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Sammanfattning  

eXrpoint är en applikation med ett tillhörande koncept som agerar mötesplats för 
applikationsanvändaren och potentiella samarbetande företag.  

Konceptet ger ett nytt sätt för företag att marknadsföra sig på. Då samarbete med eXrpoint 
uppstår, erhåller företaget marknadsföring via ett antal kanaler och som motprestation 
erhåller eXrpoint källan till applikationens motivationsfaktor, premierna. De samarbetande 
företagen sponsrar då med ekonomiska medel, varucheckar, gratisprover, rabatter eller 
produkter som sedan blir premier i eXrpoints applikation.  

Dessa premier kan användarna ta del av när de lyckas nå upp till de satta poängnivåerna 
genom att motionera och sedan registrera detta i applikationen.  

eXrpoint är framtiden inom hälsoprofilerad marknadsföring och vardagsmotivation. 

Rapporten beskriver bland annat de tillvägagångsätt och utförande som gjorts för att nå 
dagens resultat, exempel på detta är BAD-PAD-CAD, SWOT, FMEA, benchmarking, 
kravspecifikationer och moodboards. Alla dessa är baserade på kunskaper som erhållits under 
projektägarnas skolgång på Utvecklingsingenjörsprogrammet.  

Detta examensarbete har resulterat i en fungerande applikation med ett tillhörande 
implementerbart koncept, en reklamfilm samt goda framtidsutsikter.  

 

Abstract 

eXrpoint is an application and a concept that brings businesses and users together.  

The concept is a new way of marketing and by collaborating with eXrpoint the companies get 
marketing through many different channels. In return eXrpoint gets motivational products.  

These products will be used as a motivational factor in the application. The users will be able 
to take part of these products when reaching a defined score level making it a fun and 
challenging application. To get to a certain score level you have to exercise and register this in 
the application to get your well-earned points.  

eXrpoint is the future in health oriented marketing and everyday motivation. 

In this thesis you will for an example find descriptions of the methods that have been applied 
to reach the result. Examples of these are BAD-PAD-CAD, SWOT, FMEA, benchmarking, 
requirements and mood boards. All of the methods are based on the knowledge that the 
team has required during the three years at their university, studying Innovation engineering.  

This thesis has resulted in a functional application with a corresponding concept, a 
commercial and good future prospect.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord 

Projektgruppen till eXrpoint består av Malin Larsson och Jennifer Nilsson. De har utövat ett 
projekt, examensarbete, på Högskolan i Halmstad. Resultatet, koncept och applikationen 
eXrpoint har arbetats fram under hösten 2013 till våren 2014. Utbildning av de metoder som 
är beskrivna i projektet har skett under utbildningen på Utvecklingsingenjörsprogrammet, de 
tre senaste åren. Projektet har nu sammanfogat metoderna och projektgruppen som har tagit 
lärdom av dessa till kommande moment i arbetslivet. 

Tack vill riktas till handledare Johan Wretborn, examinator Leif Nordin samt studiekamrater 
vid Utvecklingsingenjörsprogrammet som under projektets gång har givit god respons, hjälp 
och stöttning. Även tack till Almi Företagspartner samt Sten Fåhrés minnesfond för 
ekonomiska stöd till projektet. 

De samarbetspartner som har hjälpt till med reklamfilm och programmering är Happy Troll 
produktioner och Filip Lindqvist, tack till er för ett gott samarbete med goda resultat. 

Till sist kommer avslutning av examensarbetet ske på mässan Utexpo. Där riktas ett tack till 
Umara Sports som bidragit med produkter, för att besökare ska kunna prova på eXrpoint och 
tävla om premier för sina prestationer. 

Avslutningsvis har projektgruppen tagit stor lärdom av projektledning, hantera och starta upp 
projekt, samt hur utvecklingsprocessen för en applikation går till. Att vara flexibel vid plötsliga 
förändringar är ytterligare något som gruppen fått erfarenhet av. 
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1. Inledning 
Fysisk aktivitet ökar som medicinering på recept i takt med att livstilen blir mindre aktiv. 
Många företag vill framhäva sitt hälsotänk genom att erbjuda de anställda friskvård. I 
sökandet efter vad som motiverar till ett aktivare liv togs ett koncept fram där företag kan 
marknadsföra sig samtidigt som de hjälper människor till att ta steget till en aktivare livsstil. 

1.1 Bakgrund 

Genom studier och projektägarnas egna erfarenhet har det framgått att människor inte har 
det aktiva liv, som de borde ha, för att må så bra som möjligt. Det är svårt att förändra vanor, 
men även att hålla motivationen uppe, eftersom det tar tid innan träningen visar effekt och 
resultat. De flesta som börjar träna med en fysisk aktivitet slutar inom 3-6 månader (Weman-
Josefsson 2013). Även om marknaden, gällande motion och hälsa, expanderat med bland 
annat olika motivationsförslag och idéer, hjälper inte dessa med att förändra hälsobeteenden 
hos människor. 

Projektgruppen vill erbjuda ett nytt marknadsföringsalternativ där kundgrupper effektivt kan 
nås samtidigt som de främjar kundgruppens motivation till motion. Med en produkt som kan 
hjälpa företagen och samtidigt uppmuntra människor till en aktivare livsstil uppfanns ett 
koncept där dessa två problemställningar sammanfogas. 

Idén grundas på egna erfarenheter där det är svårt att motiveras till träning och motion då 
det tar lång tid innan förändringar i kroppen syns och upplevs. Detta leder till att 
motivationen sjunker och därmed minskar frekvensen av motionstillfällena. Från detta 
utvecklades sedan tankar om vad som skulle kunna öka motivationen och det var här idén om 
gratisprodukter föddes och ett nytt marknadsföringsalternativ för företag togs fram. 

1.2 Behovsbeskrivning 

Samhället har kommit in i en ny era där fokus på hälsa och utseende är extremt stort. Det 
finns många applikationer och träningssätt för att inspirera och motivera till ett 
hälsosammare liv men trots detta ses en ökad övervikt i samhället och exempelvis fysisk 
träning på recept (FaR) blir allt vanligare. Studier visat att det oftast är motivation och tid som 
saknas. Dagarna är redan schemalagda och träningen prioriteras med stor sannolikhet bort. 
Istället ses datorn och tv:n som kvällsaktiviteter vilket är aktiviteter med låg aktivitetsnivå.  

Ett företag som vill framhäva sitt hälsotänk och visa omvårdnad om personalen kan se till så 
att personalen får friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag är en personalvårdsförmån av mindre 
värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet genom enklare åtgärder (Personalvårdsförmån, 
motion och friskvård 2014). Företag har ingen skyldighet att bidra med friskvård men det är 
vanligt att erbjuda någon form av hälsofrämjande åtgärd (Friskvårdsbidrag från arbetsgivaren 
2014). Genom att låta företag samarbeta med eXrpoint och erhålla marknadsföring kan det 
samarbetande företaget framhäva sitt hälsotänk ännu mer och bli mer attraktiv som 
arbetsgivare och verksamhet. 

Många människor vill ha motivation till att börja leva mer aktivt samtidigt vill företagen 
framstå som ett omtänksamt företag som tar hand om personal och medmänniskor. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att införa ett nytt sätt för företag att framhäva sitt hälsotänk och 
därmed kunna motivera människor i dagens samhälle till en aktivare livsstil. Samt att kunna ge 
företag ett alternativ för att kunna marknadsföra sig på ett effektivare sätt. 

Effektmålet är att minska människors övervikt och stillasittande vardag till en mer aktivare 
och sundare livsstil. Ur företagssynpunkt blir effektmålet att de blir etablerade på marknaden 
i en ny regi genom det nya marknadsföringssättet. 

Projektmålet med eXrpoint är att det framtagna konceptet ska kunna tas i bruk vid 
projektgångens slut. En prototyp ska framställas och fungera felfritt för operativsystemet 
Android. Potentiella företag kontaktas för sponsring av produkter. 

1.4 Avgränsningar 

Applikationen har avgränsats till smartphones, vilket är mobiltelefoner med avancerade 
datorfunktioner så som Internetuppkoppling och kamera, med operativsystemet Android. När 
en applikation ska publiceras på Apple Store, gäller iPhones med operativsystemet iOS, blir 
den borttagen om denna inte går att vändas i landscape-orienteringen, det vill säga långsidan 
på tvären (Excel with busienss 2013, kap. 2). I nuläget roterar inte applikationen med 
telefonen, vilket är en anledning till valet av att endast programmera till operativsystemet 
Android i prototypskedet. 

Avgränsningar i mjukvaran har gjorts för att gynna de som i första hand vill gå ner i vikt då 
dessa personer erhåller fler poäng vid användning. Detta på grund av att applikationen är 
programmerad till att beräkna antalet kalorier som förbränns vid en viss aktivitet, vilket i 
nuläget är baserat på användarens vikt. 
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2. Projektbeskrivning 
Nedan ges en beskrivning för projektets förutsättningar.  

2.1 Projektorganisation 

Projektgruppen består av Malin Larsson och Jennifer Nilsson, de är även projektägare. De 
båda är studenter vid Högskolan i Halmstad. Ansvar samt arbetsuppgifter har delats 
solidariskt inom gruppen. Handledare åt projektgruppen har varit Johan Wretborn och 
examinator Leif Nordin. 

2.2 Intressenter 

Projektets kärnintressenter består av Malin Larsson, Jennifer Nilsson, Johan Wretborn samt 
Leif Nordin, dessa är intressenter med beslutande och drivande roller inom projektet. 

Primärintressenter för projektet är applikationsanvändare, framtida samarbetspartners, Almi 
Företagspartner (genom ekonomiskt stöd) samt Högskolan i Halmstad. Dessa intressenter 
berörs i hög grad och vill därför troligtvis påverka projektet.  

Projektets sekundärintressenter är programmerare, filmteam och konkurrenter som har 
relativt lågt intresse och passiv påverkan i projektet. Ofta sker endast en 
envägskommunikation där projektägarna tar, vid behov, kontakt med dessa.  

2.3 Kravspecifikation 

Kraven som uppstått har kommit från vad projektägarna vill ha i applikationen. I bilaga 1 finns 
en karta över flödesschemat för de krav som satts upp. De rutor som omges av röd ram i 
kartan är så kallade ”startsidor”. Rutorna med blå ram anger knappar, dess funktioner är 
beskrivna nedan. Svart- och grönstreckade rutor anger en beskrivande text till övrig 
information som är relevant för applikationen. 

Att logga in och bli användare: Det ska vara enkelt att bli användare. Användaren köper och 
laddar ner applikationen till sin telefon. Vid uppstart anges namn, ålder, vikt och adress.  

Startsida: Här kan användaren knappa sig fram till sin profil, kalender, logga aktivitet, starta en 
utmaning och gå till shopen. På startsidan visas även det antal poäng som användaren 
uppkommit till. 

Kalendern finns i ovankanten av startsidan. Här syns avklarade aktiviteter genom att datumet 
har en markering. Sparas aktiviteter eller träning, skapas det en grön ruta, medan det skapas 
en blå ruta när utmaningar sparas.  

Profile: Informationen som skrevs in vid registrering finns under Profile-”fliken” och 
användaren kan justera informationen här vid behov, exempelvis vid ändring av ålder, 
viktminskning och -ökning. 

Log activity: Den aktivitet som har utförts skrivs in och ett visst antal poäng erhålls beroende 
på hur många kalorier som förbränts. Poängen beräknas enligt en formel som beror av 
användarens kroppsvikt, tränad tid och vilken form av aktivitet som utförts.  

Det finns en rullista som användaren kan klicka på och sedan skriva in hur länge aktiviteten 
har pågått och vilket datum aktiviteten ägt rum. När aktiviteten är utförd sparas 
informationen, aktiviteten loggas, markeras i kalendern och poängen delas ut. I rullistan kan 
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även utmaningar loggas, dock kan användaren inte ange tidsåtgång då det redan är 
förutbestämt. 

Shop: När antalet poäng för en viss förutbestämd nivå har uppnåtts kan användaren välja på 
den premie som finns till respektive poängnivå, alternativt spara poängen för att komma till 
en högre poängnivå. När användaren skickat in poängen får denne en bekräftelse på 
telefonen och ett e-mejl skickas till eXrpoint som bland annat visar de inbytta poängen.  

2.4 Finansiering 

Finansiering för prototyptillverkning söktes hos ALMI Företagspartner som beviljades med 15 
000 kronor. ALMI Företagspartner är statligt ägt och hjälper både nystartade och etablerade 
företag med kapital och rådgivning för att kunna få en bättre start och utveckling inför 
näringslivet (Om Almi 2014). Se bilaga 2 för avtal med Almi.  

Ytterligare finansiering har erhållits från Sten Fåhrés minnesfond, en fond där stipendium 
delas ut till studenter inom Utvecklingsingenjörsprogrammet. Summan som projektet erhöll 
var 2 000 kronor. 

2.5 Tidplan 

En tidplan i form av Gantt-schema upprättades, se bilaga 3, för att se när respektive aktivitet 
påbörjades och avslutades, samt vilken aktivitet som måste utföras för att en annan ska kunna 
påbörjas. Längden på de färgmarkerade fälten avgör hur länge en viss aktivitet pågår 
(Tonnquist 2012, s. 155). Att sätta upp en tidplan är ett bevis på hur projektet är uppstyrt och 
hur det kommer att drivas.  

2.6 Risker 

En PEST-analys genomfördes för att se diverse risker inom områdena politik, ekonomi, 
sociologi samt teknologi. För fullständig PEST-analys, se avsnitt 5.6 PEST-analys. 

2.7 Sekretess 

Projektgruppen har tillsammans med övriga kursmedlemmar skrivit under sekretessavtal. 
Detta för att kunna utbyta erfarenheter och föra diskussioner mellan grupperna utan att 
information sprids vidare. Även möte med utomstående personer har undertecknat 
sekretessavtal. Se bilaga 4 för fullständigt sekretessavtal.  
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3. Metod 

Nedan anges vilka metoder som projektet har jobbat utefter och använt sig av under 
utvecklingsprocessen för att kunna uppnå de uppsatta målen. Fakta är hämtat från utdelat 
material och litteratur samt föreläsningar under utbildningsåren på högskolan. 

3.1 Produktutveckling och innovationsledning 

Det finns tre nyckelord som gör att ett projekt kommer fram och kan drivas inom 
produktutveckling. Dessa ord är need, want och wish (behov, begär och önskan). Minst ett av 
orden måste finnas för att ett projekt ska utvecklas och lyckas med bra resultat jämfört med 
de uppsatta målen. Behov baseras på befintliga produkter som är ett måste att ha i sin ägo. 
Begär innebär att det finns ett fåtal exemplar av en produkt eller att en förbättring på 
produkten borde utföras. Det sista nyckelordet, önskan, innebär att det borde finnas en 
produkt som kan lösa ett problem som uppkommit (Holmdahl 2010, s. 48).   

3.2 Brainstorming 

En metod där alla medverkande i ett projekt skriver ner idéer. Därefter samlas de ihop och 
sorteras efter huvudgrupper som bildas av de olika förslagen. Kopior sorteras bort så det 
endast finns ett förslag av varje. Diskussion kring de olika förslagen görs och därefter väljs en 
idé ut eller sammankoppling av några för att börja arbetas med (Tonnquist 2012, s. 63). 

3.3 Benchmarking 

Benchmarking görs för att förbättra de interna processerna genom att jämföra med liknande 
företag. Detta är viktigt då lärdomar kan tas ifrån andras processer och tillämpas i de egna 
samtidigt som misstag som gjorts inte upprepas (Tonnquist 2012). 

3.4 BAD-PAD-CAD 

Från första abstrakta nivån utförs en tankeverksamhet om lösningar som kan användas till 
produkten. Detta steg kallas för BAD, vilket är en förkortning av Brain Aided Design (Holmdahl 
2010, s.224-225). 

Tankarna skissas ned i det andra stadiet som kallas Pencil Aided Design, PAD. Sambandet 
mellan musklernas rörelse och det visuella intrycket från pappret är viktigt för att skapa en 
länk mellan handen och hjärnan som är viktig vid kreativa lösningar (Holmdahl 2010, s.224-
225). 

Det tredje steget är Computer Aided Design, CAD. Projektet övergår till detta stadie när 
skisserna har börjat ta bättre form och inte alltför många ändringar utförs. Produkten är i 
princip klar i sin design (Österlin 2010, s. 77). 

3.5 Design – Moodboard 

Färgvalet har utförts med hjälp av metoden moodboard som används inom designutveckling. 
Denna metod kan användas för att kunna jämföra vilka färger som passar ihop med varandra, 
samt vilka nyanser som ska användas (Österlin 2010, s. 10, 58). 

3.6 Kravspecifikation 

Att sätta upp en kravspecifikation i samband med metoden BAD, PAD och CAD är viktigt för 
att tidigt veta vad som ska ingå i produkten och vad dess egenskaper och funktioner ska vara. 
Det blir enklare att nå projektmålet eftersom det förtydligas med hjälp av en 
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kravspecifikation. Det är projektägaren och övriga intressenter som sätter upp kraven 
(Tonnquist 2012, s.83-84). 

En kravspecifikation kan både innehålla krav för produkten samt för projektet. Produktkraven 
är nödvändiga för att kunna upprätta ett projekt. Dock kan projektkraven uteslutas om de inte 
finns några relevanta. Det är både positivt och negativt, utan projektkrav blir projektet friare 
eftersom att val av arbetsmetoder kan väljas efterhand som de verkar vara angelägna för 
projektet. (Tonnquist 2012, s.83-84) 

Ju fler krav en specifikation har desto lättare och tydligare blir det att styra projektet. 
Däremot får det inte vara så pass kontrollerat att kreativiteten i gruppen hämmas. 
Projektgruppen måste också tänka på att inte blanda in önskemål i kravspecifikationen, 
eftersom önskemål definieras som att de inte behöver uppfylla projektmålet (Tonnquist 2012, 
s.83-84). 

3.7 FMEA 

Failure Mode Effect Analysis är en metod för att hitta och eliminera fel. De tre huvudfrågorna;  

– Vad är sannolikheten att ett fel uppstår? 

– Vilka blir konsekvenserna? och  

– Vad är sannolikheten att felet upptäcks innan det påverkar kunden?  

Analysen består av ett dokument som fylls i enligt vilken komponent som är risken, vad som 
kan gå fel, vilken/vilka åtgärder som krävs och allvarlighetsgrad före och efter åtgärd. (Slack & 
Brandon-Jones & Johnston 2013, s.622)  

3.8 SWOT 

En SWOT-analys görs för att identifiera externa möjligheter och hot samt interna styrkor och 
svagheter. Faktorerna delas upp i ett rutsystem om två rader och två kolumner. Kolumnerna 
anger faktorer som underlättar respektive försvårar projektet. Medan raderna anger om 
faktorerna berör projektet internt eller externt. De fyra rutorna som bildas är namngivna 
enligt rubriken, SWOT, och står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), 
Opportunities (möjligheter) och Threats (hot) (Tonnquist 2012, s 64). 

3.9 PEST-analys 

PEST-analysen genomförs för att identifiera vilka risker som kan uppkomma i ett projekt. Varje 
bokstav står för politisk, ekonomisk, socialt och tekniska faktorer som påverkar ett projekt 
(PEST Analysis 2010).  

3.10 Dokumentation 

Att ständigt anteckna och skissa idéer och design är en bra metod för att senare i projektet 
kunna gå tillbaka för att se utvecklingen. Samtidigt som det är bra att ha till hands när 
problem uppstår och då anteckna vilka lösningar som utförts vid respektive tillfälle. 
Telefonsamtal, personliga möten samt e-mejl är bra att föra dokumentation över (Holmdahl 
2010, s.214). Det är viktigare att fatta många små beslut än få stora. Det effektiviserar 
projektet och det är lättare att ändra på om det visar sig att resultatet av beslutet inte skulle 
bli lyckat. Vissa moment kräver dock ett större beslut för att kunna hålla planeringen enligt 
plan (Holmdahl 2010, s.207). 
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3.11 Intressentanalys 

För att ta reda på vilka som kan vara intresserade av att delta i och påverka projektet både 
under utvecklingsfasen och vid försäljning och distribution av den färdiga produkten utförs en 
intressentanalys. Intressenterna delas in i tre huvudgrupper, kärn-, primär- och 
sekundärintressenter. Skillnaderna på de tre grupperna är kärnintressenterna har en nära 
relation till projektet och de har en drivande och beslutande roll. Primärintressenterna är de 
som i hög grad kommer att påverkas av projektet, exempelvis kunder och användare. Det är 
en tvåvägskommunikation mellan dessa parter medan det oftast är envägskommunikation till 
sekundärintressenten som inte kommer påverka projektet märkbart. (Tonnquist 2012, s. 68-
69) 

3.12 Ekonomiska kalkyler 

Enligt Excel with business kan det vara en risk att sätta priset för lågt gällande en applikation, 
detta för att applikationen då kan förutsättas vara av låg kvalitet. Men om ett lägre pris sätts 
sker fler impulsköp från användarens sida medan ett högre pris kan avskräcka (Excel with 
business 2013, kap. 1).  

3.13 Möten 

Möten i form av fysiska, e-mejl samt telefonsamtal. Dessa är strukturellt utförda för att lösa 
problem som leder ofta till ett resultat. Saknas struktur kan mötet komma att bli meningslöst 
och tidskrävande (Tonnquist 2012, s. 208). 

3.14 Affärsplan 

En affärsplan är en systematisk genomgång av hur företaget ska fungera. Affärsplanen 
innehåller en beskrivning av företagaren, affärsidén, hur företaget ska drivas, beskrivning av 
marknaden samt budget och kalkyler. Affärsplanen skapas för det egna företagandet men 
också för potentiella banker och andra finansiärer som skulle kunna vara intresserade av att 
investera (Frågor och svar 2014).  

3.15 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning är en av de viktigaste aktiviteter som utförs innan ett företag 
startas, bestämmelser för satsning på en ny produktidé eller innan etablering på en ny 
marknad. Det är en undersökning riktat mot konsumenterna för att ta reda på nödvändig 
fakta inför utveckling, test och utvärdering. Viktigt är att undersökningen ger en korrekt 
verklighetsbild så att rätt beslut sedan kan fattas. Viktigt är också att testa frågorna på en för 
projektet utomstående person så att formuleringarna av frågorna är korrekt 
(Marknadsundersökningar – öka sannolikheten att lyckas 2014). 
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4. Teori 
Nedanstående information är hämtat från artiklar baserade på forskning inom 
motionsbeteenden och vad motivation är för någonting. Information om applikationernas 
framställning och teorier är hämtad från kursen App Design från företaget Excel with Business. 
Samt en sammanställning av artiklar angående affärsmodellen Freemium.  

4.1 Motionsbeteenden 

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning är inte tillräckligt fysiskt aktiva och 15 procent 
innehar ingen aktiv livsstil. Ur hälsosynpunkt är detta en medicinsk riskfaktor, dock inte enbart 
för individen där ohälsa och lidande förekommer, utan även för samhällets kostnader som 
ökar. För att kunna främja regelbunden träning och fysisk aktivitet, som exempelvis ges ut på 
recept, måste studier utföras på motionsbeteenden som sker i relation till psykologiska 
variabler för varje individ. (Ivarsson & Josefsson 2010) 

Det som har effektivast påverkan på hälsan är regelbunden fysisk aktivitet. Idag är det till och 
med vanligt att fysisk aktivitet skrivs ut på recept (FaR) på grund av fysisk och psykisk ohälsa 
(Ibid). Detta görs för att hämma uppkomst av sjukdomar som cancer, diabetes, övervikt samt 
hjärt- och kärlsjukdomar (Chatzisarantis & Hagger 2007). Dock krävs det att de psykologiska 
faktorerna till beteendeförändringar, detekteras, behålls och uppmuntras. Sedan identifieras 
det som har inflytande på beteende och motion. Till sist utvecklas metoder för att förändra 
människors beteende som är baserade på tidigare erfarenheter (Ibid). 

Hälften av alla som börjar träna slutar inom 3-6 månader, eftersom resultat och effekt 
kommer långsamt. Beteendet faller tillbaka till gamla vanor för att individen sätter upp för 
höga mål och klarar inte av att leva upp till de kraven som kommer med de uppsatta målen. 
Det är därför bättre med små och mindre förändringar som kan utföras med lägre 
ansträngning och obehag (Weman-Josefsson 2013). 

Målsättningen med motionen delas in i yttre och inre mål. De inre är kopplade till kategorier 
som utvecklingsförmåga, hälsohantering och social anknytning, medan den yttre hör ihop 
med mål som utseende och erkännande. Mål som är kopplade till hälsa, istället för vikt och 
utseende, har en positiv påverkan på individen i form av att man finner ro i 
motionsdeltagandet (Ivarsson & Josefsson 2010). 

Fysisk aktivitet definierar all rörelse som produceras av skelettmuskulaturen och resulterar i 
ökad ämnesomsättning. Motion har en tydlig avsikt att få bättre eller behålla bra hälsa och 
fysisk prestationsförmåga. Individers beteende kan beskrivas, förklaras och förutsägas med 
ordet motivation som är ett centralt begrepp inom detta område. Vanligaste definitionen på 
motivation är handlingen om ansträngningens riktning, varaktighet och intensitet (Ibid). 

I teorin om Self-Determination Theory delas motivation in i självbestämmande (autonoma) 
och icke självbestämmande (organiserade och kontrollerade) områden, där handlar 
självbestämmande om den fria viljan till valmöjligheter och att individen själv tar initiativet. 
Teorin delar även in motivation i tre huvudgrupper, inre och yttre motivation samt 
amotivation. Förklaring av de tre är att den inre motivationen gör att individen upplever 
glädje vid utförandet och att denne gör någonting av egen fri vilja. Individen motionerar för 
nöjes skull och finner tillfredställelse i utförandet. Den yttre motivationen påverkas av 
belöningar och påverkan utifrån. Personen tränar och motionerar för att uppnå externa mål. 
En person med amotivation saknar syfte och självbestämmande (Ibid). 
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Teorin grundas på människors beteenden som påverkas av känslan att känna självständighet, 
tillhörighet och kompetens.  Dessa begrepp är nödvändiga för utveklingen av integritet och 
välbefinnande. Kompetens är känslan av en önskan om att kunna ta in omgivningens intryck 
och smälta den samt få uppleva en förmåga att avvärja oönskade händelser och leverera 
resultat som önskas. Självständighet, autonomi, innebär att individen har en önskan om att få 
delta i aktiviteter som denne väljer själv och bestämmer över, exempelvis att bestämma över 
sitt eget handlande och deltagande i ett sammanhang. Sociala faktorer som tävling, feedback, 
belöningar och klimat påverkar därför individens motivation till att delta i ett sammanhang 
(Ibid). 

Ökat motionsdeltagande och mer målrelaterade planeringsprocesser är resultat som visar att 
det har motiverande effekter på människor, eftersom det leder till bättre självbestämmande 
beteende. De deltar i aktiviteter för att uppnå ett inre mål som är värderat av individen och 
denne känner sig driven av att nå detta mål. Människor som har mål att gå ner i vikt och 
förbättra utseendet är yttre kontrollerande motiv. När motiven eller målen innebär att de är 
av inre karaktär framställs detta som att aktören får känslan av frivillighet vid utförande av 
aktivitet, som i sin tur skapar positiva känslor och främjar därför regelbunden motion. Dock är 
återfallande vanligt förekommande vid dessa målsättningar om det skulle ske ett 
misslyckande (Ibid). 

En jämförelse mellan män och kvinnor visar att kvinnor motiveras av utseenderelaterade 
faktorer och viktkontroll, medan männen motiveras av tävlingsmoment. I processen som är 
beskriven nedan, förändringsprocessen, upplever människor olika lärdomar som förändrar 
övertygelse, känsla och tankesätt vid de olika stadierna. Processen delas in i kategorierna 
tankemässiga och handlingsmässiga. Den tankemässiga kategorin syftar till att 
medvetandegöra individen och relaterar till erfarenhet. Handlingsmässiga innebär att 
beteendemässiga strategier är kopplade till konkret handling och infaller i de senare stadierna 
(Ibid). 

Stegbaserad teori innefattar olika stadier som individen tar sig igenom i förändringsprocessen 
av beteende och vanor gällande attityd till motivation samt ge rätt stöd och råd vid rätt 
tillfälle. Första stadiet, förnekelsestadiet, där förnekas problemen med livstilen och ingen 
förändring önskas, istället ses nackdelarna framför fördelar med att börja motionera. 
Begrundandestadiet är nästa stadie. Individen börjar ändra sitt beteende och funderingar 
kring motion och livsstilen. Sedan börjar denne förbereda sig inför förändringar, ser fler 
fördelar än nackdelar med beteendet, förändringsstadiet infinner sig. Handlingsstadiet 
innebär att mentala förberedelser görs och regelbunden fysisk aktivitet tar form. Hela 
förändringsprocessen behöver inte ske kronologiskt, utan det är upp till varje individ, vilket 
stadie som sker när. Återfall till de olika stadierna är vanligt förekommande innan 
beteendeförändringen är etablerad och blivit en vana. Det sker på grund av oförutsedda 
händelser eller hinder som till exempel stressiga situationer eller dåligt väder. De yttre 
motiven dominerar i förnekelsestadiet, i takt med att individen klättrar mellan stadierna 
minskar de yttre motiven sin påverkan och de inre motiven tar plats och framträder starkast i 
förberedelsestadiet (Ibid). 

För marknadsföring av motion, hälsa och beteendeförändring är det mest attraktivt med 
reklam på Internet med tanke på tillgängligheten för både de intresserade och för 
marknadsföraren. Det är dock viktigt att informationen hålls uppdaterad, annars är risken att 
potentiella kunder och deltagare inte får rätt information och de inte återkommer igen. 
Strategier som struktur är det som intresserar och får människan motiverad till fysisk aktivitet. 
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Studier visar på att Internetförmedlad reklam med loggning och registrering av 
motionstillfällen, påminnelser och nyhetsbrev är mest i fokus eftersom det bidrar till 
beteendeändringarna som behövs för att kunna uppnå det sista stadiet, handlingsstadiet, i 
förändringsprocessen (Ibid). 

Kombinationen av självbestämmande motivation och självtillit kan påverka 
motionsbeteenden i positiv riktning. Att någon är självbestämmande innebär att målen är 
frivilligt uppsatta enligt egna önskemål, något som yttrar sig i den inre målsättningen. Det kan 
även leda till ökat motionsdeltagande vilket är viktigt för att få fler att motionera. De inre 
målsättningarna, som tidigare är nämnda, ökar självbestämmandet, medan de yttre har en 
negativ påverkan av självbestämmandet. Dock tillfredsställer de inre målsättningarna de 
psykologiska behoven som är tävling, belöning och feedback, bättre än vad de yttre gör. 
Därför kan arrangemang som syftar till självbestämmande påverka de psykoslogiska behoven i 
en positiv riktning som i sin tur påverkar motionsupplevelsen och regelbunden motion (Ibid).  

Känslan av frivillighet och självbestämmande kan stärkas genom att tydliga alternativ och 
valmöjligheter finns tillgängliga för att uppnå ett regelbundet motionsbeteende.  Därför är det 
viktigare att ha de inre målsättningarna eftersom de är kopplade till de psykologiska behoven 
som gör att individen blir tillfredsställd och känner välbefinnande (Ibid). 

Insikten i teorin om belöningar vid motivation ledde till utvecklingen av Cognitive evaluation 
theory, Kognitiv utvärderingsteori, som är en underteori till Self-determination Theory. 
Beteende berörs och motiveras av inre och yttre orsaker som har sitt ursprung i individens 
tankar och erfarenheter. Om belöningen presenteras på ett informativt sätt med kompetens 
är den mer attraktiv vilket gör att motivationen hålls uppe. Dock är individen inte 
tillfredsställd med enbart yttre belöningar. Det ska finnas en inre belöning som gör att de 
psykologiska behoven uppfylls (Chatzisarantis & Hagger 2007).  

Erfarenheter som individen bär med sig från tidigare situationer från motion och beteende 
har begränsningar. Relationer som uppkommer vid händelser kopplas samman med 
tidpunkter, men tar inte hänsyn till exempelvis motionsbeteende. Det finns exempel som 
tyder på att manipulation vid förändring av självbestämmande motivation medför 
förändringar i motions- och intensionsbeteenden (Ibid).  

Självbestämmelseteorin är en effektiv förbättring till beteendet för människorna. Det finns 
fortfarande utrymme för förbättringar inom området om autonomiskt stödjande tekniker till 
förändring för motionsbeteenden. Resultat av de utrymmen som har detekterats visar att 
hälsoförmånerna förbättras vid kontinuerligt deltagande vid fysisk aktivetet. Detta är viktigt 
eftersom kampanjer och andra erbjudanden som personlig stöttning/träning inte alltid finns 
till hands. Samtidigt som detta sker tvingas individen att hålla den kontinuerliga träningen vid 
liv för att upprätthålla den självbestämmande motivationen (Ibid). 

4.2 Applikationer 

Android-baserade smartphones har en marknad på cirka 70 procent, medan iOS-baserade 
iPhone endast har 21 procent. I Google Play, som är Androids försäljningsplats av 
applikationer, uppskattades det till en nedladdning av en miljard applikationer per månad. Det 
resulterar därför i att applikationer för operativsystemet Android är den mest attraktiva 
marknaden för programmerare. Däremot är det flest applikationsbetalande kunder som 
använder operativsystemet iOS, även om de har färre nedladdningar (Excel with business 
2013, kap. 1-2). 
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Android-baserade program använder sig av Java som programmeringsspråk, medan iOS 
programmeras i språket Xcode. Beroende på vilken målgrupp och applikation som vill nås och 
åstadkommas programmeras applikationen därefter. Olika program som Eclipse, Python, 
Android Studio och Xcode används som programmeringsprogram. Viktigt är att om en 
applikation ska skapas för iOS-baserade iPhone är det ett måste att göra detta på en av 
Apples MAC-datorer med ett OS-operativsystem. Det går att programmera applikationer för 
Android-baserade smartphones på valfri dator dock krävs det valda 
programmeringsprogrammet och tillräckligt bra prestanda (Excel with business 2013, kap. 9-
10). 

Excel with business rekommenderar att anställa en programmerare via rekommendationer 
istället för att endast anställa en person utan referenser. Det kan bli mer komplext och dyrt 
att hyra en icke omtalad programmerare som senare visare sig inte leva upp till de krav som 
arbetsgivaren ställer. Det kan även leda till merarbete som gör att utvecklingsprocessen tar 
längre tid. Att istället anställa en omtalad programmerare som lever upp till kraven, är effektiv 
och som kan tillfredsställa behoven som uppkommer genom utveklingen av applikationen må 
vara dyrare men är definitivt värt det. Siffror visar att en programmerare, i London, kostar 
cirka £150-£200 ($200-$300) i timmen (Excel with business 2013, kap. 5). 

Det ska inte vara priset som styr utvecklingen av applikationen, utan den ska byggas med god 
och välarbetad känsla så att resultatet visar att utföraren är stolt över denna. Det är att 
föredra en enkel och tydlig design som tilltalar de potentiella kunderna. Första stadiet är att 
skissa ner idén på papper och att använda en mobiltelefon som mall för att erhålla ett korrekt 
förhållande till storlek och placering. Viktigt är också föreställning av hur den verkliga 
applikationen kan upplevas genom använda det skissade materialet som om det vore en 
verklig mobiltelefon. Om detta känns bra och alla funktioner sitter inom räckhåll är det dags 
för nästa steg som är att rita upp applikationen i datorn. Följande frågor bör vara besvarade 
innan programmeringen påbörjas: 

 Hur känns det ergonomiskt? Når anändaren funktionerna utan att sträcka eller böja 
fingrarna på ett obehagligt sätt? 

 Fungerar perspektivet? Är det tilltalande? 
 Hur kan det förenklas, justeras eller förbättras? 

(Excel with business 2013, kap. 13). 

När stegen är genomtänkta och designen är fullgjord är det dags att ta kontakt med en 
programmerare för att få respons, feedback och en offert på kostnad över framställning av 
applikationen (Excel with business 2013, kap. 1). 

För att kunna lokalisera och upptäcka den geografi som finns i den verkliga världen finns det 
en GPS installerad i mobiltelefonen. Applikationer som kartlägger områden, exempelvis för 
löpning eller vägbeskrivningar, använder sig av denna funktion. Det finns även ofta en 
kompassfunktion som gör att användaren kan lokalisera sig. Oftast används båda dessa 
funktioner vid navigation och är ett önskemål eller behov i en viss situation (Excel with 
business 2013, kap. 14). 

Namnet på applikationen ska helst vara förankrat med vad applikationen innehåller, så 
användare kan läsa sig till vad den handlar om. Oftast består en applikation av två 
sammansatta ord som båda beskriver applikationen egenskaper. Det är också viktigt att 
namnet kan utläsas utan svårigheter och är lätt att stava till. Normalt innehåller namnet 10-12 
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bokstäver. Om fler bokstäver av förmodan ska användas se till att dessa får plats under 
applikationens ikon. Är namnet längre än ikonen kan det uppfattas som en oprofessionell 
applikation. Se även till att domänen, namnet.com, är ledigt då detta gör att användarna av 
applikationen lättare kan hitta information om denna, men även hemsidan för eventuell 
service om något skulle gå fel (Excel with business 2013, kap. 17). 

Första regeln att designa en ikon är att inga ord ska användas. Eftersom namnet av 
applikationen kommer att finnas vid sidan om ikonen behövs det inte detta upprepas. Det är 
bättre att ha en tilltalande, enkel bild som visar vad applikationen står för och vad dess 
innebörd är. För mycket information och figurer i ikonen gör att det ser rörigt ut och blir inte 
tilltalande för åskådaren (Excel with business 2013, kap. 17). 

Att marknadsföra en applikation sker bäst via Internet med hjälp av sociala medier likt 
Youtube, Twitter och Facebook. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord, om detta antas 
vara sant medför detta att en reklamfilm om 30 sekunder skulle medföra cirka åtta miljarder 
ord. Därför är en reklamfilm mer attraherande vid marknadsföring av en applikation.  (Excel 
with business 2013, kap. 18). 

4.3 Freemium som affärsmodell 

Termen Freemium (sammansättning av orden free och premium) har sitt ursprung från IT-
världen där mjukvaruföretag och Internetleverantörer har använt modellen under en relativt 
lång tid. Efter finanskrisen har denna modell blivit mycket vanlig inom branschen och fler 
företag har gradvis implementerad freemium-modellen (Why use it 2014).  

Freemium är en modell där en tjänst och/eller ett program distribueras ut gratis, ofta erbjuds 
en liknande, bättre version med fler fördelar och funktioner, men denna version måste 
användaren betala för (Rooney 2012).  Med digitala varor, kan 90 procent av produkten vara 
gratis utan att någon kostnad uppkommer för denna produkt. En gratisversion hjälper till med 
att sprida medvetenheten kring produkten då användarna av en bra gratisversion ofta 
rekommenderar denna till andra i omgivningen (Kincaid 2009).  

För att locka användaren av gratisversionen till att köpa betalversionen av den liknande, 
bättre produkten finns exempel på olika metoder som listas nedan; 

- Funktionsbegränsningar 
- Tidsbegränsning 
- Begränsad kapacitet 

(Startup School: Wired Editor Chris Anderson On Freemium Business Models 2009).  

Exempel på företag som använder denna modell är Spotify, de erbjuder två versioner av sin 
musiktjänst där den ena är gratis. I denna version får kunden och användaren av tjänsten 
endast tillgång till en tidsbegränsad användning samt blir exponerad av reklam vid nyttjande. 
På så sätt har Spotify bland annat två inkomstkällor, från reklam via gratisversionen och från 
de kunder som betalar för betalversionen (Music for everyone 2014).  
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5. Utvecklingsprocess 
Nedan följer projektets arbetsgång. Vägen till att kunna uppnå de uppsatta målen och syftet. 

5.1 Inledande idégenerering 

För att kunna ta fram funktioner och layout till applikationen har projektgruppen använt 
metoderna Brain Aided Design (BAD), Pencil Aided Design (PAD) och Computer Aided Design 
(CAD) som tidigare beskrivits. Applikationens funktioner var färdiga i ett relativt tidigt stadie, 
medan layouten ständigt har ändrats då nya intryck och ny inspiration infinner sig ofta. Fram 
tills att programmeringen började har layoutformen ändrats flertalet gånger. Det viktigaste 
som kursen App Design tog upp var att applikationen ska vara bra på en till två funktioner. 
eXrpoints funktioner blev då att spara aktivitet och växla in poängen till premier, det vill säga 
exempelvis värdecheckar eller gratisprover. 

Ritningar och skisser har sparats för att kunna jämföra vilka funktioner som har tagits bort 
respektive adderats till projektet. Likaså med layouter för att kunna jämföra tidigare utseende 
och nyproducerade skisser. Se bilaga 5 för designflödet av ritningar och skisser. 

Färgvalet har utförts med hjälp av moodboards. (Österlin 2010, s 10, 58). Här valdes färgen 
grön som utgångspunkt då projektgruppen ansåg att detta symboliserar liv och rörelse. Detta 
på grund av att grönt är en färg som ofta förknippas med naturen. Se bilaga 6. 

5.2 Undersökningar och informationsstudier 

Undersökningar, se avsnitt 4. Teori, och projektägarnas erfarenheter visade att det fanns ett 
behov av att ta fram ett koncept som motiverar till en mer aktiv livsstil. Som tidigare nämnt 
ökar FaR och därmed finns det ett behov av att öka motivationen till att förändra en inaktiv 
livsstil.  

Även en billigare form av marknadsföring för företagen behövs för att nyetablerade ska kunna 
visa sig och snabbare komma ut på marknaden. eXrpoints koncept går även att tillämpa med 
hjälp av väletablerade företag som vill framhäva sitt hälsofrämjande tänk. Den billigaste 
formen av marknadsföring sker med hjälp av Internet eftersom det är tillgängligt i princip 
överallt och informationen kan lätt spridas. Företag spenderar i genomsnitt tio procent av 
omsättningen på marknadsföring (StartaFirma.nu 2008). Hur mycket som spenderas på 
marknadsföring är även en konjunktursfråga, lågkonjunktur eller stagnation av företaget 
innebär att marknadsföringen snabbt dras ned och därmed minskar företagets popularitet.  

5.2.1 Nyhetsgranskning 

Eftersom eXrpoint är en applikation för mobiltelefoner är upphovsrätt och copyright de 
immateriella skydd som täcker delar av denna typ av produkt. Programkoden, flödesschemat 
och affärsmetoden är inte patenterbart i Sverige (Mjukvara och affärsmetoder 2014). 
Däremot kan den skyddas genom upphovsrättslagen så att konkurrenterna inte kan kopiera 
programkoden rakt av utan de måste använda sig av andra sammansättningar. De 
applikationer som finns ute på marknaden idag och som är inriktade på träning och hälsa 
fokuserar på att användaren utför en träning som registreras via GPS, Global Positioning 
System. Resultatet kan ofta publiceras i sociala medier för att kunna tävla och jämföra med 
andra användare. eXrpoint är i nuläget av den sorten att det inte går att jämföra med andra 
användare. 
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5.2.2 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning gjordes under projektets andra period, se Gantt-schemat i bilaga 3, 
för att ta reda på hur stor marknad och kundkrets som är intresserade av en ny applikation för 
träning och motivation. Även åldern på målgruppen identifierades samt vilken sorts 
mobiltelefon som är mest populär och hur nya applikationer detekteras bland befolkningen. 
Detta för att kunna ta reda på till vilken sorts plattform som applikationen skulle 
programmeras för. Statistiken för marknadsundersökningen kan läsas i bilaga 7. 

I marknadsundersökningen, som 177 personer svarade på, kunde projektgruppen utläsa att 
63 procent var i åldern 20-29 år 

Undersökningen visade att 36 procent använde sig av en mobiltelefon baserat på 
operativsystemet Android respektive 57 procent som använde sig av iOS:s operativsystem. 
Trots den stora skillnaden visade studier att det sker flest nedladdningar via Google Play som 
är en mötesplats för användare och applikationsdistributörer för Andriod. Därför gjordes valet 
att programmera prototypen till Android (Excel with business 2013). 

64 respektive 21 personer svarade att de tränade regelbundet i perioder eller inte alls. Samt i 
frågan angående av vilken anledning som träning och motion prioriteras bort så svarade 79 
personer att träning prioriteras bort på grund av motivationsbrist. Dessa siffror visar att det 
finns ett behov för en ny motivationsfaktor.  

5.2.3 Motivation 

Den sista frågan i marknadsundersökningen, om vad som motiverar till träning är den 
viktigaste för att få reda på hur applikationen ska riktas för att få människor motiverade till att 
börja samt upprätthålla träning och motion. 

Andra studier som utförts är att läsa artiklar om vad det är som gör att motivation till träning 
ofta fallerar, vad motivation är samt vad det är som stimulerar oss när vi är motiverade. 
Artiklarna är sammanfattade tidigare i avsnitt 4. Teori.  

5.2.4 Benchmarking 

I början av projektet fanns ingen applikation som fungerade i Sverige på liknande sätt som 
eXrpoint gör, vilket gjorde att processen tog form. Design började utformas och funktioner 
togs fram under idégenerering. Andra applikationer för träning använder sig till stor del av 
GPS, Global Positioning System, för att mäta en distans som användaren exempelvis joggar 
eller promenerar samt att dela med sig av resultat via sociala medier. En del applikationer 
framhäver olika former av träningssätt och hur dessa övningar ska utföras med rätt teknik 
samt vilka muskler som arbetar.  

I januari 2014 lanserades en ny applikation kopplad till gym- och träningskedjan Nordic 
Wellness som använder sig av konceptet att samla droppar (det vill säga deras benämning för 
poäng). Dessa erhålls vid varje träningspass på deras faciliteter. Dropparna kan sedan 
användas för att få rabatter på månadsavgift eller andra produkter som Nordic Wellness 
säljer. De använder detta koncept för att öka motivation till träning och ett hälsosammare liv, 
eftersom de anser att det stärker och motiverar fler till att börja träna på deras gym (Varje 
droppe räknas – Nordic Wellness motivationskoncept! 2014). 

Gympact, lanserades 2012, och är en applikation som innebär att satsade pengar får bötas om 
träningen uteblir. Användaren betalar in en viss summa till Gympact, som kan disponeras på 
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det egna kontot. Om användaren inte registrerar ett lovat träningstillfälle, som måste ske 
varje dag, tas en summa pengar från kontot. Pengarna adderas till de konton som tillhör 
användare som har utfört vad de lovat. Flest utövare finns i USA, men applikationen används 
även i Europa, Sydamerika och Australien (Pact – Commit to you. 2013).  

I applikationen Endomondo kan användaren själv välja vilken form av träning och aktivitet 
som önskas utföras och registreras. Dessutom kan användaren göra konditionstest, sätta upp 
ett eget träningspass och mål i form av distans, tid och kaloriförbrukning. De två sistnämnda 
kan endast användas i betalversionen, Endomondo Premium. Användaren kan publicera sina 
resultat på sociala medier och utmana sina vänner (Endomondo| Community based on free 
GPS tracking of sports 2014). 

Runkeeper är en GPS-baserad applikation som hjälper användaren att registrera olika 
träningsformer som löpning, cykling etcetera samtidigt som denne utför träningen. 
Användaren kan dessutom sätta upp egna mål och träningsplan. Resultat kan publiceras på 
sociala medier och då delas med vännerna och inspirera dem till träning (RunKeeper – Track 
your runs, walks more with your iPhone or Android phone 2014). 

5.3 Genomförande 

5.3.1 Möten 

Möten med handledare för projektet har varit schemalagda hela perioden som projektet 
pågått. Stöttning och information från handledare har mottagits och använts inom projektets 
relevanta områden.  

För finansiering av projektet gjordes ett möte med Conny Nilsson på ALMI Företagspartner. 
Där presenterades projektet, dess syfte och mål. Feedback erhölls och ytterligare tankar kring 
projektet väcktes. 

Skriftligt möte har skett med programmeraren. En dialog i form av e-mejlkontakt med 
information om applikationen, dess funktioner och övriga kommentarer inom utvecklingen 
har framförts och varit en löpande process under tredje perioden av projektets gång.  

För att kunna skapa en reklamfilm anlitades ett filmteam. Först möttes de involverade 
parterna där upplägget om filmen presenterades. Resterande möten behandlade filmning och 
utbyte av information i form av bilder och utkast av filmen. 

5.3.2 Utformning av funktion och design 

En kombination av want och wish (begär och önskan) har använts inom projektets utveckling. 
Med marknadsundersökningen uppkom det att det fanns en önskan om en applikation som är 
motiverande och utmanande. De begär som även uppkom var att inte behöva ladda upp 
informationen via sociala medier, utan de svarande ville helst hålla resultaten privata. 

Med hjälp av metoderna som är beskrivna i avsnitt 3. Metod, användes främst BAD, PAD och 
CAD samt moodboards. Med BAD användes hjärnaktivitet och diskussion för att få fram de 
viktigaste funktionerna som ingår i applikationen. När förslagen diskuterats skissades de ner 
på papper för att få en överblick på layouten och idégenereringen började ta form. De olika 
skisserna jämfördes med varandra, design, position av funktionerna samt färgval. Ytterligare 
diskussion genomfördes och de mest tilltalande skisserna sorterades ut. De ritades upp i 
datorn, med hjälp av Microsofts presentationsprogram PowerPoint.  
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När projektgruppen var nöjd med resultatet kontaktades en programmerare som utvecklade 
en prototyp. Prototypen testades, felmeddelanden och progressiva stopp uppkom som sedan 
rättades till i programkoden. Andra fel och risker som kan uppkomma i applikationen samt 
åtgärder kan ses i bilaga 8. 

I takt med idégenereringen gjordes en undersökning, benchmarking, om vilka applikationer 
inom området träning och hälsa, som finns och vilka funktioner dessa innehöll. Eftersom 
eXrpoint ska vara unik och sticka ut från mängden lades funktioner till i idégenereringen. 

Under projektets sista skede skapades en hemsida via Loopia.se, genom deras webhotell och 
deras Sitebuilder Small, vilket är ett program som används för att skapa hemsidor med hjälp 
av färdiga mallar och funktioner. På den skapta hemsida publicerades reklamfilmen som 
skapats ihop med filmteamet som nämnts tidigare, information angående eXrpoint samt hur 
projektgruppen kan kontaktas och vilka de är.  

5.3.3 Kompetenssökning 

Produkten är en mjukvara vilket betyder att kompetens inom programmering krävs för att 
underhålla och hålla applikationen uppdaterad. Denna resurs måste köpas in utifrån. 

En kurs i applikationsutveckling, kallad App Design, utgiven av Excel with Business, har utförts 
och det gav tips om till exempel hur och var knappar ska sitta för att de ska vara lättåtkomliga, 
hur en bra och överskådlig layout ska se ut. 

Kunskap inom marknadsföring och kontakt med företag finns hos projektägarna. Även kontakt 
med kunderna, kundservice och distribution, kommer att utföras av projektägarna. Ur 
marknadsföringssyfte har ett filmteam kopplats in för att göra en reklamfilm att använda på 
utställningar, men framförallt för att marknadsföra applikationen. 

Reklamfilmen, för marknadsföring, spelades in av filmteamet Happy Troll produktioner. De 
har kunskapen att redigera och göra en säljande film som gör att potentiella kunder till 
applikationen blir intresserade av denna. 

5.3.4 Val av lösning 

Projektgruppen bestämde sig tidigt för att skapa en applikation som skall hjälpa användaren 
att bli mer motiverad till regelbunden träning och aktivitet. Nedan listas de koncept som 
diskuterats för att uppnå detta med applikationen. 

1. Poänginsamling genom registrering av aktivitet där poängen sedan byts in mot 
sponsrade produkter av samarbetande företag. Företagen erhåller marknadsföring 
som motprestation. 
 

2. Poänginsamling genom registrering av aktivitet där poängen sedan byts in mot lokala 
rabatter och värdecheckar. Företagen erhåller marknadsföring som motprestation. 
 

3. Poänginsamling genom registrering av aktivitet där poängen sedan byts in mot 
produkter som köpts in av eXrpoint, användaren byter in poängen och betalar frakt för 
produkten.  
 

4. Poänginsamling genom registrering av aktivitet där poängen sedan byts in mot diverse 
produkter med ett samarbetande företags logotyp på. Produkterna har köpts in av 
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medel som de samarbetande företagen sponsrat med. Företagen erhåller 
marknadsföring som motprestation.  

Projektgruppen bestämde sig för att använda alternativ 1 som utgångspunkt då detta antogs 
vara en lämplig start för projektet. För mer information, se avsnitt 6. Produkten eXrpoint.  

5.4 Varumärke 

Projektgruppen tog fram ett namn samt en logotyp för projektet, detta för att framtidsvis 
lättare kunna etablera ett varumärke. Genom idégenerering och brainstorming landade 
namnvalet på en kombination av orden exercise och point vilket vid sammansättning blir 
eXrpoint. Vid en sökning via Internet samt PRVs hemsida kunde inte ett liknande namn hittas.  

Projektgruppen valde att ta fram förslag på en logotyp med hjälp av PAD och CAD där 
program som Adobe Ideas, PowerPoint samt Paint användes. Se bilaga 9 för bild av logotyp 
och logotyputveckling. 

5.5 SWOT 

En SWOT-analys genomfördes för att detektera projektets styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. Här konstaterades att en svaghet är att projektets koncept har låg lönsamhet dock 
kompenseras detta med styrkorna som är att konceptet är billigt, motiverande, hälsosamt och 
användarvänligt.  

De hot som var mest aktuella var att det ständigt kommer ut nya applikationer på marknaden, 
samt att varken potentiella samarbetande företag eller användare skulle vara intresserade av 
eXrpoint, detta är en faktor som gäller alla nystartade företag. Möjligheterna gör dock att 
applikationen har potential till att ständigt förbättras och möta de behov som uttrycks av 
nämnda parter ovan. För fullständig SWOT-analys, se bilaga 10. 

5.6 PEST  

En PEST-analys upprättades för att detektera risker som finns i projektet. PEST står för 
politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska risker som kan drabba ett företag respektive 
projekt. 

Politik samt patent- och registreringsverket, PRV, är de som styr vad det är som kan 
patenteras. Exempelvis ska företag i Europa försökt få datorprogram patenterbara, men detta 
förslag röstades ned. Patentmyndigheter och PRV styr krav och tolkningsmöjligheter för 
patent, medan lagar stiftats i samråd med regeringen. Generellt sett följs den europeiska 
lagstiftningen. Den största ändringen som kommer ske är att patent kommer kunna erhållas 
för hela EU (B. Assadi, personlig kommunikation, 13 maj, 2014). 

Att kunna få patent på en applikation kan underlätta då konkurrensen minimeras. Idag finns 
det många applikationer vilket gör det svårt att upptäcka eXrpoints applikation om det inte 
finns någon vetskap om denna. 

Ekonomisk risk för konceptet är att det finns många applikationer som används för träning. 
Risken är att eXrpoint blir en i mängden och inte upptäcks av potentiella användare. Därmed 
kommer inte applikationen varken bli omtalad eller lönsam. Konceptet bygger även på en 
marknadsföringstjänst för företag vilket också gör detta till en risk då intresse och ekonomi för 
detta måste finnas.  
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Sponsringsprodukter kan bli en bristvara ifall företag inte vill satsa eller att konceptet inte är 
tillräckligt attraktivt. Låg- och högkonjunkturer styr företagens ekonomi och därmed deras 
budget för reklam- och sponsringskampanjer. 

Sociala risker med eran som är nu, medvetenheten om hälsa och träning, stagnerar och 
trenden förändras. Vilket gör att intresset för träning och aktiv livsstil minskar. 

Tekniska risker är förändringar av operativsystem som gör det komplicerat att utveckla 
applikationen eftersom det behövs ett nytt programmeringsspråk. Det betyder även att flera 
olika plattformar kommer att tillverkas och som applikationsutvecklare krävs det etablering 
inom den nya marknaden så snabbt som möjligt. I nuläget finns det även en risk att 
användarna av applikationen kan fuska sig till poäng vilket gör att trovärdigheten kan minskas. 
Detta måste, vid vidareutveckling av eXrpoint, förhindras i programmeringen. 

5.7 Affärsplan 

Se bilaga 11 för fullständig affärsplan. 

5.8 FMEA 

En FMEA upprättades för att lokalisera potentiella fel, ge förslag på åtgärder samt vad som 
krävs och vilken allvarlighetsgrad felet är av. Se bilaga 8 för fullständig FMEA.  
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6. Produkten eXrpoint 
Under detta avsnitt beskrivs den slutgiltiga produkten samt konceptet som hör till. 

6.1 Hur eXrpoint fungerar 

Projektet eXrpoint utgår från en applikation, som är ett program, för smartphones med 
operativsystemet Android.  

6.1.1 Användaren 

Då applikationen startas blir användaren ombedd att skapa en profil innan applikationen kan 
börja användas. Här fyller användaren i namn, ålder, vikt och adress. Namn och adress anges 
för att kunna skicka ut erhållna premier, åldern ger eXrpoint användbar statistik samt vikten 
hjälper till att beräkna vilken poängsats som ska erhållas vid utförd och registrerad aktivitet 
och träning. 

I applikationen kan användaren registrera utförd träning och aktivitet. Då beräknas en 
poängsats ut som är baserad på vilken aktivitet eller träning som utförts, hur lång tid 
aktiviteten eller träningen pågått samt hur mycket personen väger som använder 
applikationen. Poängsatsen erhålls och visas på skärmen.  Varje aktivitet har en viss faktor för 
hur många kalorier som förbränns beräknat per minut. Se vilken faktor som tillhör respektive 
aktivitet i bilaga 12. 

Användaren kan även starta en utmaning, då skall den valda utmaningen registreras varje dag 
och kan endast registreras en gång per dag. För detta erhåller användaren poäng.  

På startsidan visas ett schema där registrerad aktivitet och träning markeras grön på den 
dagen som denna är utförd. Registreras en utförd utmaning markeras denna blå i schemat. Då 
kan användaren lätt se vad denna har gjort och vilken dag.  

Som sista funktion i applikationen kan användaren byta in de erhållna poängen, om de 
uppnått utsatt poängnivå (se bilaga 13 för poängnivåer), till premier som sponsrats av företag.  

6.1.2 Samarbetande företag 

För att eXrpoints applikation skall kunna erbjuda användarna av applikationen en 
motivationskälla är ett alternativ för eXrpoint att samarbeta med företag. Dessa företag 
sponsrar med produkter, värdecheckar, gratiskuponger, ekonomiska medel med mera (så 
kallade premier) och erhåller motprestationer i form av marknadsföring.  

6.2 Prisförslag 

Projektgruppen anser att bästa lösning för att få upp intresset för applikationen är att lansera 
två versioner, en gratisversion och en betalversion. Se bilaga 14 för bruttointäktsgraf över 
betalversionen.  

Att lansera en gratisversion baseras på affärsmodellen freemium. Gratisversionen kommer 
sakna en funktion som betalversionen har. Denna funktion är möjligheten att byta in de 
erhållna poängen mot produkter. Ett alternativ är att lägga till en plats för reklam i 
gratisversionen, detta för att få en extra inkomskälla samt locka användaren till att köpa 
betalversionen.   
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6.3 Utvecklingsmöjligheter 

Funktioner som projektgruppen vill se i en vidareutveckling av applikationen eXrpoint listas 
nedan: 

- GPS som göra att användaren inte behöver registrera exempelvis cyklade eller 
promenerade distanser. 

- Att kunna sammanlänka med andra väletablerade applikationer så som Runkeeper och 
Endomondo. 

- Göra applikationen kompatibel med diverse aktivitetsarmband alternativt utveckla ett 
aktivitetsarmband under eXrpoints namn. Detta för att slippa behöva registrera utförda 
aktiviteter och träningspass. Ett aktivitetsarmband är ett armband med teknik inbyggt som 
ofta kan registrera antal steg som tas, alternativt aktiv tid, samt distans och förbrända 
kalorier. 

- Göra det möjligt för användarna av applikationen att skapa grupper, tävla mot varandra 
och skapa egna utmaningar.  

-  Kunna dela sina prestationer med andra om så önskas, i applikationen eller via sociala 
medier.  

- Kunna se ett detaljerat schema över vad som har registrerats och när. 
- Planera sin framtida träning i applikationen samt kunna sammanlänka den inbyggda 

kalenderfunktionen i mobiltelefonen med eXrpoints schema.  
- Utveckla en programkod som gör det svårt eller omöjligt att fuska.  
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7. Slutsatser och reflektion 
Under detta avsnitt diskuteras projektets metoder, resultat samt andra relevanta tankar och 
funderingar. 

7.1 Hållbar utveckling och etiskt synsätt 

Projektgruppen har jobbat efter en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling innebär 
att det är en utveckling som sker och tillfredsställer dagens behov utan att kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov äventyras eller utsätts för fara 
(Lärarnas nyheter 2012). Genom att arbeta fram ett koncept som inte påverkar naturen, mer 
än utskick och distribution av produkter, där ofta miljömedvetna alternativ kan väljas, innebär 
det att eXrpoint lever upp till detta begrepp.  

Hållbar utveckling består av tre delar, social välfärd, ekonomisk utveckling samt 
sammanhållning till en god miljö (Ibid). eXrpoint använder sig utav ett nyckelord, kopplat till 
de tre delarna, vilket är hälsofrämjande insatser (Ibid). eXrpoints applikation uppmuntrar till 
kontinuerlig aktivitet som gör att hälsan förbättras. Med kontinuerlig aktivitet menas att 
utövare av en aktivitet gör detta antingen en eller några gånger i veckan, det vill säga 
upprepade tillfällen med kortare perioder mellan utföranden. 

De etiska förhållandena som projektet kan kopplas till är att, som nämnt i avsnitt 4. Teori, att 
övervikt i samhället och FaR ökar. Det är en belastning på det ekonomiska begreppet i hållbar 
utveckling i form av att kostnaderna för vården ökar. Människan själv kan förhindra detta men 
det görs det inte tillräckligt effektivt.  

I nuläget räknas poängen enligt personernas vikt, vilket medför automatiskt att den som väger 
mer får fler poäng vid utförd aktivitet än vad en användare som väger mindre får. Detta kan 
upplevas som orättvist och därför bör en utveckling av applikationen ske för att förhindra 
detta. Tankarna kring eXrpoints val av uträkning för kaloriförbrukning, med hjälp av 
användarens vikt, försvaras med att applikationen först och främst riktas mot personer som 
behöver gå ner i vikt och är en viktig del i applikationens etableringsstadie.  

7.2 Dynamisk produktutveckling 

Innebörden av att projektet är en dynamisk produktutveckling är att sätta kunden i fokus 
(Ottosson 2012), vilket eXrpoint gör. Det görs i den mån att de krav och önskemål som 
uppkommit med marknadsundersökningen, att applikationen ska vara motiverande i form av 
att ha utmaningar och vara billig. De som svarade har heller inget behov av att kunna 
publicera sina resultat, vilket inte eXrpoint erbjuder i nuläget. eXrpoint motverkar känslan av 
motivationsbrist, som är faktorn till att träningen utesluts, genom att användaren själv kan 
välja vilken sorts aktivitet den kan utföra och samtidigt få belöning för sin prestation i form av 
poängsystemet. 

Information och dokument har sparats i en gemensam mapp på Dropbox.com, som är en 
molntjänst, en IT-tjänst som tillhandahålls över Internet, för att projektgruppen utan 
svårigheter skulle kunna dela diverse material och ständigt ha tillgång till detta. Skisser och 
dokument i pappersform har hängt på väggarna för att ge en överblick om hur projektet 
utvecklats samt idéskapandet kan lättare ta form vid andra synsätt beroende på humör och 
dagsform. 



 

22 
 

7.3 Resultatet av eXrpoint 

Projektet eXrpoint har resulterat i en fungerande applikation och ett koncept som är färdigt 
att tas i bruk. Även ett samarbete med Umara Sports har upprättats inför Utexpo. Utexpo är 
en utställning för examensarbeten som utförts under det sista utbildningsåret på Högskolan i 
Halmstad (Högskolan i Halmstad 2014).  

7.4 Slutord 

Feedback från handledare och externa medarbetare har mottagits och reflekterats över. 
Vilket i sin tur har lett till det resultat som erhållits i projektets slutfas. Projektgruppen är nöjd 
med arbetet och tillsammans med feedbacken är detta en affärsidé som är lockande och 
inspirerande för omvärlden då både privatpersoner och företag har visat intresse i eXrpoint. 
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Bilaga 1 – Kravspecifikation, flödesschema 

Nedan visas en bild över de aktiviteter som finns i applikationen. Röd ram illustrerar sidan 

som kommer upp när applikationen startas för första gången, samt när applikationen öppnas 

en andra gång då användaren skrivit in uppgifterna i profile.  

De blå ramarna anger knappar som användaren kan klicka på för att komma till respektive 

sida eller händelse. De grönsträckade ramarna är förklaring till vad som sker vid varje 

knapptryck. Medan de svartstreckade anger vad som visas på skärmen vid varje tillfälle. 
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Bilaga 2 – Almi 
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Bilaga 3 – Gantt-schema 
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Bilaga 4 – Sekretessavtal 
Ett exempel på sekretessavtal som genomförts under projektet. Detta är från mötet med 

Happy Troll produktioner. Ytan mellan avtal och underskrifter gjordes medvetet ifall det skulle 

komma upp fler faktorer som parterna av mötet ville tillägga. 
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Bilaga 5 – Idégenerering (designflöde) 

Nedan ses några skisser ur idégenereringen. De översta åtta bilderna tillhör första stadiet i 

utvecklingen. De senare fyra blev skickade till programmeraren och sedan diskuterades 

layouten ytterligare. Det var då de sista fyra bildernas layout uppkom och gav resultatet till 

hur prototypen ser ut i projektets avslut. 

 

 

  



 

6 
 

 

 

  



 

7 
 

Bilaga 6 – Moodboards 

En jämförelse med vilken/vilka färgkombinationer som passar ihop med varandra. 
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Bilaga 7 – Marknadsundersökning 

Sammanfattning av svaren från marknadsundersökningen där 177 personer deltog. 
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Bilaga 8 – FMEA 
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Bilaga 9 – Logotyp 

Först började tankesättet med att ha första bokstaven i projektets namn vilket är bokstaven e. 

När kursen om applikationsutveckling nämnde att ikonen istället skulle spegla applikationens 

huvudområde, tog tankarna vid om att ha fötter som ikon vid. Fötterna ansåg projektgruppen 

illustrera aktivitet och rörelse, som ofta sker med hjälp av just fötter. 

De ikoner som är inringade med blå ring var med bland de slutgiltiga när det absoluta valet av 

ikon gjordes. Ikonen som är större längst ner i högra hörnet med grön ring runt är det 

slutgiltiga valet av ikon. Ikonen valdes i gemensamt beslut studiekamraterna. 
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Bilaga 10 – SWOT 

 Positiva faktorer Negativa faktorer 

 
Interna 
faktorer 
 
 

Styrkor / Strenghts 
 
Billig 
Motiverande 
Hälsosam 
Användarvänlig 
 

 Svagheter / Weaknesses 
 
Låg lönsamhet 
Programmering 

 
Externa 
faktorer 

Möjligheter / Opportunities 
 
Ständig utveckling och 
förbättring av applikationen 
Företag investerar och 
marknadsför sig 
 

Hot / Threats 
 
Många applikationer på marknaden 
Företag drar sig ur eller vill inte medverka 
Kunderna är ej motiverade att fortsätta 
träna 
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Bilaga 11 – Affärsplan 

Affärsidé 
eXrpoint är en applikation som erbjuder användarna ett nytt sätt att få och behålla 

träningsmotivationen samt ger företag ett hälsofrämjande alternativ till marknadsföring. 

Bransch 
Den aktuella branschen är applikationer med inriktning av motion och hälsa. Applikationer 

laddas upp av företagen på Androids onlinebutik för applikationsnedladdningar. Användare av 

Android kan bläddra i olika ämnesområden och finna den applikation den finner attraktiv. 

Applikationen köps, laddas ned, och används av utövaren. 

Företaget 
Företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot presenteras i en SWOT-analys. Mer 

information om denna finns i tidigare bilaga 10. 

Produkt/Tjänst 

Produkten eXrpoint är en applikation med ett tillhörande koncept som agerar mötesplats för 
applikationsanvändaren och potentiella samarbetande företag.  

Konceptet ger företag ett nytt sätt att marknadsföra sig på. När samarbete med eXrpoint 
uppstår, erhåller företaget marknadsföring, som tidigare nämnt via reklamfilm och på 
hemsidan etcetera. Som motprestation erhåller eXrpoint produkter, rabattkuponger eller 
kapital. Det beroende på vad företagen väljer att sponsra med.  

Dessa premier kan användarna sedan ta del av när de lyckas nå upp till de satta 
poängnivåerna genom att motionera och sedan registrera detta i applikationen.  

Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning utfördes för att ta reda på hur stor marknad och kundkrets som är 

intresserade av en ny applikation för träning och motivation. Även åldern på målgruppen 

identifierades samt vilken sorts mobiltelefon som är mest populär och hur nya applikationer 

detekteras bland befolkningen. Detta för att kunna ta reda på till vilken sorts plattform som 

applikationen ska programmeras för.  

I marknadsundersökningen, som 177 personer svarade på, kunde projektgruppen utläsa att 

63 procent var i åldern 20-29 år. Den visade även att 36 procent använde sig av en 

mobiltelefon baserat på operativsystemet Android respektive 57 procent som använde sig av 

iOS’s operstivsystem.  

64 respektive 21 personer svarade att de tränade regelbundet i perioder eller inte alls. Samt i 

frågan angående av vilken anledning som träning och motion prioriteras bort så svarade 79 

personer att träning prioriteras bort på grund av motivationsbrist. Dessa siffror visar att det 

finns ett behov för en ny motivationsfaktor.  
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Marknadsplan 
Marknad 

Träning är i stort fokus i dagens samhälle. Vi blir alltmer medvetna om vår livsstil, vad vi äter 
och hur vi ser ut. Stressen och pressen med att ha ett karriäryrke samtidigt ett lyckligt 
familjeliv gör att vi vill se bra ut utåt. Där tillkommer att vi blir motiverade till att träna för att 
hålla en god kondition och styrka för att orka med pressen. Med applikationen eXrpoint 
kommer träningen att bli mycket roligare eftersom poäng samlas när ett pass är avslutat och 
premie delas ut vid uppnådd nivå. 

Till en början lanseras eXrpoint till Android. Utveckling och expandering av marknaden 
kommer ske genom att entra apple’s appmarknad. Den största marknaden har Android med 
70 procent medan iOS endast innehar 21procent (Excel with business 2013, kap. 2). 
Skillnaden är dock att det finns fler iOS-användare än Androider som är villiga att betala för 
att använda applikationer. 

Konkurrensanalys 

I början av projektet fanns ingen applikation som fungerade i Sverige på liknande sätt som 
eXrpoint gör, vilket gjorde att processen tog form. Design började utformas och funktioner 
togs fram under idégenerering. Andra applikationer för träning använder sig till stor del av 
GPS, Global Positioning System, för att mäta en distans som användaren exempelvis joggar 
eller promenerar samt att dela med sig av resultat via sociala medier. En del applikationer 
framhäver olika former av träningssätt och hur dessa övningar ska utföras med rätt teknik 
samt vilka muskler som arbetar.  

I januari 2014 lanserades en ny applikation kopplad till gym- och träningskedjan Nordic 
Wellness som använder sig av konceptet att samla droppar (det vill säga deras benämning för 
poäng). Dessa erhålls vid varje träningspass på deras faciliteter. Dropparna kan sedan 
användas för att få rabatter på månadsavgift eller andra produkter som Nordic Wellness 
säljer. De använder detta koncept för att öka motivation till träning och ett hälsosammare liv, 
eftersom de anser att det stärker och motiverar fler till att börja träna på deras gym (Varje 
droppe räknas – Nordic Wellness motivationskoncept! 2014). 

Gympact, lanserades 2012, och är en applikation som innebär att satsade pengar får bötas om 
träningen uteblir. Användaren betalar in en viss summa till Gympact, som kan disponeras på 
det egna kontot. Om användaren inte registrerar ett lovat träningstillfälle, som måste ske 
varje dag, tas en summa pengar från kontot. Pengarna adderas till de konton som tillhör 
användare som har utfört vad de lovat. Flest utövare finns i USA, men applikationen används 
även i Europa, Sydamerika och Australien (Pact – Commit to you. 2013).  

I applikationen Endomondo kan användaren själv välja vilken form av träning och aktivitet 
som önskas utföras och registreras. Dessutom kan användaren göra konditionstest, sätta upp 
ett eget träningspass och mål i form av distans, tid och kaloriförbrukning. De två sistnämnda 
kan endast användas i betalversionen, Endomondo Premium. Användaren kan publicera sina 
resultat på sociala medier och utmana sina vänner (Endomondo| Community based on free 
GPS tracking of sports 2014). 

Runkeeper är en GPS-baserad applikation som hjälper användaren att registrera olika 
träningsformer som löpning, cykling etcetera samtidigt som denne utför träningen. 
Användaren kan dessutom sätta upp egna mål och träningsplan. Resultat kan publiceras på 
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sociala medier och då delas med vännerna och inspirera dem till träning (RunKeeper – Track 
your runs, walks more with your iPhone or Android phone 2014). 

Hur nås marknaden 

Att nå ut till den potentiella målgruppen innebär att marknadsföring måste göras. 
Applikationens reklamfilm kommer att spridas på sociala medier, där människor upptäcker 
och blir nyfikna på att ladda ner och prova den. Enligt marknadsundersökningen upptäcks nya 
applikationer via vänner och bekanta. Det är sällan som de upptäcks via reklam i form av tv, 
radio eller tidskrifter. Därför detta val av marknadskanal, att publicera filmen på sociala 
medier. 
 
Prissättning 

Av 177 personer som svarade på enkäten var det 50 som svarade på frågan om hur 
mycket pengar som spenderas maximalt på en applikation är medelvärdet uträknat till 53 
kronor. Medianen är 16 kronor för en applikation där majoriteten laddar ner gratis 
applikationer, fem personer betalar 7 kronor och fyra personer betalar 15 respektive 20 
kronor för en applikation. 

För att locka så många användare som möjligt finns två tankesätt när konceptet tas i bruk. Det 
ena är att det finns en gratisversion där det inte går att lösa in poängen till premier. Medan en 
annan version kostar 7 kronor och användaren kan ta del av premierna. Priset på 7-21 kronor 
har valts eftersom det var flest som svarade denna summa pengar som de betalar för 
applikationer om gratisapplikationer utesluts. 
Marknadsföring och tillgänglighet 

Applikationer brukar, enligt marknadsundersökningen, marknadsföras via “mun-till-mun”, 
vilket betyder att folk pratat om applikationen och då rekommenderat denne för någon. Att 
göra reklam för sin applikation är inte lika effektivt eftersom användarna oftast vill ha en 
rekommendation av sina vänner. Folk pratar om applikationen offentligt och då hörs både 
positiva och negativa reaktioner vilket drar till sig nyfikna användare. 

Som tidigare nämnt publiceras en reklamfilm på sociala medier om applikationen och 
cirkulerar bland internetanvändarna där de får information om konceptet. 
 
Distribution 

Applikationen kommer att distribueras via plattformen Google Play och framtidsvis via App 
Store. Här har användaren möjlighet att ladda ned applikationen till sin smartphone. 

Distribution av varor från användarens uppnådda poängnivåer kommer att skickas via 
postservice eller e-mail beroende på varans utformning.  
Produktionsprocessen 

Applikationsutveckling har skett via outsourcing till programmerare där ett nära samarbete 
har skett gällande design och funktion. När programmeringen var fulländad överläts 
programspråket till projektägarna, vilket de nu kan disponera med frihet. 

Till en början är det projektägarna som driver konceptet och har hand om kontakten med 
företagen angående sponsring av produkter och distribution. I takt som företaget kring 
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applikationen växer kommer programmerare att anställas för att kunna uppdatera 
applikationen. Personal som kan hantera det utvidgade kontaktnätet med företagen anställs 
också. 
 
Ekonomiska kalkyler och planering 
I bilaga 13 ses en graf över intäkter (exklusive skatt) vid olika antal nedladdningar per månad 

till respektive applikationspris. 30 procent av applikationspriset är borträknat då detta är en 

transaktionsavgift från nedladdningsplattformen.(Transaktionsavgifter 2014)  

Tidplan  

En tidplan i form av Gantt-schema upprättades, för att se när respektive aktivitet påbörjades 
och avslutades, samt vilken aktivitet som måste utföras för att en annan ska kunna påbörjas. 
Längden på de färgmarkerade fälten avgör hur länge en viss aktivitet pågår. (Tonnquist 2012, 
s. 155)  

Risker - Produkten  
Konkurrenter 

Då applikationsmarknaden ständigt växer och utvecklas finns det en risk för stor konkurrens. 
Eftersom applikationer ej kan få patent på den svenska marknaden är (Mjukvara och 

det svårt att skydda idéer och koncept.  affärsmetoder 2014) 
 
Företagskontakter 

Konceptet bygger på en marknadsföringstjänst för företag vilket också gör detta till en risk då 
intresse och ekonomi för detta måste finnas.  
 
Användarfusk 

I nuläget finns det en risk att användarna av applikationen kan fuska sig till poäng, vilket gör 
att trovärdigheten kan minskas. 
 
Publicering av applikation 

Om inte applikationen går att rotera med mobilen, landscape, kommer Apple i värsta fall att 
neka applikationen. Men med goda motiveringar går detta att kringgå (Excel with business 
2013, kap. 7) 
 
Koncept 
Tre former av affärsidéer har arbetats fram under projektets gång. Alternativ ett är att 
eXrpoint köper in premier från tredje part för att användarna av applikationen ska kunna få 
tillgång till premier. Ett andra alternativ är att företagen sponsrar med produkter som 
används i föregående alternativ. Det tredje är att erbjuda företagen en form av 
marknadsföringspaket. Där betalar företagen en summa och får reklam via hemsidan 
etcetera.  

Valet av affärsidé grundar sig på att först få in en summa pengar på att sälja applikationen och 
därefter kunna köpa in premier och utveckla applikationen ytterligare. Därför faller valet i 
första hand på alternativ två, att företagen erbjuder premier till eXrpoint. Vilket gör att målet 
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med att få företagen att framhävas som hälsofrämjande uppnås. Efterhand som 
företaget/projektet växer och marknaden blir stadigare med kundkretsen utvidgas affärsidén 
och alternativ ett, att köpa in premier, kan bli aktuell. 

Företaget kring applikationen kommer till en början att bygga på endast en inkomstkälla vilket 

är från betalversionen av applikationen. Detta betyder att två produkter kommer att lanseras 

där den ena är gratis men saknar vissa funktioner och där den andra kostar men samtidigt får 

användaren tillgång till alla funktioner i applikationen. Se tabell 1 på nästa sida. 

Version Gratis Betal 

Funktion 

  

Registrering av aktivitet Ja Ja 

Registrering av utmaning Ja Ja 

Möjlighet att erhålla produkter 

Reklam i applikation 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

 

Anledningen till att två applikationer lanseras är för att öka medvetenheten kring produkten. 
Men även att få en stor marknadsandel så snabbt som möjligt vilket är viktigt för 
affärsutvecklingen i ett senare skede. 
Företagen 
Företagen som väljer eXrpoint som marknadsföringsform i detta skede kommer att erhålla 

exponering via eXrpoints hemsida, det veckobaserade nyhetsbrevet, i de filmer som lanseras 

av eXrpoint via sociala medier samt kommer en mindre recension av den uthämtade 

gratispremie (som fås vid uppnådda poängnivåer) krävas av användaren innan applikationen 

kan brukas igen. 

Motivations-produkter 
De gratispremier som kan förvärvas vid intjänade poängnivåer i applikationen kommer att 

sponsras av företag som vill nå ut till en större marknad samt få feedback på sina produkter. 

Tabell 1 visar vad som ingår och inte 

i de olika versionerna av 

applikationen. 
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Företagen ger eXrpoint ett visst antal elektroniska värdecheckar, gratiskuponger med mera 

och får diverse motprestationer av eXrpoint, läs mer under föregående avsnitt, Företagen. 

Distribution 
Värdecheckar, gratiskuponger med mera kommer att skickas ut elektroniskt till användarnas 

e-mejl som är angiven i deras användarkonto. Detta för att minska kostnaderna samt skapa en 

så liten miljöpåverkan som möjligt. 
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Endomondo| Community based on free GPS tracking of sports (senast uppdaterad 2014). 
(Elektronisk). Tillgänglig: < http://www.endomondo.com/> (2014-05-23) 
 
Excel With Business (senast uppdaterad 2013). App Design. (Elektronisk). Tillgängligt: (2014-05-23) 
 
Mjukvara och affärsmetoder (senast uppdaterad 2014). (Elektronisk). Tillgänglig: 
< http://www.prv.se/sv/Patent/Ansoka-om-patent/Innan-ansokan/Vad-kan-patenteras/Mjukvara-och-
affarsmetoder/ > (2014-04-30) 
 
Pact – Commit to you. (senast uppdaterad 2013). (Elektronisk). Tillgänglig: 
< http://www.gym-pact.com/ 2013 > (2014-05-23) 
 
RunKeeper – Track your runs, walks more with your iPhone or Android phone (senast uppdaterad 
2014). (Elektronisk). Tillgänglig: 
< http://runkeeper.com/> (2014-05-23) 
 
Tonnquist, Bo (2012). Projektledning. 4. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning AB 
Transaktionsavgifter (senast uppdaterad 2014). (Elektronisk) Tillgänglig: 
< https://support.google.com/googleplay/android-
developer/answer/112622?hl=sv&ref_topic=3452890 > (2014-05-13) 
 
Varje droppe räknas – Nordic Wellness motivationskoncept! (senast uppdaterad 2014). (Elektronisk). 
Tillgänglig: 
< http://nordicwellness.se/drops > (2014-05-23) 
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Bilaga 12 – Aktivitetsvärden 

I applikationen eXrpoint skall poäng samlas genom att registrera träningstillfällen.  
 

Poängen räknas i 1 poäng per 100 förbrända kalorier. För att få ut den förbrukade 
kalorisumman multipliceras kundens vikt med hur lång tid träningstillfället pågått och ett 
förutbestämt kalorivärde för respektive aktivitet (se tabell 2 nedan). Totalt kan användaren 
välja mellan 31 aktiviteter. 

 
Med de samlade poängen skall kunden kunna välja diverse premier allteftersom de 
förutbestämda poängnivåerna uppnåtts. Poängen används då som betalmedel.  
För poängnivåer se bild 1. 
 
Tabell 2. Aktivitetsvärden (i kcal/kg/min) (Motionstabell så mycket förbränner du, 2013)  

Aerobics 0,16 

American football 0,14 

Badminton 0,12 

Basket 0,14 

Biking 0,16 

Boxing 0,16 

Canoe 0,09 

Circuit training 0,14 

Floorball 0,12 

Football 0,16 

Golf 0,8 

Gymnastics 0,14 

Handball 0,21 

Hiking 0,11 

Ice hockey 0,12 

Ice skate 0,12 

Martial arts 0,18 

Pilates 0,05 

Riding 0,07 
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Running 5,5 - 7,5 min/km 0,15 

Running 3- 5 min/km 0,25 

Ski 0,12 

Spinning 0,1 

Squash 0,12 

Strength training 0,14 

Swimming 0,11 

Tennis 0,12 

Volleyball 0,09 

Walking 0,09 

Weightlifting 0,09 

Yoga 0,06 
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Bilaga 13 – Poängnivåer 

Poängnivåerna ligger under fliken shop (markerad med blått streck i bild 1 nedan) och det är 

här som användaren kan växla in sina poäng till premier.  

  

Bild 1 visar poängnivåerna i shopen. 
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Bilaga 14 – Intäktskalkyl 

I grafen syns olika poängnivåer som är tänkta för applikationen. De är baserade på hur många 

nedladdningar som sker per månad. På x-axeln är värdena enligt nedladdningar per månad 

och på y-axeln syns de kronor (SEK) som uppkommer vid olika prisklasser. 

 

 



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

Malin Larsson och Jennifer Nilsson är
projektets skapare och har studerat på
Utvecklingsingenjörsprogrammet vid
Högskolan i Halmstad. De har under
sin utbildning erhållit kunskaper inom
bland annat affärsutveckling,
marknadsföring, produktutveckling och
design som tillämpats


