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Förord
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört av Robert Bäckström, Isak Ladeborn och Elin
Johansson på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet är på 22,5
hp och har pågått under höst- och vårtermin 2011/2012.
Med detta projekt avslutar vi våra studier till utvecklingsingenjörer. Programmet har varit mycket
lärorikt och tagit upp både tekniska- och affärsorienterade ämnen.
Vi vill tacka alla de som bidragit till detta projekt. J & D assisting systems för utveckling och
programmering av hårdvara. Sekretess. National gummi för prototypframtagning. Venture Cup för
feedback på affärsplanen. Almi företagspartner för finansiellt stöd. Hälsoteknikcentrum Halland för
handledning och finansiellt stöd. Pad Tec för tryck. Vi vill dessutom tacka följande personer för
rådgivning: workshopgruppen, testgruppen, Karin Weman, Helge Opdahl och klasskamrater.
Vi vill avsluta med att rikta ett extra stort tack till Hans-Erik Eldemark för handledning och stort
engagemang i projektet.
Trevlig läsning!
Halmstad 2012-05-21

Robert Bäckström

Elin Johansson

Isak Ladeborn
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Sammanfattning
Har du lätt att hålla motivationen till att träna? Tidigare studier har visat att 42 procent av
den europeiska befolkningen som vill träna har svårt att hålla igång. Detta projekt har
fokuserats kring att ta fram ett verktyg som ökar motivationen samt gör det roligare och
effektivare att träna. Projektgruppen har under utvecklingsprocessen fokuserat på enkelhet,
funktionalitet och design med användaren i fokus.
Resultatet av projektet är Smartbeat, ett verktyg som leder till att användaren kan förbättra
sina resultat på kort sikt samt hålla motivationen över tid. Verktyget läser av användarens
puls direkt från armen. Bröstbandet som används i dagens lösningar har därmed eliminerats.
Smartbeat berättar för användaren via hörlurar hur träningen ska justeras redan under
träningspasset för förbättrat resultat. Användningen av Smartbeat leder till en
motivationshöjning genom att träningen effektiviseras, den blir social samt att uppföljning
och utvärdering blir enkel.
Sektretess
Det har tagits fram en strategi på hur tillverkningen kan utföras. En affärsplan har tagits fram
där bland annat marknadsstrategin presenteras. Ytterligare har en ekonomisk kalkyl
utarbetats. Smartbeat har presenterats för stora aktörer och i affärsplanstävlingen Venture
cup med mycket god respons.
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Abstract
Have you experienced motivational difficulties concerning your exercise? Previous studies
have shown that 42 percent of the European population interested in exercising have had
trouble with their motivation. This project involves the development of a new motivational
and exercise product focused on making the experience of working out more fun and
effective.
Surveys and research conducted by the group have revealed a want for a more comfortable
and cheaper product used to measure pulse. In addition, the market group also asked for
better design.
Sekretess
The project has resulted in the product Smartbeat, an innovational tool that aids the user in
improving their results and keeping their motivation both in short term and long term
exercise. By reading the users pulse directly from the arm, the tedious problems associated
with chest straps have now been eliminated, as they are no longer needed. Smartbeat
informs the user by earphones while working out, how their training should be adjusted to
improve results. The enhanced motivation will be achieved through improved efficiency, the
social advantages by creating groups of exercisers, in addition to simplifying the monitoring
and evaluation process.
Sekretess
A strategy on how the manufacturing can be executed has been revised. A business
proposal, including amongst other things, our market strategy has been presented. In
addition, an economic calculation has been composed. Smartbeat has been presented to
large corporations as well as to the innovational competition Venture Cup, where it received
very good response.
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1
Många konditionstränar utan att veta hur de ska träna för att förbättras effektivt. Att utvärdera sin
puls under träning är ett erkänt effektivt sätt att optimera träningsresultaten.

1.1 Bakgrund
Det är ingen nyhet att träning är bra för vår hälsa, dock ökar hälsoproblemen världen över och
Sverige är inget undantag. Huvudfrågan vi ställde oss var, hur kan vi öka vår motivation till att träna
mer? En undersökning visar att 42 procent av den europeiska befolkningen, som vill träna, har svårt
att hålla igång med träning under en längre tid (Europeiska kommissionen. 2010).
I över tjugo år har pulsmätningsprodukter använts av elitsatsande idrottsutövare. Pulsen ger en bra
indikation på hur hårt kroppen arbetar . Med kunskap om hur en pulsmätare ska användas så är det
ett bra verktyg som hjälper användaren att träna effektivare med rätt intensitet (Segerståhl 2011). På
senare år har även vardagsmotionärer börjat intressera sig för pulsträning. Projektmedlemmarna,
som är motionärer, undersökte vad som erbjöds på marknaden och fann då ingen produkt som
motsvarade deras krav på funktionalitet, pris och design. Projektgruppen frågade runt bland andra
motionärer och de såg samma problem. Behovet var ett enkelt verktyg som gör träningen roligare
samtidigt som den på ett enkelt sätt ökar effektiviteten och kontrollen av träningen.
Projektgruppen såg stor potential i att förenkla pulsträningen och nå nya användare. Därmed också
motivera fler personer till en mer aktiv livsstil.
1.2 Problembeskrivning
Det vanligaste verktyget som säljs på marknaden idag för att övervaka träningen är
en pulsklocka med ett tillhörande bröstband som mäter puls, se figur 1. Följande
problemområden identifierades av projektgruppen.
Bröstbandet anses vara otympligt då det glider och skaver vid träning1.
Många motionärer vill lyssna på musik, detta måste lösas separat.
Antalet produkter som användaren behöver införskaffa och använda. Det
krävs tre produkter för att möta konsumenternas behov under
träningspassen (pulsklocka, bröstband och mp3).
Kostnaden är hög. En pulsklocka med GPS kostar cirka 2500 kr.
Antalet moment som måste utföras för att få en bra bild av träningen.
Brist på kunskap om vad pulsträning gör för nytta.

Figur 1 - pulsklocka, bröstband
och mp3

1.2 Syfte och mål
Syftet med projektet har varit att ta fram ett verktyg som är motivationshöjande samt gör det
roligare och mer effektivt att konditionsträna. Lösningen ska tilltala motionärer. Målen med projektet
är:
En fungerande prototyp ska presenteras på slutredovisning den 16 maj 2012
Fullständig affärsplan och projektrapport presenteras den 21 maj 2012.
Visa upp projektarbetet på Utexpo vid Högskolan i Halmstad den 24-26 maj 2012.
I prototypen ska bröstbandet inte ingå.
Endast en produkt ska behöva införskaffas av konsumenten.
Nå marknaden till ett pris under 1200 kronor.

1

30 % av de som ändå använder bröstbandet tycker det är otympligt, enligt marknadsundersökning utförd i
november 2011

1

Examensarbete Högskolan i Halmstad

2
Projektgruppen har gjort en förstudie där utgångspunkten har varit modeller presenterade i boken
Projektledning av Bo Tonnquist. Denna projektbeskrivning tar kort upp de inledande delarna av
förstudien. För komplett projektbeskrivning se bilaga 1.

2.1 Intressenter
Intressenter kring projektet förutom projektgruppen är framförallt Högskolan i Halmstad,
Hälsoteknikcentrum Halland, Almi företagspartner och kundgruppen motionslöpare.
2.2 Krav
Produktkrav:
Produkten ska kunna mäta puls med
en felmarginal på högst fem procent.
Batteritid på minst två timmar.
Vattenresistent, tåla lättare regn.
Problemfri kommunikation.
Ekonomisk lönsam, payback på tre år.
Försäljningspris under 1200 kronor.

Projektkrav:
En hemsida ska vara färdigställd.
Fungerande prototyp.
Färdigt kretskort, med elschema.
Färdig rapport och affärsplan.
Ekonomisk kalkyl utförd.

2.3 Projektorganisation
Projektgruppen består av Elin Johansson, Isak Ladeborn och Robert Bäckström. Projektet drivs i egen
regi där alla medlemmar äger lika stor andel. Handledare under projektet har varit Hans-Erik
Eldemark, Högskolan i Halmstad. Under projektets gång har projektgruppen kopplat olika företag till
sig. På detta sätt har projektet effektiviserats. Se bilaga 1
2.4 Budget
För att finansiera projektet har projektgruppen sökt ekonomiskt stöd från Almi företagspartner och
Hälsoteknikcentrum Halland. Dessutom har det beviljats stöd från Sten Fåhrés minnesfond. Det
totala beloppet har uppgått till 59 000 kronor. Se bilaga 1
2.5 Tidplan
Vi har arbetat med detta projekt mellan september 2011 och maj 2012. Se bilaga 1
2.6 Risker
Eftersom detta projekt drivs i egen regi finns risk att budgeten inte räcker till. Detta leder i sin tur till
att prototyp inte blir fullständig. Projektgruppen kommer vara beroende av finansiellt stöd. Problem
kan uppstå vid outsourcing under prototypframtagning. Risk finns att leverantörer inte blir klara till
utsatt deadline. En annan risk är att ge sig in i en marknad där det redan finns ett antal stora aktörer.
Det är därför viktigt att under arbetets gång särskilja sig från andra produkter på marknaden. Se
bilaga 1
2.7 Sekretessavtal
Vi har under projektets gång upprättat ett sekretessavtal med flera olika aktörer som vi har
samarbetat med under det gångna året. Se bilaga 1
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3 Metoder
Projektgruppen har utgått från lean produktutveckling och dess metoder under utvecklingsprocessen.
Tonnquists projektmodell och boken Principles of marketing har också använts i hög grad.

3.1 Nyhetsgranskning och benchmarking
För att ta inte riskera att göra intrång i patent kontrolleras databaser. Kontrollerna genomförs genom
att söka med relevanta ämnesord. Sökningar för design och varumärke utförs på samma sätt.
Benchmarking är en metod utförs genom att befintliga lösningar undersöks. Genom analys av dessa
kan sedan den egna produkten förbättras. (Kotler et al 2008)
3.2 Planeringsverktyg
Projektgruppen har använt sig av gantt-scheman. Detta är en planeringsform där tidsåtgången för
olika faser för projektet disponeras. Schemat ger en övergripande bild av när aktiviteter ska påbörjas
och avlutas. Tanken är inte att styras strikt efter denna utan att få en god överblick. (Tonnqvist.2010)
Visuell planering har också använts. Denna ska vara synlig för alla i projektet. Exempelvis kan en
whiteboardtavla användas. Vad som ska göras under veckan av varje resurs skrivs på en post-it-lapp
och sätts upp på tavlan. (Holmdahl. 2010). Veckomöten har genomförts varje vecka tillsammans
med projektgruppens handledare vid Högskolan i Halmstad.
3.3 BAD-PAD-MAD-CAD
BAD-PAD-MAD används under utvecklingsprocessen för att ta fram många olika lösningar. BAD
betyder Brain Aided Design och innefattar tankeprocessen vid utvecklingen. Diskussioner och olika
former av brainstorming ingår i denna metod. PAD betyder Pencil Aided Design. I detta moment
skissas idéer ner på papper. Att skissa ner idéer är viktigt för att skapa en gemensam förståelse och
för att inte glömma bort idéer. Att använda penna och papper ökar även kreativiteten. MAD står för
Model Aided Design och med det menas att enkla modeller tillverkas. Detta görs för att få en visuell
bild av idéerna vilket leder till nya infallsvinklar av möjligheter och problem. CAD betyder Computer
Aided Design och används för att konstruera tredimensionella ritningar av produkten. Detta görs för
att kunna ta fram en prototyp. (Holmdahl.2010)
3.4 Kreativitetsmetoder (brainstorming, brainwriting och dialog)
Under utvecklingsprocessen har olika kreativitetsmetoder används inom BAD-PAD-MAD för att
stimulera skaparförmågan. Brainstorming innebär att diskussioner förs utan kritik. Alla idéer skrivs
upp och först efter att sessionen är avklarad sorteras de mindre bra alternativen bort (Ullman.2009).
Med brainwriting menas att varje person skissar enskilt under en viss tid. Sedan byter personerna
papper och fortsätter bearbeta varandras skisser(Ullman.2009). Med dialog menas att en grupp sitter
tillsammans och skissar och förklarar på ett papper tillsammans (Holmdahl.2010).
3.5 Enkätundersökning
I en enkätundersökning svarar ett högt antal personer på samma frågor. På detta sätt fås en
övergripande bild av vad marknaden tycker. Undersökningen användes för att ta redan på om det
fanns behov av produkten på marknaden.
3.6 Workshop
En workshop kan beskrivas som ett möte där ett speciellt ämne behandlas. Deltagarna är personer
som i vanliga fall står helt utanför projektet men har ett intresse för det behandlade ämnet. Alla
deltagare är aktiva under workshopen. Under workshopen använde projektgruppen metoderna
brainstorming och öppna diskussioner där projektgruppen styrde samtalen.

3
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3.7 Nätverkande och outsourcing
Projektgruppen har använt sig av externa företag och personer, då behovet av djupare kunskap inom
vissa områden fanns. Outsourcing av delar i projektet har vi därmed kunnat effektivisera arbetet.
3.8 Affärsplan
En affärsplan beskriver strukturerat hur ett företag ska nå sina mål och tjäna pengar. Projektgruppen
använde sig bland annat av Alexander Osterwalders affärsmodell (Osterwalder, Pigneur.2010).
3.9 SWOT
I en SWOT-analys (Strengths, Weakness, Opportunities och Threats) tas interna styrkor och svagheter
samt externa möjligheter och hot upp. Detta görs för att kunna se fördelarna och de nackdelar som
kan hindra en från att nå målet med produkten. (Kotler et al 2008)
3.10 Parvis jämförelse
En parvis jämförelse görs för att ta fram vilken eller vilka egenskaper som är viktigast hos en produkt
genom att väga dessa mot varandra. (Nordin. 2009)
3.11 Kvalitetshuset
Kvalitetshuset är ett verktyg man använder för att omvandla de krav som finns hos användare till
egenskaper hos produkten. (Bergman, Klefsjö.2007)
3.12 Prototyp och tester
En prototyp är en modell som tas fram för tester och utvärdering. Prototypen ska se ut och fungera
som en färdig produkt. Tester utförs för att utvärdera ett resultat. Resultatet jämförs sedan med
uppsatta krav.
3.13 FMEA
I en FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) identifieras fel som kan uppstå på produkten och vilka
konsekvenser detta skulle leda till. Man kommer även med förbättringsförslag för att sedan även
utvärdera förslagen. Genom att göra en FMEA kan riskerna förhindras redan under
utvecklingsprocessen. (Bergman, Klefsjö.2007)
3.14 Riskanalys
I en riskanalys identifieras möjliga problem. Sedan multipliceras sannolikheten att de inträffar med
den negativa effekt detta skulle innebära. Projektgruppen har använt denna metod för att identifiera
risker vid lansering av produkten. (Tonnquist.2010)
3.15 Kravspecifikation
För att alla ska veta vad som ska göras har projektgruppen satt upp kravspecifikationer för olika
moment i produktutvecklingsprocessen. Detta är extra viktigt för de moment som externa företag
tillverkar eftersom missförstånd då förhindras.
3.16 Slack
För att jämföra olika konkurrenter kan en Slack- analys göras. Jämförelsen kan göras på exempelvis
produkten, kunder, kvalitén, vinstmarginal, kvalifikationer och ordervinnare.(Slack et al. 2009)
3.17 Marketing mix
Marketing mix är en metod som används för att beskriva marknadsstrategin för ett företag. För att
göra detta har gruppen utgått från de fyra p:na, product, price, promotion och place. (Kotler et al
2008)

4
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3 Pulsträning
Användningsområdena gällande pulsmätning är många, ett av dem är inom träning, framförallt
konditionsträning, exempelvis löpning, cykling och rask promenad. I detta avsnitt beskrivs fördelarna
av att veta sin puls under träning, hur olika värden kan analyseras samt grunden bakom den använda
tekniken som använts i projektet.

4.1 Fördelarna av att veta sin puls
Dagens stillasittande livsstil är ett hot för hälsan vilket leder till fetma, hjärtsjukdomar, högt
blodtryck, diabetes, ångest och depression. Risken att nämnda orsaker inträffar kan minskas
betydligt genom ett förändrat beteende, som förbättrad kost och med regelbunden fysisk träning.
(Warburton. 2006)
Pulsen kan ses som ett standardmått för att bestämma aerob träningsintensitet. Det är användbart
vid träning med aerob intensitet, eller för människor med kardiella riskfaktorer som ordinerats
maximal hjärtfrekvens av sin läkare. (Simon. 2011)
Ett problem under konditionsträning är att många motionärer tränar sina lugna pass för hårt och sina
hårda pass för lugnt (Träning med puls. Sveriges radio. 2012). Att exempelvis träna för hårt under en
längre tid kan leda till överträning och ökad risk för skador. En fördel av att träna med en pulsmätare
är att veta att träningen utförs i rätt intensitet (Sachs, 2006). Beroende på vad målet är med det
givna träningspasset kan intensiteten på träningspasset styras.
På University of Jyväskylä i Finland har det gjorts en studie där man lät 94 överviktiga kvinnor äta
nyttigt och träna regelbundet under en sexveckorsperiod. Häften av kvinnorna tränade med
pulsklocka och den andra halvan tränade utan. Resultat av detta blev att de som hade tränat med
pulsmätare förbättrade sin insulinresistens och ämnesomsättning mer än de som tränade utan
pulsmätare. De minskade också mängden fettsyror i blodet. Studien visade att den mest effektiva
träningen blev när man tränade med rätt hjärtfrekvens. En annan fördel med pulsmätare är att man
lätt kan se om man har förbättras genom att utvärdera och jämföra sin olika värden. (Kauko, 2010)

4.2 Grundläggande begrepp
Nedan beskrivs grundläggande begrepp som används för att utvärdera pulsvärden under träning.
4.2.1 Maxpuls
Detta är den puls som maximalt kan uppnås vid träning. Maxpulsen påverkas inte mycket vid
förändrade motionsvanor. Däremot kan maxpulsen variera beroende på vilken aktivitet som utförs.
Det finns två sätt att ta reda på sin maxpuls, via normerade formler eller via testning. I en nyutgiven
studie från Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet vid Trondheim har det tagits fram en mer
noggrann formel för att beräkna maxpulsen vid löpning (Nes et al 2012). Den traditionella formeln är:
Maxpuls = 220 – ålder
Den nya formeln är:
Maxpuls = 211 - ålder*0,64
Eftersom dessa formler är normerade kan de vara missvisande. För att eliminera denna risk bör
maxpulsen mätas manuellt. Detta görs genom att mäta pulsen vid maximal intensitet av träningen.
Genom att veta maxpulsen kan träning utföras i olika intensitetszoner.

5
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4.2.2 Vilopuls
Vilopuls är den lägsta puls en individ kan få. Att hålla koll på sin vilopuls är intressant under de första
månaderna efter det att konditionsträning påbörjats. Eftersom hjärtats slagvolym ökar vid
konditionsträning minskas värdet på vilopulsen. Därmed kan individen se att förbättring skett. Efter
några månader stabiliseras dock vilopulsen även om träning utförs kontinuerligt. För att ta reda på
vilopulsen bör man ta pulsen när man är avslappnad. Till exempel innan man går upp på morgonen.
(Mattsson & Larsen, 2011)
4.2.3 Tröskel
Tröskelpulsen ligger precis på gränsen mellan fullständig aerob energitillförsel till det att anaeroba
energiprocesser kickar in. Aerob energi innefattar kolhydrat- och fettförbränning. Anaerob innefattar
nedbrytning av kreatinfosfat och mjölksyrasystemet. Genom att ligga precis under tröskeln kan
träningen effektiviseras. Det anaeroba systemet belastas då maximalt utan att mjölksyra ansamlas.
Träningspasset kan därmed fortgå under en längre tid utan att trötthet på grund av mjölksyran
förhindrar. Dessutom förbättras återhämtningstiden eftersom musklernas pH-värde hålls på en jämn
nivå. (Mattsson & Larsen, 2011)
4.2.4 Intensitetszoner
Pulsen kan delas in i olika zoner beroende på vad målet är med träningspasset. Vanligt är att den
delas in i procent av maxpulsen, till exempel 60-70 procent av maxpuls är bra för kontinuerlig
konditionsträning. Mer ingående kan en individs individuella zoner bestämmas enligt nedan
(Mattsson & Larsen, 2011).
Zon 1 – Aktiv återhämtning
Högsta puls i zon 1= (Vilopuls - Tröskelpuls)/2 + vilopuls
Zon 2 – Lugn distansträning
Högsta puls i zon 2 = (Tröskelpuls – högsta puls i zon 1) / 2 + högsta puls i zon 1
Zon 3 – Basträning, Snabbdistansträning
Zon 3 är området mellan zon 2 och zon 4
Zon 4 – Tröskelträning
Zon 4 ligger 6 % runt tröskelpulsen , alltså Zon 4 = Tröskelpuls * +/- 0,03
Zon 5 – Tung träning, med mjölksyra
Zon 5 är området mellan zon 4 och zon 6
Zon 6 – Träning för att öka maximalt syreupptag
Från: maxpuls – maxpuls * 0,06 Till: maxpuls

4.3 Teori om den använda tekniken
Tekniken som använts i detta projekt är fotopletysmografi (PPG). Detta är en optisk mätmetod där
blodflödet detekteras. Komponenterna som behövs är minst en ljusdiod och en fotodetektor.
Fotodetektorn läser av förändringar i kärlvävnaden. Det fungerar genom att det emitterade ljuset
från dioderna reflekteras alternativt transmittas. Intensiteten av ljuset mäts av fotodetektorn.
Variationerna som uppstår förstärks och pulsen kan därmed detekteras. Dessa intensitetsvariationer
beror på förändringar av blodvolymen (Stojanovic & Karadaglic. 2007). Det är vanligt att mäta från
fingrar, tår eller örsnibbar med ljusdioder i röd våglängd. Nackdelen med denna teknik är att den kan
vara känslig för rörelse.
Resten är sekretess eftersom kommande artiklar kan leda till att konkurrenter drar fördel av
rapporten.
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4 Utvecklingsprocessen
Under utvecklingsprocessen har projektgruppen arbetat för att skapa en produkt som är säljbar, lätt
att använda och tillverka. Nätverkande och nära samarbete med leverantörer har genomsyrat hela
projektet. I detta avsnitt beskrivs hur Smartbeat tog sin form och hur de tidigare nämnda metoderna
har tillämpats.

5.1 Idégenerering
sekretess

5.2 Förstudie
När koncept hade valts påbörjades en förstudie för att utvärdera och kontrollera att det fanns en
marknad. Undersökningar utfördes även för att utvärdera om det var möjligt att utveckla en teknik
som mäter puls från armen.
5.2.1 Benchmarking
Sekretess
5.2.2 Konkurrensanalys
En konkurrensanalys utfördes för att kontrollera unikheten på det valda konceptet och dra lärdom av
dagens produkter, se bilaga 4. De konkurrerande företagen är stora och har mycket resurser
kopplade till sig. Det kvalitetshus som projektgruppen tagit fram har hjälpt för att få en bild av hur
positionering ska göras på marknaden, se bilaga 5. Gruppen gjorde även en Slack-analys, se bilaga 6.
Denna gav en tydlig bild av likheterna och skillnader mellan projektgruppens lösning och pulsklockor
med tillhörande bröstband.
5.2.3 Databassökning/Nyhetsgranskning
För att säkerhetsställa att inget intrång i patent gjordes utfördes patentsökningar. Databaserna som
användes var PRV2 och Espacenet3. Liknande sökningar för design och varumärke gjordes i
databaserna PRV och OHIM4. För att granska liknande produkter, varumärken och design har
projektgruppen även använt sig av sökmotorn google.com. Projektgruppen fann ett US patent där ett
företag använder sig av optisk mätning, se bilaga 7 för sammanfattning av patent. Även ett
designskydd hittades, se bilaga 8 för bilder. Patenten och designskydden granskades noggrant för att
säkerhetsställa att fortsatt utveckling kunde utföras utan att intrång gjordes.
5.2.4 Enkätundersökning
En enkätundersökning utfördes genom ett formulär med åtta frågor. Sociala medier, träningssidor
och mail användes för att skicka ut enkäten. Projektgruppen fick svar från 450 personer som tränade
minst en gång per vecka. Den mest intressanta informationen var att mer än 70 procent av de
svarande såg fördelar av att använda en pulsmätningsprodukt, men bara 20 procent använde dagens
lösningar. Det fanns alltså en stor kundgrupp som inte var nöjda med dagens produkter
Sekretess
Efter dessa positiva svar på undersökningen valde projektgruppen att fortsätta med det tänkta
konceptet. För undersökningen i sin helhet se bilaga 9.

2

Prv.se
epo.org
4
oami.europa.eu
3
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5.2.5 Användarundersökning
Sekretess
Se bilaga 10 för undersökning.

5.3 Utveckling av konceptet
För att ta reda på vilka egenskaper som var viktigast för produkten utfördes en parvis jämförelse, se
bilaga 11. Projektgruppen kom fram till att det var viktigt att utveckla en produkt som användaren
kan lita på, det ställs krav på produkten gällande kvalitet och tillförlitlighet.
Sekretess
Produktens pris måste hållas nere för att nå vår tänkta målgrupp.
5.3.1 Workshop
I samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland utförde
projektgruppen en workshop, se figur 3. Projektmedlemmarna var
själva ansvariga under tillfället. Huvudämnena som behandlades var
motivation och pulsmätning för vardagsmotionären. Deltagarna
bestod både av personer som använder pulsklocka och personer
som inte använder pulsklocka. Målet var att komma fram till hur
pulsmätning kunde anpassas till motionärer och vilka faktorer som
motiverar till träning. Vi kom fram till att det viktigaste var att veta
att träningen utförs effektivt och att det ställs krav på enkelhet på
produkten av motionären. Sammanfattning av workshop se bilaga
12.

Figur 3 - workshop

5.3.2 Hårdvara
För att ta fram kretskort och mjukvara till denna tog projektgruppen kontakt med företaget J&D
Assisting Systems. Efter ett möte skickades en offert till projektgruppen, se bilaga 13. Vi accepterade
denna och tog fram en kravspecifikation som företaget skulle arbeta efter, se bilaga 14.
Projektgruppen undersökte tekniken närmare genom att söka artiklar inom området. Artiklarna
presenterades för företaget. Resultatet av detta blev enligt utvecklarna en betydligt effektivare
utvecklingsprocess. Trots detta blev utvecklingen försenad med fyra veckor. Projektgruppen
uppförde därför en tidsplan som presenterades, se bilaga 15. På detta sätt fick utvecklarna en
övergripande bild av allt som var tvunget att vara klart innan slutredovisningen av projektet den 16:e
maj.
5.3.3 Inkapsling
Inkapslingen som ska skydda kretskortet designades i CAD-programmet Catia v5. Tillverkningen
gjordes sedan i en prototypmaskin. Då inkapslingen ska vara ett stort inslag i produkten designades
den för att ge ett stilrent intryck. Ett tryck av loggan gjordes på inkapslingen för att marknadsföra
produkten.
5.3.4 Överföring
sekretess
5.3.5 Sekretessbelagd rubrik
sekretess
5.3.6 Sekretessbelagd rubrik
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sekretess

5.4 Hemsida
En hemsida har tagits fram med hjälp av programmet hemsida245. Detta kommer vara en av
försäljningskanalerna för Smartbeat. Hemsidan kommer även användas för att marknadsföra
Smartbeat innan den börjar säljas. För bild på hemsidan se bilaga 19.

5.5 Affärsplan
Eftersom detta projekt ska drivas vidare som ett företag tog projektgruppen fram en affärsplan.
Affärsplanen ska visas för potentiella investerare. Den presenterades även i tävlingen Venture cup.
Från tävlingen fick projektgruppen mycket bra respons och flera tips angående marknadsföring,
kontakter och prissättning. För affärsplanen i sin helhet se bilaga 20 och för feedback från Venture
cup se bilaga 21.

5.6 Samarbeten
sekretess

5.7Användarhandbok
För att få en förståelse och lätt komma i gång med produkten har det tagits fram en
användarhandbok. Denna beskriver hur pulsmätaren fungerar. För Användarhandbok se bilaga 22.

5.8 Förpackning
Under projektet togs det kontakt med företaget Eson pac som har hjälpt att ta fram två olika
förpackningar för Smartbeat, för bilder se bilaga 23. Ett möte utfördes6 där produkten visades upp.
Företaget skickade sedan de två förpackningarna och projektgruppen lät företaget Pad Tec sätta
tryck på dessa. Efter att ha utvärderat de två olika alternativen valdes den större varianten eftersom
produkten passade i denna bättre.

5.9 Varumärket
Varumärket Smartbeat, se figur 4, kom projektgruppen fram till efter en brainwriting-session med
olika idéer.
Sekretess
Designen på varumärket gjordes i programmet Adobe illustrator.

Figur 4 - Logga

5
6

Hemsida24.se
Veddige den 7 maj 2012
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5.10 Utvärdering
När prototypen tagits fram återstod att utvärdera den. Projektgruppen använde sig i detta moment
av nedanstående metoder.
5.6.1 FMEA
Efter att en FMEA utförts så kom projektgruppen fram till att risker främst var kopplade till möjliga
kvalitetsbrister. För fullständig FMEA se bilaga 24. Utifrån detta började projektgruppen att se över
var produktionen skulle ske. Tillverkning av produkten i Asien skulle leda till en låg kostnad vid
relativt små serier. Tillverkning i Sverige skulle leda till ökad kontroll och bättre kvalitet, vilket i
slutändan genererar i mindre felaktigheter och nöjdare kunder. Kostnaderna vid små serier blir
relativt höga och kostnaderna i stora serier blir låga. Ett besök gjordes därför på Elmia
polymermässan där projektgruppen framförallt diskuterade med företaget ACP- Systems om
tillverkning.
5.6.2 SWOT
sekretess
5.6.3 Tester
När projektgruppen hade en fungerande prototyp utfördes tester. Prototypen jämfördes med en
Garmin Forerunner 305, en pulsklocka med tillhörande bröstband. Resultatet blev att vilopulsen och
gångpulsen stämmer bra överens. Däremot stämde inte pulsen lika bra under löpning. Detta berodde
på att programvaran inte var uppdaterad att ge utslag vid snabba pulsändringar. En uppdatering
gjordes vilket bidrog till ett bättre resultat. För utvärdering av testerna se bilaga 26.
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6 Resultat
Mycket under denna rubrik är sekretessbelagt för att projektgruppen senare ska kunna patentsöka
produkten.

6.1 Träningsverktyget Smartbeat
Syftet med projektet har varit att ta fram ett verktyg som motiverar samt gör träningen rolig och
effektiv. Projektgruppen kan mycket stolt säga att syftet uppnåtts.
Resten är sekretess

6.2 Sekretessbelagd rubrik
Sekretess

6.3 Hårdvara
Sekretess
6.3.1 Enhetens uppgift
Sekretess
6.3.2 Komponenter
Batteriet har i nuläget en livslängd på två timmar. Detta kommer kunna förbättras under fortsatt
utveckling. För fullständigt elschema se bilaga 28.
Kretskortet har en sekretess, en usb-ingång samt en tryckknapp för att starta och stoppa mätningen.
6.3.3 Sekretessbelagd rubrik
Sekretess

6.4 Inkapsling
Inkapslingen fungerar som skydd för kretskortet och ger en stilren design till armbandet
Sekretess

6.5 Sekretessbelagd rubrik
Sekretess

6.6 Förpackning
Förpackningen som Smartbeat kommer säljas i har tagits fram för att ge produkten en viss image, se
bilaga 23. Förpackningen ska ge uppfattningen att produkten är stilren och kvalitativ. Smartbeat
kommer vara förpackad tillsammans med användarhandbok och laddningssladd.

6.7 Användarhandbok
En användarhandbok har tagits fram för att beskriva hur produkten ska användas. För fullständig
handbok, se bilaga 22.
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6.8 Jämförelse resultat mot produktkrav
Produkten ska kunna mäta puls med en felmarginal på fem procent.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: Genom tester, se bilaga 26.
sekretess
Batteritid på minst två timmar.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: Genom tidtagning7.
Vattenresistent, tåla lättare regn.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: Genom test, se bilaga 26.
Problemfri kommunikation.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: Genom test av prototyp.
Ekonomisk lönsam, payback på tre år.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: Ekonomiska kalkyler, se bilaga 32
Priset till kund ska vara under 1200 kr.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: Ekonomiska kalkyler, se bilaga 32

6.9 Jämförelse resultat mot projektkrav
En hemsida ska vara färdigställd.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: se bilaga 19.
Fungerande prototyp.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: Genom tester, se bilaga 26.
Färdigt kretskort, med elschema.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: För elschema, se bilaga 28.
Färdig rapport och affärsplan.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: För affärsplan, se bilaga 20.
Ekonomisk kalkyl utförd.
Uppfyllt: Ja Hur har detta bekräftats: För ekonomiska kalkyler, se bilaga 32.

7

Den 11 maj 2012
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7 Affärssystem
I detta avsnitt beskrivs hur projektgruppen kommer att tjäna pengar på Smartbeat. Gruppen har
upprättat en Affärsplan och nedan finns en förkortad version av denna. För affärsplanen i sin helhet
se bilaga 20.

7.1 Affärsidé
Smartbeat erbjuder ett enkelt sätt för motionärer att hålla sig motiverade på lång sikt
samtidigt som de får ut mer effekt av sin träning på kort sikt.
7.1 Marknaden
Smartbeats primära målgrupp är motionärer som konditionstränar i formerna joggning och
powerwalking i åldern 16 – 55. Detta segment består av 660 000 personer i Sverige. Produkten
kommer även tilltala andra målgrupper, mer seriösa motionsutövare och personer med annan
huvudsyssla exempelvis cykling. Vi ser även en potentiell marknad internationellt då
pulsmätningsprodukter används världen över.
Sekretess

7.2 Marknadsplan
För beskrivning av marknadsstrategi har projektgruppen bland annat utgått från metoden marketing
mix (Kotler. 2008).
Product
Sekretess
Price
Enligt projektgruppens marknadsundersökning, se bilaga 9, vet vi att marknaden är beredd att betala
300 – 1000 kr. Då ska det nämnas att frågan endast tog upp vad man var beredd att betala för att
veta sin puls utan att behöva bröstbandet. Vi tänker i slutändan sälja produkten billigare än
konkurrenterna för att nå motionären. Priset kommer vara högt till en början där sedan
skumningsprissättning sker.
Place
Smartbeat kommer till en början säljas i Sverige. Konsumenterna kan köpa produkten på tre sätt.
Sekretess, genom företagets egen hemsida och hos återförsäljare av sportartiklar. Efter att ha
etablerat produkten i Sverige är målet att nå den internationella marknaden. Till en början
Skandinavien och sedan övriga Europa.
Promotion
Marknadsföring kommer ske på flera olika sätt. Projektgruppen har tagit fram en hemsida där
potentiella kunder kan följa utveckling och lansering av Smartbeat. På detta sätt skapas ett intresse
kring produkten redan innan den börjar säljas. Andra företag och tidningar kan sedan också länka till
hemsidan. Marknadsföring kommer även ske via sociala medier och olika träningsbloggar. Företaget
kommer ge gratis produkter till träningsbloggare (opinion leaders) så att de sedan kan skriva om
Smartbeat och på så vis locka köpare. Andra ställen där Smartbeat kommer att synas är på gym, i
tidningar och på större idrottsarrangemang, exempelvis Göteborgsvarvet och Lidingöloppet.
Sekretess
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7.4 Produktionsprocessen
Sekretess

7.5 Tidplan
Projektgruppen kommer till sommaren 2012 att starta ett företag kring produkten Smartbeat. Under
det första året är målet för företaget att lansera en nollserie om 100 enheter och sedan en 1000serie.

7.6 Ekonomiska kalkyler
Sekretess
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8 Framtid och visioner
Projektgruppen ser ljust på produktens framtid. Nedan beskrivs de inledande steg som kommer ske
för att Smartbeat ska nå marknaden.

8.1 Starta företag
När examensprojektet är avslutat har projektgruppen som plan att till sommaren 2012 starta ett
företag kring produkten Smartbeat. Projektgruppen har en utarbetad affärsplan, se bilaga 20, och
tanken är att kunna knyta investerare till företaget och ansöka om olika stipendium. För att få fram
en slutgiltig produkt finns det ett antal moment som ska utföras, se figur 12. Målet är att ha en
färdig produkt på marknaden under våren 2013.
CE-märkning
Undersöka
patentmöjligheter
Fortsatt utveckling
Ta förhandsbokningar

2012

Släppa nollserie
Utvärdering och
förbättring
Släppa 1000-serie
Marknadsföring

2013

Fullskalig
försäljning i
Sverige. Utöka
produktportfölj
Marknadsföring

2014
Figur 12 – Planering framtid

8.2 Utveckling
Innan Smartbeat ska börja säljas kommer det göras förbättringar för att eliminera möjliga störningar
som kan förhindra mätning av pulsen. Nästa steg är en nollserie som sedan ska utvärderas för att
förbättringar ska kunna göras.
Sekretess

8.3 CE-märkning
För att intyga att Smartbeat uppfyller de grundkrav som finns för hälso, miljö, och säkerhetskrav
kommer produkten CE-märkas. Detta kommer innebära att produkten får säljas fritt inom EU:s
länder.8

8.4 Immateriella rättigheter
För att skydda varumärket ska en ansökan om varumärkesskydd göras i grupp 28 (Spel, leksaker,
sport- och gymnastikartiklar) Efter att ha gjort en nyhetsgranskning stod det klart att Smartbeat inte
är registrerat idag. Möjligheterna för att patentskydda produkten ska undersökas under 2012.
Kontakt har tagits med konsultföretaget Valea där projektgruppen beskrivit produkten. Responsen
var att detta skulle vara möjligt om det finns tillräcklig uppfinningshöjd.

8.5 Samarbeten
Sekretess

8

http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_468.pdf
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9 Diskussion
Detta examensarbete har varit mycket givande och lärorikt. Nedan beskrivs kort
projektmedlemmarnas tankar kring arbetet.

Projektgruppen har fungerat mycket bra ihop där arbetsuppgifter fördelats utefter vilken kompetens
de olika projektmedlemmarna besitter. Ambitionen för gruppen under året har varit att ta fram en
fungerade prototyp vilket vi har lyckats med.
Vi är mycket stolta över resultatet. Framtiden för Smartbeat ser ljus ut, en innovativ produkt i rätt tid
Sekretess
Vi har under projektet lärt oss både fördelar och nackdelar av att involvera andra personer och
företag i ett projekt. Genom samarbete med underleverantörer har vi kunnat effektivisera arbetet då
det inom vissa områden saknats ingående kompetens. Detta har lett till att vi varit beroende av att
de håller deadlines. Dessa har inte alltid hållits vilket har lett till förseningar av bland annat prototyp.
Dessa förseningar tillsammans med kostnader för vissa moment har lett till att Smartbeat idag inte är
redo för marknaden. Vi har dock en plan för hur detta ska ske.
Projektet har varit mycket lärorikt och framförallt roligt. Det har varit inspirerande för
projektgruppen att utveckla en produkt inom sportbranschen. Vår ambition är att efter examen
arbeta vidare med projektet och har som mål att sälja Smartbeat på marknaden under våren 2013.
Detta tror vi är möjligt då vi under projektet har knutit ett flertal kontakter för eventuella framtida
samarbeten. Dessa kontakter skulle göra det möjligt att nå ut både nationellt och internationellt. Vi
tror på vår produkt och hoppas att fler och fler kommer märka fördelarna av att använda sig av
Smartbeat de kommande åren.
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Bilaga 1 – Projektbeskrivning
Intressenter
Typ av intressent

Hur intressenten påverkas av
projektet

Hur intressenten påverkar
projektet

Kompetensutveckling, möjlighet
till företagsstart. Kontakter,
nätverk.

Styr och äger projektet

Ökad företagsamhet och
konkurrenskraft från regionen.

Finansiellt stöd, kontakter

Handledare

Ingen påverkan

Kundgruppen vardagsmotionär
Sekundärintressenter
Högskolan i Halmstad

Ny produkt på marknaden

Ger kontakter, tips och
övervakar projekt
Kundkrav ska uppfyllas

Almi företagspartner
Övriga Handledare
Återförsäljare

Ökad företagsamhet i Sverige
Ingen påverkan
Förbättrat sortiment

Andra kundgrupper

Tillgodoser ny produkt

Kärnintressenter
Projektgruppen

Primärintressenter
Hälsoteknikcenter Halland

Reklam för skolan

Kunskap i form av studier
och handledning
Finansiellt stöd
Bedömning efter redovisning
Försäljningskanal efter
projekt
Kundkrav bör uppfyllas

Krav
Produktkrav:
Produkten ska kunna mäta puls med en felmarginal på fem procent.
Produkten ska kunna mäta puls från användarens arm.
Batteritid på minst två timmar.
Vattenresistent, tåla lättare regn.
Problemfri kommunikation.
Ekonomisk lönsam, payback på tre år.
Priset till kund ska vara under 1200 kr.

Projektkrav:
En hemsida ska vara färdigställd.
Fungerande prototyp.
Färdigt kretskort, med elschema.
Färdig rapport och affärsplan.
Ekonomisk kalkyl utförd.
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Projektorganisation

Handledare
Hans-Erik Eldemark

Finansiärer
Almi Företagspartner
Hälsoteknikcentrum Halland
Sten Fåhrés stiftelse

Projektägare och
projektgruppen
Elin Johansson
Robert Bäckström
Isak Ladeborn

Referensgrupp
Karin Weman
Helge Opdahl
Workshoppgrupp
Hälsoteknikcentrum Halland
Venture Cup

Budget
Intäkter
Almi Företagspartner
Hälsoteknikcentrum Halland
Sten Fåhré stipendie
Totala intäkter
Kostnader
Prototyp

47 000
10 000
2 000
59 000
49 216
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Leverantörer
J&D assisting system
Apping
National Gummi

Riskanalys
Minimiriskmetoden
Risk
Inte tillräcklig budget
Tidsbrist vid prototypframtagning
p.g.a att leverantör missar
deadline
Projektgruppen kommer inte fram
till någon teknisk lösning.
Projektgruppen har inte, eller kan
inte skaffa, tillräcklig kompetens
under projektets gång.
Immateriella hinder
Sjukdom i projektgruppen

Sannolikhet (1 till 5)
3
3

Konsekvens (1 till 5)
4
3

Risktal (S*K)
12
9

2

4

8

2

3

6

3
2

4
3

12
6

Åtgärdsplan
Rangordnade risker (högst först)
Inte tillräcklig budget (12)

Immateriella hinder (12)

Tidsbrist vid prototypframtagning
p.g.a att leverantör missar
deadline (9)
Projektgruppen kommer inte fram
till någon teknisk lösning. (8)
Projektgruppen har inte, eller kan
inte skaffa, tillräcklig kompetens
under projektets gång. (6)
Sjukdom i projektgruppen (6)

Förslag på åtgärder
Göra undersökning på
möjligheter till stipendier och
finansiering.
Tidigt göra nyhetsgranskning,
kontrollera varumärke-,
patent- och designskydd
Lägga deadlines tidigare än
vad de faktiskt behöver vara.
Ligga på leverantören, boka
möten, korta avstämningar.
Läsa artiklar, kontakta
relevanta företag,
Kontakta relevanta företag,
fokusera på företag utanför
Sverige,
Ökad outsourcing
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Ansvarig
R.Bäckström

E.Johansson

I.Ladeborn

R.Bäckström
I.Ladeborn

E.Johansson

Tidsplan Ganttschema
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Visuell planering
sekretess
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Sekretessavtal

Undertecknad förbinder sig genom underskrift på baksidan av detta papper, att
behandla information om de produkter som projektarbetet avhandlar, och
information om företag, såsom projekt, produktutveckling, produkter,
marknader med mera, som fås under projektarbetena konfidentiellt.
Diskussioner får dock föras inom den krets som deltar i projektarbetet.
Information som inhämtats vid projektarbetet får således inte diskuteras med
eller yppas till personer utanför denna krets.
Sekretessförbindelsen omfattar inte information som återfinns i offentliga
handlingar eller på annat sätt är offentlig.
Brott mot denna sekretessförbindelse kan medföra skadeståndsskyldighet, utan
någon begränsning av beloppet, enligt skadeståndslagen, lag 1972:207.
Sekretessförbindelsen gäller till och med 31 december 2016.
Undertecknande sker på baksidan av detta dokument.
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Avtal Almi Företagspartner
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Bilaga 2- Idégenerering
Sekretess
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Bilaga 3- Funktioner i pulsklockor
Nedan står de mest relevanta funktioner som återfinns i olika varianter av pulsklockor. Dessa togs
fram för att sedan bestämma vilka funktioner som skulle vara intressanta för projektgruppen att
använda sig av.
Pulsfunktion
Splittfunktion
Tid
Klocka
Hastighet
Kaloriförbränning
Fotsensor som mäter sträckan (accelerometer)
GPS som mäter sträcka
Möjlighet till uppföljning och statistik via datorn.
Intervallträningsfunktion
Lagringsfunktion
Aktuell höjd
Stegräknare
Träningsanalys
Träningsprogram
Träning i intervallzon
Alarmfunktion
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Bilaga 4 - Konkurrentanalys

Produkt(er)
Pulsklocka, bröstband
(Suunto)

+
Etabelerade på
marknaden
Liten enhet

Pulsklocka, bröstband
(Garmin)

Etabelerade på
marknaden
Liten enhet

Pulsklocka, bröstband
(Nike)

Etablerade,
högt
imagevärde
Liten enhet
Etabelerade på
marknaden
Liten enhet

Pulsklocka, pulsband
(Polar)

Flera produkter
Dyr
Otympligt
bröstband
Flera produkter
Dyr
Otympligt
bröstband
Flera produkter
Dyr
Otympligt
bröstband
Flera produkter
Dyr
Otympligt
bröstband
Dyr

Hörlurar (Motorola)

Liten enhet

Bröstband till
smartphone (Wahoo,
Polar)

Tillgång till all
informantion
som är
intressant
Behöver inte
bröstband

Otymplig
Flera produkter

Statistik
Uppföljning

Kräver bröstband

Statistik
Uppföljning

Kräver bröstband

Optiska mätare
(epulse2, Active2,
Scosche)
Träningsapplikation till
smartphone
(Endomondo)
Träningsapplikation till
smartphone
(Runkeeper)

Kräver flera
produkter.
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Det traditionella pulsbandet med tillhörande klocka. (Garmin, Polar,
Suunto, Nike)
Bröstbandet spänns runt bröstet och mäter puls samtidigt som den trådlöst överför information till
ett instrument, vanligtvis en klocka. Musik behöver lösas separat.

Pulsband och smartphone
Ett bröstband som via bluetooth och ant+ sänder till en smartphone där en applikation visar
användarens puls. Många produkter krävs.

Pulsmätare med optisk sensor
Optisk mätning från huden. Flera produkter krävs med deras koncept.

Motorola - Motoactv
Motorola säljer en pulsmätningsenhet som har gps, musik, kalorier, sträcka och tid. Enheten är liten
och lätt att ta med sig. Du kan själv välja att köpa tillbehör för hur du vill fästa den. För att kunna få
pulsen använder man sig av ett pulsband eller hörlurar. Nackdelen med denna produkt är att den är
väldigt dyr. Enbart monitorn med gps kostar närmare 2000 kronor.

Träningsapplikationer
Det finns idag flera olika träningsapplikationer på marknaden. De största är Runkeeper och
Endomondo. I applikationerna kan du se sträcka, tid, kaloriförbrukning och hastighet. Det finns även
möjlighet att kunna använda sig av pulstagande brösband för att se pulsen direkt i applikationen. Det
finns även möjlighet att kunna lyssna på musik under träningspasset.
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Bilaga 5 – Kvalitetshuset
sekretess
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Bilaga 6- Slack
Smartbeat
Kunder

sekretess

Produktspecifikation

sekretess

Tillverkningsresurser
Användarvänlighet

sekretess
sekretess
sekretess

Designförändringar
Efterfrågan
Marginaler
Volym
Pris till kund
Kvalitet

sekretess
sekretess
sekretess
sekretess
sekretess

Pulsklockor med bröstband
(Suunto, Polar, Garmin)
Elitidrottare och motionärer
Pulstagande bröstband med
pulsklocka
Hög
Låg
Medel – många varianter som
liknar varandra
Medel – främst elitidrottare
Hög
Hög
Hög
Hög

sekretess
Pålitlighet
Inarbetade varumärken
Många funktioner

Konkurrensfaktorer

Order winners

sekretess
Antalet funktioner
sekretess

Kvalitet

Mindre viktigt

sekretess

Design, pris

Interna prestandamål

sekretess

Vara marknadsledande

Qualifiers

Sammanfattning
sekretess
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Bilaga 7- Sammanfattning Patent
Projektgruppen har granskat patent för att undersöka att det inte sker något intrång.

US 8012097 (B1) - Monitoring device for an interactive
game
A system and method (1000) for an interactive game is disclosed herein.
The system (1000) preferably includes monitoring device (20) monitoring
the vital signs of a user, and a computer (1420). The monitoring device (20)
is preferably an article (25) having an optical sensor (30) and a circuitry
assembly (35), and a pair of straps (26a and 26b). The monitoring device
(20) preferably provides for the display of the following information about
the user: pulse rate; blood oxygenation levels; calories expended by the
user of a pre-set time period; target zones of activity; time; distance
traveled; and/or dynamic blood pressure. The article (25) is preferably a
band worn on a user's wrist, arm or ankle.

Argumentation: patentet skyddar produkt till tv-spel. Vi inkräktar
inte på detta patent.

US7431696 (B1)
A monitoring device ( 20 ) for monitoring the vital signs of a user is disclosed herein.
The monitoring device ( 20 ) is preferably an article ( 25 ) having an optical sensor (
30 ) and a circuitry assembly ( 35 ). The optical sensor ( 30 ) preferably comprises a
photodetector ( 130 ) and a plurality of light emitting diodes ( 135 ). The monitoring
device ( 20 ) preferably provides for the display of the following information about
the user: pulse rate; blood oxygenation levels; calories expended by the user of a
pre-set time period; target zones of activity; time; or distance traveled.

Argumentation: Patentet Gäller endast USA.
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EP2371279 (A1)
There is provided an apparatus for determining a heart pulse of a
person (302), the apparatus comprising at least two detectors
(104, 106) configured to detect a blood pulse (410) optically from
the blood circulation of the person (302) and to be placed optically
on the skin (402) of the person (302) such that the detection of the
blood pulse (410) by each of the at least two detectors (104, 106)
is expected to take place in a known order, a processor (102)
configured to determine that the detection of the blood pulse (410)
is correct when the detection of the blood pulse (410) by each of
the at least two detectors (104, 106) takes place in the known
order, and to determine the heart pulse of the person (302) on the
basis of the detected pulses that are determined as correct.

Argumentation: De hävdar i claims att man måste minst ha två sensorer för att kunna mäta pulsen
och att den endast ska mäta på handleden. Dessa två gör att vi inte inkräktar på det ansökta patentet
(har ej gått igenom än).

Kontakt med Valea patent
sekretess
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Bilaga 8- Designskydd
sekretess
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Bilaga 9- Marknadsundersökning
1. Hur ofta tränar du i veckan? (Lagsporter och simning räknas inte)

0ggr (vänligen fortsätt INTE med detta formulär om du kryssar i detta alternativ)
1-2ggr
3-4ggr
>4ggr

5
195
172
88

1%
43%
38%
19%

90
368

20%
81%

2. Hur gammal är du?

< 16
16-25
26-35
>35

15
341
54
43

3%
75%
12%
9%

3. sekretess

4. Använder du pulstagande brötband när du tränar

Ja (svara inte på fråga 6)
Nej (gå vidare till fråga 6)
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5. Tycker du bröstbandet är otympligt eller skvanade

Ja
Nej

37
84

31%
70%

Kommentarer:
Jag har slutat använda pulstagande bröstband just för att det är otympligt och skaver
Den kan dock glida ner när man svettas mycket på sommaren
Den måste sitta alldeles för hårt för att inte kasa
Kör med pulsband under spinning ,tycker det funkar ok, men tror att det kan finnas en
bättre lösning
6. Ser du nyttan av att veta pulsen när du tränar?

Ja
Nej

299
117

72%
28%

Kommentarer:
Det gör träningen (löpningen ) roligare samt att du kan förbättra träningen och göra
den optimal och effektiv
Inte på den nivå jag tränar
Det motiverar mig till att träna hårdare och jag får en bra uppfattning om viilken nivå
min träning ligger på
Har dock inte fått så mycket info om det
Då jag inte tränar så mycket kondition känns det onödigt
Skulle gärna vilja se det över hela passet, snitt osv
Kan ju kanske vara roligt och användbart att veta sin puls men jag tror jag kan man
kan klara sig väldigt bra utan också
Skulle vara kul men inget jag vill lägga mssa pengar på
Kan tänka mig att dem som är seriösa och tävlar gör det
Jag saknar kunskapen om puls kopplat till träning
När man har koll på sin puls är det anväöndbart men inte annars
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7. Tränar du utomhus på vintern? (Lagsporter räknas inte)

Ja
Nej

206
252

45%
56%

8. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala föra att se din puls utan att
behöva bröstbandet?
0
1-100
101-500
501-1000
1001-1500
>1500
Vet inte

75
93
169
37
10
19
15

Övriga kommentarer
Jag vet hur jag räknar min puls och skulle därför inte betala något alls tyvärr. Kanske
att jag skulle betala 40 kr för information och sedan kunna tillämpa detta självständigt
vid framtida tillfällen.
beror på övriga funktioner.
Lika mycket som ett nytt bröstband om det håller samma tillförlitlighet. Är det en app
som skall ersätta betalar jag max 100 sek.
Inte så inne i sportande så känns inte nå viktigt
250 kr/år
Konstig fråga. 1-5 kr/mätning vid träning?
ser inte bröstbandet som något problem så skulle inte betala så mycket då jag redan
har ett. Funderar på tillförlitligheten i pulsmätning utan bröstband eller liknande..
inte mycket
beror på
Upplever inte bröstbandet som något jobbigt eller störande
Det beror ju på om det är en engångssumma eller en gång-på-gång-summa, och vad
det är för manick vi pratar om. Men okej, är det en grej som jag bara betalar för när
jag använder den, så kanske 2 kronor/gång, max, och är det en engångssumma så
max 300 kronor.
30 per tillfälle
Vet inte vad pulsband kostar men någon hundralapp mer än det.
Med tanke på att en pulsklocka idag går för cirka 1000kr så skulle jag nog kunna vara
beredd på att ge allting upp till det beroende på kvaliteten på produkten.
inte mkt...
50kr/mån
Samma för all sorts pulsmätningsredskap.
Inte mer än vad liknande produkter kostar i dagsläget
Lite. Ser ingen nytta
Svårt att säga.. Men som studerande så är det svårt att lägga ut en större peng för en
sådan sak.. Men om man skall sätta en prislapp så skulle det kanske kunna vara runt
300 kronor, beroende på vad man kommer att använda sig av istället...
100kr/år
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tyvärr inte särksilt mycket, inte tillräckligt intressant för mig...
Har pulsklocka men använder den inte
ingenting egentligen då jag tycker gymmet ska ha det under spinning pass och andra
pass där det är bra att veta vad sin puls ligger på. Men för hemma bruk, kanske 800:2 kr/gång. Alt. 15 kr/ månaden
beror på hur smart och lättanvänd lösningen är
några hundralappar
Jag kräver inte att veta min puls under träning, men förstår nyttan med det och ibland
är man nyfiken och ångrar att man inte har bättre koll.. Så kanske 400.några hundra
Inte så mycket
Vad kan jag uppnå genom att veta min puls? Otydligt för mig varför min puls är viktig.
Ett värde på min puls ger mig ingenting. Försök motivera mig bättre genom att hitta
något annat värde eller visa mig hur viktig pulsen är typ genom en grfaisk mätare och
redovisa min max puls samt var jag befinner mig när jag tränar samt varför just
pulsen är så viktig
9. Egna kommentarer
Tränar inte tillräckligt seriöst för att behöva den informationen just nu
Denna produkten har jag saknat på marknaden
Använder nästan aldrig pulsklocka
Kan ju ta min puls med fingret
Jag skulle vilja ha fler funktioner än att bara de pulsen
Pulsen kan man ju ta själv ganska lätt om man skulle vilja, plus att det finns på
maskiner som kan mäta detta
Att exakt veta vad min puls ligger på när jag träna har absolut ingen funktion för mig
som är vardagsmotionär
Inget intressant att veta pulsen
Har redan en grym pulsklocka så är ointressant
Räknar nog hellre på gammalt vis mot en klocka än att betala för det
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Bilaga 10- Användarundersökning
sekretess
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Bilaga 11- Parvis jämförelse egenskaper
sekretes
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Bilaga 12- Workshop
Förberedelse inför workshop
Följande underlag för workshopen togs fram av projektgruppen.
Steg 1:
Presenterara vad vi gör. ”Vi ska ta fram en träningsprodukt för vardagsmotionären, vi går annars inte
in mer på på vad vi gör för att inte låsa diskussionerna. Vi kommer lite längre fram berätta mer om
vår produkt.
Steg 2:
Vad gör dig motiverad i största allmänhet, om vi inte bara tänker på träning?
Postit lappar (brainstorming)
Vad gör dig motiverad till att träna?
Ex. Det är kul, Vad är roligt för dig? Se att du har utvecklats?
Vad skulle kunna hjälpa dig?
Verktyg? Stegräknare? Personlig tränare? Tävlingar?
Steg 4: Befintliga verktyg
Vad använder ni för verktyg för att öka motivationen till er träning? (Puls, Musik, datorn) Hur hjälper
de dig?
Pulsklocka, stegräknare?
Hur hjälper den dig?
Lätt att göra uppföljning?
Varför är det viktigt att veta pulsen när man tränar?
Vad krävs för att en vardagsmotionär ska köpa en pulsmätningsprodukt?
Hur får man någon som inte vet vikten av pulsmätning att förstå det?
Sekretess
Vad vill du veta när du tränar, vilka faktorer?
Steg 5: Mål
Vad har ni för mål med er träning?
Vad är känsla att folk i er omgivnining har för mål?
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Resultat av workshop
Följande resultat uppkom efter workshopen.
Motivationsfaktorer
Brainstorming användes för att komma fram till olika motivationsfaktorer. Post-it-lappar delades ut
till alla deltagare. Sedan skrev varje person ned vad de tänkte. Resultatet blev enligt nedan.
Varje person fick sedan sätta upp sina lappar på en whiteboardtavla och förklara vad de tänkte, från
detta uppkom sedan diskussioner.

Samhörighet

Ny
utrustning

Dåligt
samvete

Roligt

Mål

Sällskap

Undvika
sjukdomar
och skador

Inbokat
(”tvång”)

Återkoppling
Det sociala
spelar in

Fint väder

Välbefinnande

Självbild

Löfte
Utmaning

Välmående

Förbättra
hälsa
Utveckling
Fint väder

Upplevelse
Belöning,
Material och
psykisk

Se resultat
av tränandet
Tydlighet

Pulsträning för vardagsmotionärer
För att komma fram till vilka funktioner som en vardagsmotionär vill ha, samt hur pulsträning är
intressant för denne fördes diskussioner. Sträckan och tiden ansågs vara grundläggande faktorer som
motionärer vill ha. Angående kaloriförbrukning fanns delade meningar. Det ansågs av vissa vara för
krångligt att använda sig av det. Det gav inte någon riktigt bra bild då det är svårt att jämföra hela
dagens förbrukning jämfört med intaget av energi. Andra tyckte att det gav ett användbart värde
som kunde jämföras mellan olika träningspass.
De deltagare som var med under workshopen tyckte pulsmätning för vardagsmotionären ställer krav
på enkelhet. Produkten som används ska i princip tala om att träningen görs på rätt eller fel sätt. Det
diskuterades även om variationerna av puls. Beroende på dagsform beter sig hjärtat lite annorlunda.
Så vid träning i olika zoner behövs en viss marginal innan produkten alarmerar att träningen utförs
felaktigt. Att produkten uppmuntrar vid bra träning sågs som positivt. En deltagare som använder sig
av pulsklocka med bröstband såg motivationsfördelar av att logga träning över tid för att se sin
utveckling.
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Bilaga 13 – Offert teknik
sekretess
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Bilaga 14- Kravspecifikation pulsmätare
sekretess
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Bilaga 15- Slutplan
Slutplan inkapsling
Söndag 29/4 Cadritningar
Görs efter mått från Assisting Systems
4 Dagar

Torsdag 3/5 Tillverkning av Hölje
Görs i en prototypmaskin
1 Dagar

Fredag 4/5 Kontroll och justeringar
Att hölje passar med kretskortet
1 Dagar

Lördag 5/5 Lack/spackla Detalj
Att hölje passar med kretskort
3 Dagar

Onsdag 9/5 Tryck på Detalj
Företag trycker samtidigt på hållaren
1 Dagar

Onsdag 9/5 Monteras på hållare
Produkten måste vara klar för att tester på
användare ska göras innan redovisningen

Torsdag 10/5 Tester
Bilaga 15 1/1

Bilaga 16- Val av teknik
sekretess
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Bilaga 17- sekretessbelagd rubrik
sekretess
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Bilaga 18- sekretessbelagd rubrik
sekretess
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Bilaga 19- Hemsida
sekretess
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Bilaga 20– Affärsplan
2012-05-17

Robert Bäckström
Elin Johansson
Isak Ladeborn
Kontakt: robertbackstrom@hotmail.com
070-5416382
Konfidentiellt
Denna affärsplan är konfidentiell. Affärsidén i sig eller information från denna beskrivning
får inte utnyttjas, reproduceras eller göras tillgänglig för tredje part utan föregående
skriftligt tillstånd från Robert Bäckström, Elin Johansson och Isak Ladeborn
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Sekretess
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Bilaga 21- Feedback Venture cup
sekretess
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Bilaga 22 – Användarhandbok
sekretess
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Bilaga 23– Förpackning

Sekretess

Bilaga 23 1/1

Bilaga 24 – FMEA
sekretess
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Bilaga 25 – SWOT
sekretess
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Bilaga 26 – Test och kalibrering
Efter att projektgruppens prototyp var klar utfördes tester och utvärderingar på den. Pulsen
jämfördes med en idag beprövad produkt Garmin Forerunner 305, en klocka med tillhörande
bröstband. Testerna utfördes 13/5-14/5 2012 på Högskolan i Halmstad.

Mätning av utgåva 1
Mätning av vilopuls
Deltagare

Smartbeat

Garmin Forerunner

Person 1

65 slag / min

65 slag / min

Person 2

54 slag / min

53 slag / min

Person 3

62 slag / min

61 slag / min

Person 4

71 slag / min

71 slag / min

80
60
Vår Produkt

40

Garmin Forerunner
20
0
Person 1

Person 2

Person 3

Person 4
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Mätning av puls vid promenad
Mätningen gjordes efter avslutad promenad på 5 minuter.
Deltagare

Smartbeat

Garmin Forerunner

Person 1

85 slag / min

84 slag / min

Person 2

92 slag / min

90 slag / min

Person 3

101 slag / min

101 slag / min

Person 4

93 slag / min

93 slag / min

120
100
80
60

Vår Produkt

40

Garmin Forerunner

20
0
Person 1 Person 2 Person 3 Person 4

Mätning av puls vid löpning 1/2
Mätningen gjordes under löpning. Efter 1 minut.
Deltagare

Smartbeat

Garmin Forerunner

Person 1

132 slag / min

143 slag / min

Person 2

124 slag / min

129 slag / min

Person 3

141 slag / min

151 slag / min

Person 4

128 slag / min

135 slag / min

160
150
140
Smartbeat

130

Garmin Forerunner

120
110
100
Person 1 Person 2 Person 3 Person 4
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Mätning av puls vid löpning 2/2
Mätningen gjordes under löpning. Efter 3 minuter.

Deltagare

Smartbeat

Garmin Forerunner

Person 1

145 slag / min

147 slag / min

Person 2

133 slag / min

133 slag / min

Person 3

154 slag / min

156 slag / min

Person 4

149 slag / min

150 slag / min

160
155
150
145
Smartbeat

140

Garmin Forerunner

135
130
125
120
Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Utvärdering av mätvärden
Mätningen av vilopulsen och gångpulsen stämmer med referensprodukten. När användaren sprang
med produkten så stämde våra värden med referensprodukten mindre bra. Efter andra mätningen,
som var efter cirka tre minuter, så stämde de överens. Felaktigheterna berodde på att mjukvaran var
programmerad att inte ge utslag för snabba pulsändringar. Vi gjorde sedan uppdatering på
mjukvaran och fick positivt resultat då den snabbt visade rätt puls. Dock blev problemet att det
uppkom en del störningar. Efter detta gjordes ännu en uppdatering där ett mellanvärde valdes vilket
löste problemet.
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Bilaga 27 – Ritningar Sekretessbelagd rubrik
sekretess

Bilaga 27 1/1

Bilaga 28 – Ritningar kretskort
sekretess
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Bilaga 29 – Information om mättekniken
sekretess
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Bilaga 30 – sekretessbelagd rubrik
sekretess
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Bilaga 31 – sekretessbelagd rubrik
sekretess

Bilaga 31 1/1

Bilaga 32 – Ekonomiska kalkyler
Kostnader 2012
Kostnader och finansiering
De kostnader vi kommer ha för produktframtagningen beskrivs i tabellen nedan. Vi har hittills fått
finansiering på totalt 59 000 kronor från Almi företagspartner, Hälsoteknikcentrum Halland och Sten
Fåhré:s stiftelse. Detta räcker till att ta fram första prototypen. För att sedan kunna utveckla och
lansera produkten mer kommer vi söka investerare som vill satsa pengar i företaget.
sekretess

Sammanfattning av ekonomi
Utvecklingsåret 2012
utvecklingskostnad på xxxx xxxx
Första försäljningsåret 2013
Vi räknar med att sälja xxxxx enheter första försäljningsåret. Vi antar att vi kommer sälja vår produkt
för xxxxx inklusive moms till slutkund. Vi räknar med att inga återförsäljare är kopplade till företaget
år 2013. Vi räknar att vi att vi har en självkostnad för produkten på xxx kronor och gör en vinst på
xxxx kronor per enhet. Sekretess. Vi kommer gå break-even redan under detta år enligt
beräkningarna.
Första försäljningsåret 2014
Detta år räknar vi att nå x% av vår primära målgrupp. Under detta år har vi kopplat återförsäljare till
oss där x % går via dem och x % via vår hemsida.
Andra försäljningsåret 2015
Detta år räknar vi att ytterligare x% av vår primära målgrupp. Under detta år säljs x % genom
återförsäljare.
Tredje försäljningsåret 2016

Detta år räknar vi att nå x% av vår primära målgrupp. Under detta år har vi kopplat
återförsäljare till oss där x % går via dem och x % via vår hemsida.
Siffrorna baseras på information från:
xxxxxxx – Verktygskostnader och material
xxxxxx - formverktyg i plast
xxxxxx - Verktygskostnader tyg
xxxxx – Förpackningar
xxxxxxx – Automatiseringsverktyg
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Bilaga 33 – Tillverkningsinformation
sekretess
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