skulle skalet vara så tunt
att det nästan inte hade påverkat bollens egenskaper alls. Detta alternativ kommer gruppen
testa först då sensorn redan är i gruppens besittning. På så sätt blir detta en billig lösning att
testa. Denna prototyp är då även tänkt att använda i marknadsföring på mässor som till
exempel Silicon halli som gruppen har möjlighet att delta i.
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Ett tredje alternativ som gruppen kan undersöka vidare är andra tunna elektriska material som
framkommer med tiden. Till exempel finns det ett nytt tyg med inbyggda elektriska
komponenter som skulle kunna fungera istället för tryckt elektronik. 44 Denna teknik
omvandlar även rörelseenergin från bollen till elektrisk energi.

7.4 Vidareutveckling
Gruppen har flertalet både kortsiktiga och långsiktiga idéer för vidareutveckling av
produkten. Vzissa av idéerna är enkla men bra för att göra produkten bättre medan vissa är
väldigt komplexa och kräver både arbete, tid, kontakter och kapital men gruppen vill inte
utesluta något. I framtiden hoppas gruppen även kunna göra applikationen tillgänglig för
Android. Vidareutveckling av produkten kan givetvis även räknas som att optimera tekniken,
läs mer om det i stycket ovan.
För att utveckla applikationen kommer det krävas mer kompetens än det gruppen har tillgång
till i dagsläget. Programmerarna är Front-end programmerare och arbetar med applikationen
via en server som kan liknas med google drive där man lagrar filer. För att till exempel
implementera händelseanpassade notifikationer krävs database management system eller API
(application programming interface) vilket kräver back-end programmering. För att optimera
applikationens utseende skulle man även behöva en app-designer som kan implementera
gruppens layouter och idéer inuti applikationen.

7.4.1 In app purchase
Då gruppen kommer att lansera applikationen gratis har man kommit fram till att ett
alternativt sätt att tjäna pengar på kan vara köp inuti app. Vad ska man då köpa inuti appen?
Man skulle kunna göra det enkelt och lägga till reklam i en gratisversion och ta betalt för en
reklamfri version. Gruppen har dock större visioner än så. Man har en idé om att ta fram så
kallade “träningspaket”. I dagsläget finns fem olika utmaningar/träningar man kan välja inuti
applikationen. Gruppen har en idé om att ta fram fler övningar och sälja inuti applikationen
via dessa träningspaket. Till exempel skulle man kunna mäta armhävningar, situps och hopp
med hopprep som skulle kunna bli ett träningspaket.
En annan idé som både skulle kunna kopplas till reklamfri version eller köp inuti app är att
uppgradera vad applikationen erbjuder. Till exempel fler milstolpar i pokalskåpet eller
möjligheten att utmana flera vänner samtidigt. Anledningen att gruppen valt att utesluta det
idag är då fokus ligger på hälsa och motivation och man anser att det skulle bli fler utförda
träningar om man måste utmana två vänner var för sig istället för båda samtidigt.
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7.4.2 Topplistor
Om gruppen lyckas eliminera möjligheterna till fusk vid användning av produkten kan
topplistor inom olika kategorier införas. Både interna där man rankas mot sina vänner samt
externa där man ser alla användare. Med denna förutsättning samt produktens etablering hos
olika fotbollslag runt om i Sverige och världen kommer produkten kunna användas som ett
nätverk för scouting. Till exempel kan ett lag gå in på topplistor och se en profil där spelaren
både springer väldigt snabbt samt har bra teknik. Detta kan leda till att de söker upp denna
spelare och erbjuder provträning eller åker dit och ser honom spela.

7.4.3 “Fotbolls-cv”
Gruppen har en idé att utveckla profilens design och upplägg på så sätt att den ska kunna
formas som ett cv för fotbollsspelare. Här ska man kunna skriva in när man vunnit olika
priser både lagmässigt och individuellt. Man ska även kunna skriva vilka lag man tillhört i
kronologisk ordning. Detta skulle underlätta för scouterna i tidigare stycket att hitta rätt
spelare till sitt lag.

7.4.4 Your player
Då produkten inte bara handlar om att utmana utan även om att mäta prestationer har gruppen
en idé man valt att kalla “your player”. Om man mäter sina prestationer kan man få ut till
exempel hur hårt man skjuter i km/h, hur snabbt man springer i tid eller antalet kickar man
kan utföra. Tack vare detta kan du bokföra och förbättra dina prestationer men även jämföra
med dina vänner. Projektgruppen visionerar om att ta det ett steg längre och låta användarna
jämföra sina resultat med professionella fotbollsspelare. Detta går att göra möjligt utan att de
professionella fotbollsspelarna använder applikationen.
Olika fotbollsspel som till exempel FIFA har en form av bedömningsskala på hur bra
spelarna är. Man kan även skapa egna spelare med egen bedömning. För att få en mer rättvis
bedömning över hur bra man är skulle man kunna använda INSOCOM för att mäta
prestationer. På så sätt kan man rättvist skapa sig själv i spelet eller jämföra sig med spelarna.

7.4.5 Företagsidéer
Potentiellt fortsatt arbete med produkten i form av uppstart av företag möjliggörs beroende på
antalet användare. Gruppen har ett förslag om att ta vidare idén tillsammans med
programmerarna och stå som delägare, designers och innovatörer förutsatt att man står som
icke personligt ansvariga då man har jobb på annat håll. Fler förslag och idéer om hur man
kan gå vidare kommer diskuteras efter projektets slut.
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7.5 Hållbar utveckling
Social hållbarhet är gruppens starkaste punkt inom hållbar utveckling. En social plattform
som underlättar för både nätverkande och hälsan men dessutom är rolig och motiverande till
aktiviteter på fritiden. Detta är gruppmedlemmarna mycket stolta över.
Gruppen har även en idé om att ta vara på den kinetiska energin som skapas när man kickar
för att göra bollen mer miljösmart men även hållbart billig för användaren. Gruppen erbjuder
en gratis-app och en lågkostnadsprodukt vilket gör att fler kan ha tillgång till produkten.
Gällande den ekologiska aspekten tänker gruppen att man kan använda återvunna material att
trycka de elektriska komponenterna på samt att utvinna den kinetisk energi som skapas.

Figur 18: Hållbar utveckling

7.6 Etik och moral
Gruppen kan inte påverka vilken boll kunderna använder men under utveckling och
presentationer väljer gruppen att endast använda fairtrade-tillverkade fotbollar. Gruppen
strävar efter goda förutsättningar på arbetsplatsen med bra arbetsvillkor för programmerarna
genom att låta dem planera och lägga upp sitt eget arbete. En viktig sak är att man kan välja
om man vill dela sina resultat eller inte vilket gör det möjligt för den med sämre resultat att
använda applikationen utan att känna sig tvingad att dela det med sina vänner.
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7.7 Lika villkor
Gruppens målgrupp är fotbollsspelare men produkten kan användas av alla. Gruppen riktar
inte in sig på kön utan produkten används på samma sätt oavsett kön, sexuell läggning eller
etnisk tillhörighet. Alla som har tillgång till en iPhone får mer än gärna installera och
använda appen. För att inte utesluta en målgrupp har gruppen som vision att utveckla ett
träningspaket för gymövningar så även den som inte är intresserade av fotboll samt de
rullstolsburna kan använda applikationen.

7.8 GDPR
GDPR - General Data Protection Regulation är ett område som blivit relevant för gruppen
sedan den nya lagen förs in den 25 maj 2018 efter att personuppgiftslagen behövts skärpas
till.45
Gruppen har funderat ut vilka uppgifter man frågar om och varför. Eftersom man loggar in
med Facebook kommer profilen innehålla samma profilbild och namn som finns på
Facebook. Om applikationen skulle komma till det skede där gruppen kräver inloggning på
annat sätt kommer man välja att logga in med användarnamn. Detta gör att användaren själv
kan välja om man vill skriva in sitt riktiga namn eller något påhittat smeknamn. I profilen kan
man skriva position, ålder och vilka klubbar man spelat i. Detta är frivilligt och även här kan
man välja att skriva vad man vill. I övrigt frågar gruppen inte om någon mailadress,
telefonnummer, adress eller personnummer. Gruppen anser att ingen känslig information
utfrågas och allt lagras på gruppens server på amazon som endast är tillgänglig för
projektmedlemmarna. Alla bilder lagras som textfiler dessutom.
Prjoektgruppen kommer i framtiden även se till att utveckla ett system för att hålla kolla på
att folk inte laddar upp olämpligt material på applikationen. I dagsläget kan
gruppmedlemmarna ta bort om man skulle hitta något olämpligt genom att gå in i
användarens fil och ta bort detta. Det kommer givetvis framgå att ägarna har rätt att gå in och
ta bort olämpligt material. Det kommer stå hur gruppen hanterar uppgifter i allmänt.
Projektgruppen kommer inte använda användarnas information för andra ändamål som till
exempel direkt marknadsföring.
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9.1 Bilaga 1 - K-gap
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9.2 Bilaga 2 - Projektplan

Projektplan
Social Fotboll
Philip Franzén & Emil Gahnsby

2017-10-30

1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
Projektet är ett examensarbete i egen regi på Högskolan i Halmstad. Projektet utförs av
Philip Franzén och Emil Gahnsby via Utvecklingsingenjörsprogrammet. Båda har spelat
fotboll större delen av livet. Detta gav ett startskott i idén om att utveckla en produkt inom
detta område.
Fotboll är världens största sport 46. Det faktum att det dessutom är en lagsport gör sporten till
en väldigt social fritidssysselsättning. Ett sätt att göra sporten ännu mer social är att låta
utövare jämföra sina prestationer med varandra.
Idag finns det olika sätt att mäta sina prestationer på fotbollsplanen. Med hjälp av diverse
verktyg som till exempel ett chip i skon eller en specialgjord boll kan man mäta hur snabbt
man springer, hur hårt man skjuter eller hur mycket man skruvar bollen. Denna information
samlas i en app där du kan utmana dig själv att bli bättre.
Utanför fotbollen finns det appar som till exempel Runkeeper där man kan mäta hur långt
man sprungit och på vilken tid. Man kan sedan dela denna informationen på olika sociala
medier.
Gruppens uppfattning av dessa tekniska lösningar är att användandet av de
fotbollsrelaterade produkterna inte uppfyller sin potentiella kapacitet. Detta är ett område
som går att utveckla och gruppen tänker både förbättra det och ta det ett steg längre.

1.2 Problemformulering
Kan produkten locka folk att använda den? Kan fotbollen utvecklas till ett ännu större socialt
ämne även när man är ensam och på så sätt uppmuntra till individuell men även gemensam
träning?

1.3 Projektmål
Målet med projektet är att ta fram en prototyp av en applikation. Applikationen ska vara
användarvänlig och produkten ska ha en tilltalande design. Ett delmål i projektet är att med
46
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egna idéer och befintliga tekniker lyckas mäta ett antal specifika prestationer inom fotboll
och löpning.

1.4 Effektmål
Syftet med detta projekt är att ta fram en innovativ kombination av en produkt och tjänst som
uppmuntrar till träning men framförallt att göra träning roligare. Oavsett om man tränar
regelbundet eller inte ska produkten få folk att vilja börja träna eller vilja förbättra sina
prestationer och även träna på egen hand. Produkten ska göra att man kan träna socialt
även när man är ensam.
Gruppen ser flertalet långsiktiga möjligheter med produkten och har som långsiktigt mål att
produkten ska leda till förbättrade resultat inom svensk fotboll. Att kunna bidra till Sveriges
föreningsliv för både ungdomar och seniorer ser gruppen som en stor möjlighet att utveckla
något som främjar till hälsa och livsstil.

1.5 Koncept
Gruppen ska ta fram ett mätinstrument som kan registrera olika fysiska rörelser och med
hjälp av en applikation sammanställa resultatet i en social profil. Produkten beräknas främst
inrikta sig på ungdomar som spelar fotboll. För att hitta den teknik som passar projektet bäst
kommer gruppen välja tre olika tekniker som skulle kunna användas till produkten. Sedan
kommer gruppen att samla information och utföra tester med de olika teknikerna för att
avgöra vilken av dem som är optimal för projektet.

1.5.1 Krav
Produkten ska registrera all rörelse och samla på sig denna data. När man är klar med
träningen kommer man att kunna ladda upp denna data till en applikation som
sammanställer den. Produkten ska kunna mäta är hur hårt man skjuter, hur långt man
springer och hur snabbt man springer.
Applikationen ska fungera som en social media där ens resultat samlas i ens profil. Man
kommer att kunna dela sina resultat, följa och utmana vänner. En viktigt del i applikationen
är att man ska kunna välja att ha en öppen profil. Detta innebär att vem som helst kan
upptäcka dig och se dina resultat och prestationer.

1.5.2 Önskemål
Tanken är att produkten ska placeras på skon.
Produkten ska kunna registrera och räkna antalet kickar innan bollen rör vid marken.

2.0 Metod
Gruppen kommer att använda sig av ett dynamiskt arbetssätt med många tester och
undersökningar för att säkerställa att resultat fungerar som det ska. Tester kommer utföras
både i verkligheten och i programmering. Brainstorming används i stor del till att komma på
olika sätt att mäta de olika funktionerna.
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Stort fokus kommer ligga på programmering och användargränssnitt inom webbdesign.
Mekaniska beräkningar inom kroppens rörelser kommer utföras.
Det kommer sökas hjälp av externa parter på de områden där kunskapsgap uppstår.
Kunskapsgapen kommer dock först identifieras och analyseras för en möjlighet att lösas på
egen hand.
Diverse användbara metoder och modeller som presenterats under tiden på högskolan
kommer tillämpas till projektet. Gruppen kommer till stor del lägga grunden för den nya
produkten med Blue Ocean Strategy. Här kommer kartläggning av konkurrenter och
köpbeslutsprocessen väga en stor del. I övrigt kommer gruppen arbeta mycket med canvas
och 80/20-regeln. Business Model Canvas är en viktig del då den dels kan visa externa
parter vad gruppen står för samt ett underlag för projektets framgång. Gruppen kommer
arbeta i sprintform för att få mycket resultat på kort tid. Olika analyser som till exempel
SWOT, PESTLE och FMEA kommer även tillämpas. Fler modeller kan tillkomma under
projektets gång.

3.0 Tidsplan
3.1 Milstolpar
2017
18/9 Inledande presentation
14/12 Konceptpresentation
2018
30/1 Koncept Rapport
17/5 Presentation av examensarbete
25-26/5 Utexpo

3.2 Planering
Oktober → December - Konceptutveckling
November → December - Konceptrapport
Januari → april - Prototyputveckling
Januari → april - App-utveckling
Januari → maj - Rapportskrivning

4.0 BUDGET
Inkomster

Belopp
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Bidrag för arbete i egen regi

ca 2000

Söka bidrag från Almi

ca 5000

Söka bidrag/stipendium från HCH

??

Eget kapital

ca 3000

Utgifter

Belopp

Tillverkning av prototyp

ca 1000 **

Tester

ca 1500

Resultaträkning
Inkomster - utgifter = 5000 - 2500 = 2500
Resultat

= 2500 kr

** Mycket av materialet till prototypen kommer gruppen försöka minimera kostnaderna på
genom att använda oss utav t.ex. fablab.

5.0 Intressenter
Gruppen har identifierat intressenter utifrån två grupper. Projektets intressenter samt
produktens intressenter. Därefter sammanställdes en Intressent-matris och en bedömning
och uppdelning av intressenterna i kategorier av kärn, primär och sekundär. Utifrån denna
matris kan gruppen tydligt se hur varje intressent ska bemötas under projektets gång.
Håll engagerad
Under denna rubrik hamnar de som är i direkt kontakt med projektet och har hög
intressegrad samt hög möjlighet att påverka projektet. Projektgruppen och Handledare
hamnar här. Användare hamnar här då de kan bidra med feedback och tester. Återförsäljare
kommer ha högt intresse av produkten och kan ha påverkan på till exempel säljplats. Här
måste gruppen ta ställning till faktorer som pris och förpackning för att hålla återförsäljaren
nöjd.
Håll informerad
Här hamnar de som har en indirekt koppling till projektet. De har hög intressegrad men låg
möjlighet att påverka projektet. HCH och externa parter med intresse för projektet hamnar
här. Dessa ska informeras och vissa saker ska presenteras. Fotbollsföreningar har i
dagsläget ingen möjlighet att påverka produkten då gruppen lägger fokus på den individuella
fotbollsspelaren. I framtiden kan dock denna intressent flyttas upp ett steg beroende på hur
användningen av produkten integreras med fotbollsföreningar.
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Håll nöjd
Intressenter som med sin frånvaro kan påverka produktens framställning eller försäljning av
produkten men som inte har något större intresse av produkten hamnar i denna grupp. Här
är till exempel köpare, material-leverantörer, programmerare och app-utvecklare.
Konsultation
Övriga intressenter såsom Högskolan i Halmstad hamnar här. Även distributörer hamnar här
då flertalet substitut existerar.

Intressentanalys
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6.0 Risker
Riskerna och konsekvenserna bedöms på en skala från 1-5.

6.1 Identifiering av risker
1. Brist på kapital
2. Konkurrenters utveckling
3. Tekniken inte fungerar
4. Brist på kunskap
5. Frånvaro pga sjukdom
6. Tidsbrist

6.2 Sannolikhet
1. Gruppen anser att denna risk inte är jättestor men att den ändå finns där med tanke
på att budgeten inte är jättestor. I nuläget kan gruppen inte försäkra att den första
tekniken som investeras kommer fungera som tänkt. Gruppen vet inte heller hur stort
bidraget från t.ex. Almi kan tänkas vara.
2. Denna typ av produkt har funnits länge och marknaden står relativt still.
3. I nuläget är denna sannolikhet relativt hög då de tekniska koncepten ännu inte valts.
Gruppen kommer dock noggrant analysera och testa så mycket som möjligt innan
några beslut fattas.
4. Denna sannolikhet är inte så stor då gruppen kommer skaffa kunskap över de
områden projektet sträcker sig över.
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5. Då gruppmedlemmarna tränar aktivt och äter hälsosamt är denna sannolikhet
ganska låg. Man vet dock aldrig vad som kan hända.
6. Tidsbrist kan förekomma om planeringen inte är tillräckligt bra eller om andra kurser
kommer i vägen för arbetet.

6.3 Konsekvenser
1. Brist på kapital kan leda till problem vid tillverkning av prototyp och utvecklingen av
applikationen vilket kan leda till att gruppen måste bidra med mer eget kapital eller
offra vissa delar av tekniken.
2. Konkurrenterna släpper liknande produkter och appar under projektets gång vilket
leder till att projektet inte längre sticker ut eller är först av sitt slag när den släpps.
3. Om tekniken inte skulle fungera leder det till att gruppen skulle behöva byta teknik
vilket i sin tur leder till massa kostnader. Det skulle också kosta massa tid då byte av
teknik skulle medför massa andra komplikationer.
4. Kunskapsbrist kan leda till att projektet skulle stå stilla tills gruppen samlat på sig den
kunskapen som behövs.
5. Om någon projektmedlem skulle vara frånvarande på grund av sjukdom leder det till
att den andra skulle behöva jobba mer och att projektet skulle gå långsammare
framåt.
6. Tidsbrist skulle leda till att projektets resultat inte blir optimalt. I värsta fall skulle det
leda till att projektet inte blir klart.
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6.4 Minirisk-kalkyl

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde (S*K)

Brist på
kapital

2

4

8

Konkurrenters
utveckling

1

3

3

Tekniken inte
fungerar

3

4

12

Brist på
kunskap

2

2

4

Frånvaro pga
sjukdom

2

3

6

Tidsbrist

3

4

12

6.5 Riskhanteringsplan
Utifrån minirisk-kalkylen avläses ett så kallat riskvärde som baseras på produkten mellan
sannolikheten och konsekvensen. Detta värde kan som högst vara 25 enligt vald skala. Om
en risk har ett värde över 15 har den en kritisk prioritet. Om värdet är över 10 får risken en
hög prioritet. mellan 5 och 10 blir prioriteten medel och under 5 blir den låg. Nedan följer en
plan på hur gruppen ska bemöta de olika eventuella konsekvenserna samt undvika riskerna.
1.Brist på kapital
●

Om detta förekommer och gruppen ser stor potential i den valda tekniken kommer
gruppen tillföra mer kapital genom egen investering. För att förhindra att detta händer
kommer gruppen lägga stort fokus på arbetet med tekniken innan några inköp görs.
Gruppen kommer även söka olika bidrag för att få en tillräcklig budget.

2.Konkurrenters utveckling
●

Det enda sättet att förhindra att detta skulle bli ett problem för projektet är att från
början se till att produkten särpräglas på så många sätt som möjligt. Om detta trots
allt skulle ske kommer gruppen se det positiva i det och använda konkurrenternas
utveckling som ett underlag för att projektet är genomförbart och att marknaden är
öppen.
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3.Tekniken inte fungerar
●

För att förhindra denna risk kommer gruppen noggrant arbeta med valet av teknik för
att försäkra oss om att den valda tekniken kommer att fungera. För att underlätta
arbetet vid konsekvenserna av denna risk kommer gruppen aktivt arbeta parallellt
med flera tekniker och idéer fram tills det skede där investeringar måste göras.

4.Brist på kunskap
●

Detta riskvärde är relativt lågt då gruppen enkelt kan ta hjälp av externa parter samt
söka information på databaser och bibliotek. För att förhindra denna risk kommer
gruppen se till att skaffa som mycket kunskap som möjligt om de olika områden
projektet berör.

5.Frånvaro pga sjukdom
●

Detta riskvärde är inte högt. Om detta skulle ske kan gruppen med hjälp av planering
av sprinter underlätta för den som blir kvar själv.

6.Tidsbrist
●

För att undvika denna risk kommer gruppen se till att ha högt tidsutnyttjande av den
tillgängliga tiden. Om detta skulle ske kommer gruppen prioritera de viktigaste
delarna. Gruppen kommer även se till att arbeta på helger om så skulle behövas.
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7.0 SWOT

Styrkor
Innovativa och drivna projektmedlemmar med stort intresse för projektet då båda spelar
fotboll. Verktygen som erbjuds av högskolan ses som en stor fördel.
Svagheter
Gruppmedlemmarna är oerfarna när det gäller programmering och utveckling av appar.
Budgeten är en svaghet om kostnaderna för prototypen blir större än väntat.
Möjligheter
Då fotboll är världens största sport är både branschen och målgruppen väldigt stora och de
fortsätter växa.
Tekniken går framåt även inom fotbollen och gruppen ser det som en stor möjlighet att
utveckla en teknisk lösning på ett fysiskt projekt.
Gruppen ser ett hål i marknaden då användandet av dagens produkter inte lever upp till
dess potential eller kan täcka detta hål.
Hot
Konkurrenterna är stora företag med stort kapital som enkelt skulle kunna utveckla sina
produkter.
Då gruppen läser flertalet andra kurser kan tiden bli tight.
Då gruppen är väldigt intresserade och vill göra mycket kan projektet bli för stort istället för
att gruppen lägger fokus på en mindre inriktning.

53

INSOCOM

Philip Franzén & Emil Gahnsby

8.0 Kontakt
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Mail: hans-erik.eldemark@hh.se
Tel:070-844 28 38
Philip Franzén
Mail: phifra15@student.hh.se
Tel: 072-207 19 17
Emil Gahnsby
Mail: emigah15@student.hh.se
Tel: 072-388 35 69
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9.3 Bilaga 3 - Koncept och utvärdering
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9.4 Bilaga 4 - appens design
Första versionen → Andra version → Slutgiltiga version
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9.5 Bilaga 5 - Förändringslista app
DESIGN
● The start icon should look like this

We will give you the logo as png file and the color code is: 030A30

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

The text should not have a black border/frame. The text should just be simply white.
Guess you already know but the icons on the ball should be white.
The achievement page should look like this
It’s too much numbers and lines in the graphs, try to make them more clean, maybe
we can work with this together later.
In the mainpage we want the textes to the right and left like in Mockplus.
Could you make the thin line between every post and the top box in every page as
white as the bottom box?
Make the profile picture bigger and corped round as in Mockplus.
I think we need to make the standard box for uploaded pictures a little bit bigger. You
should also be able to press on a photo and then it will pop up and you will see it on
fullscreen, like on Facebook.
The menu bar in the bottom should have the same white colour on the main page as
in the other pages.
Every boxes that are gray scaled should be made as white with an opacity of 80.
In the main page it says “INSOCOM”. We want it to say “Challenge” instead.
INSOCOM already appears in the logo in the top corner.
The font should be Futura light throughout the whole application.
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● The upload page should look more like this. The “share photo” is a button where you
can access the camera and library like it works now. Underneath you can have the
“text share” that you have added but it should not say “results”. You can type just
“share”. Underneath of that our next box should come “share result” - this is not a
button, just text. Underneath of that every challenge or training you do will appear
when you have completed them. Here you can choose to upload them by pressing
“share”. If you want to delete one of them you should be able to swipe them to the left
and an erase button should appear on the right, if this is possible.
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Bug fixes
● When I uploaded a picture from my gallery, it didn’t ask for permission to my photos
and albums.
● The uploaded pictures didn’t show up in my profile. It was just an empty uploaded
square.
● When you add foot and position in settings I can’t see the different choices, although
I can choose them. These are also very small.
● For now it does not look the same when you choose to challenge a friend or train
yourself.
● The name on the start icon says “INSOC…”
● It doesn’t work when I want to jump down a row while typing something to share.
● When you go into a challenge, the bar when you choose number of tries have to
small text and you can't see your different alternatives. The upload symbol is also
activated when you are on a challenge which it shouldn't be.
● Under profile the age doesnt show.
● Under Challenge it should stand “Train yourself” and “Keep improving your skills!”
● The box of the posts isn’t wide enough so the whole post isn’t viewable.
● If you are typing a longer post, everything appears in the same row and also the
whole row isn’t shown in the post. If you type a longer post it should jump down a row
when it’s too long.
Interface changes
● The ball swiping looks different if you swipe to left and to right. If this is easy to
change, we prefer the way it looks when you swipe to left
● Skip the colour changes in settings.
● When you press the settings-symbol it should appear over the profile if it’s possible.
Look at Mockplus for an example.
● The ball on the top right corner in settings shouldn’t be there. It should be enough to
press outside of the dark area to get out of settings.
● You should have to accept a friend request.
● We should add a share button on the profile over all posts.
● You probably know this but every result should be gathered in the upload page for
you to choose which ones to upload and delete.
● You should see your invites of challenges when you go into a challenge
● You should be able to search for friends in both “friends” page and the challenge
page”
● I possible: When you scroll in the profile, the whole top menu will follow like in
Facebook. To get back to the top you can either scroll up or press the profile icon
once more.
● You should be able to like a post in the feed.
● In statistic - When I said “time” on the axis. It doesn’t have to be exactly the time, just
type “time” as we have done in Mockplus.
● The x axis hould not have to say any specific number, this is just a scale from 1-10.
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● All numbers should be like 5 and not like 5,34.
● In the middle box in the statistic it should not say fitness. Juggles will be here instead.
General
● List of choosable positions:
GK, LB, CB, RB, CDM, CM, COM, LM, RM, LW, RW, CF, ST
● Under settings you should also be able to write which teams you play for. This will
appear in your profile under your position age and foot.
● Notices to the phone while
○ Someone has challenged you
○ Someone has send you a friend request
○ Someone has finished a challenge either you win or lose
● List of possible achievements
● medals (We will find and send you good medal icons)
○ Make 25/50/75/100//200//300/500 juggles
○ Run 3km/5km/8km/10km/15km/20km in distance challenge
○ Complete a running challenge (time or distance) 2/3/5/7 times within a week
○ Improve your skills - Juggle 10/20/25/30/50 times in a week
● Trophies (Different trophies makes your rank).
○ Win 5/10/15/20/25……..50…...75…. Challenges
● We will later come with a more and better version in Mockplus where we show you
how we want it to look when you train.
● We have uploaded some new icons in google drive.
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9.6 Bilaga 6 - Kontrakt
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9.7 Bilaga 7 - Projektdagbok
2017-09-25
Möte med handledare. Vi har bestämt oss för att köra på idén om social fotboll. Vi har börjat
skriva en projektplan. Tidigare har vi gjort lite benchmarking och undersökt de funktioner
som finns idag.
2017-09-26
Idag har vi färdigställt projektplanen.
2017-09-27
Idag har vi identifierat kunskapsgap.
2017-09-29
Idag har vi börjat brainstorma på vad vi vill att vår app ska innehålla. Vi har mailat
kjell&company med förfrågan om beställning av arduino primo och primo core.
2017-10-02
Handledarmöte. Benchmarking. Business Model Canvas.
2017-10-03
Fortsatt på Benchmarking och Business Model Canvas.
2017-10-05
Började på Blue Ocean Strategy och fortsatte på Benchmarking och Business Model
Canvas.
2017-10-06
Fördjupade oss i Blue Ocean Strategy och fick i stort sett klart den.
2017-10-09
Möte med handledare.
2017-10-12
Förbättrat projektplanen.
2017-10-16
Finslipat grafen till Blue Ocean. Vi har arbetat med att identifiera olika intressenter.

2017-10-18
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Gjort en to-do list. Gjort en snitt graf i Blue Ocean. Vi har även arbetat med att bedöma
intressenternas intressegrad.

2017-10-23
Gjort klart intressent-matrisen och deras olika betydelse. Påbörjat en SWOT-analys.
2017-10-25
Fortsatt på SWOT-analys samt påbörjat identifiering av risker och minirisk-kalkyl.
2017-10-26
Skrivit klart riskanalysen.
2017-10-30
Möte med handledare om hur vi ska gå tillväga framöver. Gjort klart och skickat in
projektplanen. Gjort klart Business Model Canvas.
2017-11-06
Gjort klart Blue Ocean Strategy och marknadsundersöknings formuläret. Brainstormat
koncept på teknik.
2017-11-13
Möte med handledare om de olika koncepten. Analyserat resultaten av
marknadsundersökningen och sammanställt den. Fixade tavlan i projektrummet med visuell
planering.
2017-11-16
Gjort en patentundersökning på prv men där hittade vi inget som påminner om vår produkt.
Påbörjat en bedömning av koncepten.
2017-11-20
Möte med handledare. Fortsatte med koncept bedömningen. Även fått av Hans olika sidor
där designen på appen kan göras. Började skissa på olika designer till appen.

2017-11-24
Skissat på appen och även börjat testa ett designprogram för app.

2017-11-25/26
Designat appen
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2017-11-27
Handledarmöte. App-design. Konceptbedömning. Kontaktat om tryckt elektronik.
2017-11-28
Träffades och jobbade med layouten till appen.

2017-11-29
Fortsatte med layouten till appen.
2017-11-30
Börjat på presentationen. Fortsatt designa appen.
2017-12-01
Fortsatt med appen. Fortsatt med presentationen.
2017-12-03
Förberett appen inför presentationen och fortsatt på presentationen. Gjort färdigt
Bedömningen av koncept.
2017-12-04
Handledarmöte. Arbetat med presentationen.
2017-12-05
Idag har vi arbetat mycket med presentationen.
2017-12-06
Arbetat med presentationen.
2017-12-07
Arbetat med presentationen.
2017-12-08
Övat på presentationen
2017-12-10
Övat på redovisningen i baertling.
2017-12-11
Övat på redovisningen med Hans-Erik.
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2017-12-12
Övat på presentationen.
2017-12-13
Förberett det sista inför presentationen.
2017-12-14
Hade konceptredovisningen
2017-12-15 -->
Fortsatte med konceptrapporten
2018-01-22
Klar med konceptrapporten. Skickade in den för första bedömingen.
2018-01-25
Förberedde inför mötet vi ska ha imorgon fredag med dataingenjörerna potentiellt samarbete
med apputveckling. Även mejlat Tommy S om vi kan boka möte med honom och diskutera
sensorer. Mejlat till tryckt elektronik företag om prototypframtagning.
2018-01-26
Haft möte med dataingenjörer om potentiellt samarbete med apputveckling. De skulle
återkomma nästa vecka ifall de ville samarbete eller inte.
2018-01-29
Mailat om tryckt elektronik. Haft handledarmöte. Börjat på krevspec till appen.
Bokat in ett skypemöte med Tommy Höglund från tryckt elektronik.
2018-01-30
Vi har fortsatt med kravspecen.
2018-01-31
Hade möte med Peter. och berättade om vårt arbete och fick input. Vi kommer att ha mer
kontakt längre fram.

2018-02-01
Fortsatt med kravspecen.
2018-02-05
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Möte med Tommy Salomonsson om sensorer. Sedan möte med Tommy H om tryckt
elektronik. Potentiellt fortsatt samarbete ska ha möte igen tisdag nästa vecka. Möte med
handledare. Gjort lite mer patientundersökningar. Även börjat söka bidrag hos almi.
2018-02-06
Bokade möte med Almi den 9/2 8:30.
2018-02-07
Gjort patentundersökning och hittade inget relevant. Börjat att söka runt på nätet efter de
olika sensorerna. Skrivit ner förberedande punkter för nästa möte med Tommy H.
2018-02-09
Möte med Almi. Efteråt satt vi i skolan och började göra en budget och förklara tekniken vi
tänkt använda.
2018-02-12
Möte med handledare. Mejlat Thomas Litén om sensorer. Mejlat sid om möte.

2018-02-13
Fortsatte med projektbeskrivning till almi. Hade skype-möte med Tommy H och David från
PEA. Kontaktade även Sjoerd angående sensorer. Hämta accelerometer och piezo sensor
hos Thomas.
2018-02-14
Gjorde klart projektbeskrivningen och skickade in till almi. Bokade möte med Sid på måndag.
Även tagit kontakt med HCH igen angående en presentation för dem. Börjat testa med
arduino hur piezo sensor fungerar.
2018-02-19
Handledarmöte. Sprint-planering. Möte med Sid.

2018-02-20
Förberett presentation för HCH. Undersökt IMU electronics.
2018-02-21
Gjort klart presentationen för HCH samt övat på den. Gjort en övergripande tidsplan för
våren. Läst på om hur man använder sig av IMU.
2018-02-22
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Presenterat för HCH. Sammanfattat mötet om vad vi fick utav det och lite vad vi ska göra
framöver tsm med HCH. Mejlat EA. Mejlat studenter om appen. Gjort gantt-schema.
2018-02-23
Möte med Sundas o xxx… spelutvecklarna om appen.
2018-02-26
Handledarmöte samt planering
2018-02-28
Korrigerat tidsplan. Översatt kreavspec. till engelska. Möte med programmerarna.
2018-03-01
Fixat design på app i Mockplus. Bokat in möte med Max (designer).
2018-03-02
Träffat Max och diskuterat design av appen. Fixat med appen för kravspecen. Sökt efter
sensorer.
2018-03-03
Jobbade med app-designen i Mockplus.
2018-03-05
Arbetat med app-design i Mockplus och kravspec. Skickade in kravspecen och MP filen till
programmerarna.
2018-03-06
Möte med Philips mentor om ex-jobb där vi presenterat, diskuterat och fått feedback. Vi
fortsatte sedan med app-designen i mockplus.
2018-03-07
Vi har kopplat ihop en enklare prototyp och programmerat den för att se bollens beteende.
Koden är inte optimal än så vi kommer återkomma till denna del. Vi har även cadat upp en
modell som vi ska printa ut och se om den går att trä över en tennisboll.
2018-03-12
Börjat på rapporten samt skrivit på avtal till programmerarna.
2018-03-13
Fortsatt med avtalet och försöker reda ut hur betalningen ska ske. Startat printer.
2018-03-14
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Börjat med underlag för opponeringen.
2018-03-15
Möte med programmerarna. Diskuterat upwork.
2018-03-16
Registrerat projektet på upwork.
2018-03-19
Opponerat färdigt. Korrigerat kontraktet.
2018-03-20
Förberett presentation.
2018-03-21
Presenterat och opponerat. Beställt sensor och kollat mer på upwork.
2018-03-26
Handledarmöte. Möte med programmerarna där vi sett och diskuterat första upplagan av
appen.
2018-03-27
Arbetat administrativt. Rapport.
2018-03-28
Planerat. Rapport.
2018-04-03
Möte med HCH om grafisk design.
2018-04-04
Arbetat med hemsida samt Mockplus. Skapat en logotyp.

2018-04-05
Arbetat med hemsida och mockplus.
2018-04-06
Mockplus. Rapport.
2018-04-09
Rapport. Handledarmöte. Mockplus.
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2018-04-10
Möte med programmerarna. Kollat efter och köp möjliga material.
2018-04-11
5C
2018-04-13
Planerat utexpo, sökt sponsorer. 5C
2018-04-16
Handledarmöte. Skickat in anmälan till UTEXPO. Börjat på affärsplan och fortsatt på
rapporten.
2018-04-17
Skrivit på rapporten. Fixat med fakturor till almi. Mejlat sponsorer.
2018-04-18
Arbetat med affärsplanen.
2018-04-19
Arbetat med affärsplanen och 5C. Påbörjat FMEA analys.
2018-04-23
Handledarmöte. Rapportskrivning. Gjort klart FMEA analys.
2018-04-24
Köpte material. Testade prototypen.
2018-04-25
Rapportskrivning, kostnadskalkyl, planering av utexpo
2018-04-26
Rapportskrivning, Posterdesign för utexpo
2018-04-30
Rapportskrivning, handledarmöte. Färdigställt 5C. Undersökning om GDPR
2018-05-02
Skrivit på rapporten. Produktpositionering.
2018-05-03
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Färdigställt kostnadskalkyl. Fått en testversion av appen till våra mobiler och skrivit ner en
lista på vad som behöver ändras. Skrivit på rapporten. Gjort klart affärsplanen. Börjat
planera presentationen. Arbetat med posters. Kollat på konstgräs till utexpo.
2018-05-04
Gjort klart listan på app-changes till programmerarna. Arbetat med presentationen
2018-05-07
Arbetat med posters. Skrivit på rapport. Arbetat med presentationen. Handledarmöte. Möte
med programmerarna om design och interface.
2018-05-08
Arbetat med presentationen. Köpt bollar. Tagit bilder till katalog. Fixat med t-shirts. Skrivit på
rapporten.
2018-05-09
Arbetat med presentationen. Skrivit på rapporten
2018-05-10
Arbetat med presentationen. Sökt stipendium på HCH.
2018-05-11
Presenterat (övning). Skrivit klart och skickat in rapporten.
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