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Abstract 
Technology becomes increasingly available within the health and training fields. An example 

is applications for running were GPS navigation tracks the users route. Unfortunately there is 

no equivalent for strength training and technology is unchanged in this environment. We 

discovered that strength training would benefit from a similar type of technology. By applying 

technology we could enhance workouts by raising motivation and knowledge.   

The goal is to provide practitioners of physical exercise with an automatic logbook, where 

users get information about the workout, as well as an overview of your weekly exercises 

without having to manually enter it. A motion detection camera communicates with our 

website gologer.com and sends the data to the user's personal profile. 

The website has additional functionality to promote social interactions between practitioners. 

Through the website users and stakeholders will be able to participate in discussions and 

receive direct feedback. 
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Sammanfattning 
Samhällstrender gör att tekniken blir allt mer tillgänglig inom träning och hälsa. Ett tydligt 

exempel är applikationer för löpträning som genom GPS navigation spårar användarens rutt.  

Dessvärre finns ingen motsvarighet för styrketräning och tekniken är oförändrad i denna 

miljö, vi ser att det finns ett liknande behov att automatisk kunna spåra sin träning för 

styrketränare och att motivation och kunskapsspridning kan främjas med en produkt i 

liknande kategori. 

Målet är att tillförse utövare av fysisk träning med en automatisk loggbok där användare får 

information om träningspasset samt en överskådlig bild över veckans träningspass utan att 

manuellt behöva föra in detta. En rörelseigenkänningskamera kommunicerar med vår hemsida 

gologer.com och skickar datan till användarens personliga profil. 

Hemsidan har ytterligare funktionalitet för att främja sociala interaktioner mellan utövare där 

diskussion angående träning kan föras. Tanken är att detta ska öka motivationen och 

gemenskapen för intressenter inom ämnet samtidigt som det blir enkelt att dela sina 

framgångar med andra.  
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Förord 

Golog är ett examensarbete som genomförts av Oscar Boson och Josef Nilsson, 

Utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet omfattar 22,5 HP och har 

pågått under perioden september 2015 till maj 2016. Examensarbetet har varit ett 

produktutvecklingsprojekt med fokus på att skapa en innovativ tjänst för träningsbranschen.  

  

Vi vill tacka alla som medverkat, speciellt tack till J&D Assistings Systems för 

programmering. Venture Cup för synpunkter på affärsplanen. Almi för det finansiella stödet. 

Vetab AB för rådgivning och medverkan i utformandet av företagsnamn och logga.   

Vi vill även passa på att tacka Jeanette Gullbrand som varit vår handledare under projektets 

gång. 

 

Trevlig läsning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Oscar Boson                          Josef Nilsson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Idag cirkulerar det så många olika hälso- och träningstrender på nätet att det blir 

överväldigande att försöka dra en slutsats över vad som är rätt och fel. För att försvåra det 

ytterligare så finns det inget rätt och fel, alla individer har olika förutsättningar och 

målsättningen skiljer sig från person till person. Av denna anledning finns ett behov av att ta 

fram pålitligt underlag för varje individ och skräddarsy träningen efter ambitionsnivå och 

fysisk kapacitet. Denna hjälp finns redan idag och kallas för personliga tränare. Problemet 

med personliga tränare är att de är för dyra för majoriteten av befolkningen sett ur ett 

långsiktigt perspektiv. Det blir dyrt om du ska vara konsekvent med träningen genom att 

ständigt behöva anställa en person för att hjälpa dig med all träningsrelaterad information. 

Sist men inte minst är problemet med stillasittandet, vi sitter allt mer och mer på våra jobb då 

maskiner och datorer ersätter de fysiska arbetsuppgifterna. Om någon berättat för en 

jordbrukare på tidigt 1900-tal att personer i framtiden skulle betala för att träna fysiskt hade 

de nog inte trott på det. Lika kontroversiell kan vår idé uppfattas hos somliga idag. 

Idén vi tog fram grundar sig dels på dessa problem, men även på grund av samhällstrender 

inom teknik, hälsa och träning. Vi såg att fler ville dela sina träningsresultat och motiveras av 

gemenskapen inom träningen. 

1.2 Syfte 

Projektet syftade till att skapa ett modernt verktyg med hjälp av ny teknik för att göra 

styrketräning roligare och höja kunskapen hos utövarna. Projektgruppen ville även påvisa att 

projektet var genomförbart som affärsidé och visa potentialen i att använda tekniken som 

underlag i forskning inom hälsa och träning. 

1.3 Projektmål 

Projektet skulle resultera i en fungerande prototyp och programvara. Prototypen skulle 

identifiera användaren med hjälp av en sändare och en mottagare. När personen identifierades 

skulle den sedan registrera rörelserna hos utövaren och översätta dem till ett namn på en 

övning. Programvaran skulle därefter skicka informationen till en överskådlig applikation 

med användarens statistik, vännernas träningsflöde med mera. 

1.4 Tidplan 

Projektgruppen använde sig av en egen tidplan som baserades på ett Gantt-schema. Schemat 

utvecklades genom att dela upp arbetet i olika faser. Resurserna delades upp genom att 

använda olika färger och kunde därmed skapa ett extra element till Gantt-schemats tids- och 

aktivitetsupplägg. På grund av projektets dynamiska karaktär har aktiviteter som varit 

schemalagda längre fram än två månader behandlats som spekulativa riktlinjer snarare än 

deadlines. Se bilaga A. 



Examensarbete | GoLog Oscar Boson & Josef Nilsson 

2 

 

1.5 Kommunikationsplan 

För att säkerställa att projektet fortskrider och för att ta hänsyn till de utmaningar som 

tillkommer i framtiden togs en kommunikationsplan fram, denna skulle fastställa svårigheter 

och åtgärder mellan parterna i projektet. Syftet var även att reducera kostnader genom att 

undvika misstag och felaktiga beslut till följd av bristande kommunikation. Modellen skapade 

dessutom en enad målbild för projektgruppen vilket ledde till ett mer effektivt och målinriktat 

arbete. Se bilaga B. 

1.6 Budget 

I början av projektet skapades en preliminär budget för de intäkter och kostnader som kan 

tänkas uppkomma under projektet. Den preliminära budgeten påvisade ett nollresultat tack 

vare ett innovationsstöd från Almi. En kostnadsbärare som förväntades stiga var 

konsultationer eftersom projektet stod inför stora utmaningar inom programmering. 

Se bilaga C och F.  

1.7 Sekretess 

Ett muntligt avtal fördes mellan projektgruppen och Daniel Petersson vid J&D assisting 

systems för att säkerställa att informationen stannade mellan parterna. 

1.8 Skyddsformer 

Patent söktes inte eftersom projektgruppen inte avsåg att ta fram någon ny hårdvara och på 

grund av att datorprogram inte är patenterbara i Sverige. Enligt PRV måste det finnas 

uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet för att få ta patent. 

Datorprogrammet skyddas emellertid av upphovsrätten men ger inte ett lika starkt skydd som 

ett patent. 

Den mest relevanta skyddsformen för oss var varumärkesskydd, ett bra alternativ om vi väljer 

att fortsätta med projektet genom att bilda ett företag. Varumärkesskydd är ett billig och 

enkelt alternativ som gör det svårt för konkurrenter att kopiera affärsidén eller designen. 

1.9 Projektorganisation 

Projektgruppen bestod av oss som beställare/projektledare, styrgruppen bestod av 

projekthandledare Jeanette Gullbrand som gav vägledning och styrde projektet i rätt riktning, 

Referensgruppen bestod av Leif Nordin som gav oss kompetens och feedback vid 

kommunikation med externa parter. Organisationen bestod av ytterligare två externa poster, 

här innefattades finansiärerna Almi och arbetsgruppen bestående av mjukvaruutvecklarna på 

J&D Assisting Systems. Slutligen tillkom en grupp av intressenter för eventuella 

samarbetespartners som var intresserade av att använda/sälja produkten till sina kunder. 

  



Examensarbete | GoLog Oscar Boson & Josef Nilsson 

3 

 

 
Figur 1: Projektorganisation 

2 Metod 

2.1 Projektmodell 

Projektgruppen har jobbat efter DPD - Dynamic Product Development. Metoden har används 

för att snabbt kunna svara på skiftande omständigheter och hålla en hög flexibilitet. Ett 

dynamiskt arbetssätt gynnar innovativa projekt där förutsättningarna är okända. Enligt 

metoden ska projektet sträva efter en självorganisation där alla jobbar efter vad som anses 

nödvändigt vid tillfället snarare än att gå efter en statisk planering. Dessa korta beslutsvägar är 

avgörande för att snabbt kunna agera på impulser från marknaden och hålla ett högt tempo. 

Med DPD jobbar man med ett pull-system ”efter en morot” istället för att ett push-system 

”piskan”. (Holmdahl, 2015) 

 

Utöver DPD har LPD - Lean Product Development genomsyrat projektet. LPD går i korta 

drag ut på att minska resursslöseri och på så vis effektivisera arbetet. Lean är en hjälpsam 

metodik för att skapa ett realistiskt tidsschema, istället för att försöka hinna med så många 

aktiviteter som möjligt bör man ändra fokus till att utnyttja sina resurser på bästa sätt. 

Eftersom alla aktiviteter är beroende av en person med rätt kunskap är det viktigare att se till 

att denna person har tid och möjlighet att genomföra aktiviteten. (Holmdahl, 2015) 

2.2 Riskanalys 

För att öka medvetenheten om olika risker och konsekvenserna som tillkommer ifall de 

inträffar har en riskanalys sammanställts. Denna tar fram ett risktal genom att multiplicera 

sannolikheten att påståendet inträffar med konsekvensen av utfallet i en skala mellan 1-5. 

Vidare har riskvärdena graderats med en färg, den ljusaste färgen markerar försumbar risk och 

den mörkaste påvisar de risker som kan äventyra hela projektet. På så sätt kan riskerna 

prioriteras i rätt ordning. Analysen beskriver även hur riskerna ska hanteras ifall de inträffar 

och hur man ska gå till väga för att undvika dem i den mån det är möjligt. (Tonnquist, 2014) 

  



Examensarbete | GoLog Oscar Boson & Josef Nilsson 

4 

 

2.2 SWOT- analys 

För att enkelt kunna överskåda fördelarna och nackdelarna med projektet har 

projektetgruppen valt att använda en SWOT- analys, akronymen står för Strength, Weakness, 

Opportunities and Threaths. Analysen tar hänsyn till externa och interna faktorer som 

påverkar projektet och är ett vanligt verktyg vid strategiarbete hos företag. (Tonnquist, 2014) 

2.3 Gantt schema  

Projektgruppen har använt sig av en kombination av ett Gantt-schema och en visuell 

planering. Gantt-schemat har använts för att planera när olika aktiviteter ska genomföras. 

Schemat ställer upp kategorier som består av olika moment/aktiviteter i utvecklingsprocessen 

mot angivna tider när dessa ska vara klara. Syftet med schemat är att ge en överblickande bild 

över när olika aktivitet bör påbörjas och avslutas, det är ingen detaljplanering som ska följas 

slaviskt. På så sätt kan projektgruppen arbeta efter en dynamisk produktutveckling. 

(Tonnquist, 2014) 

2.4 Visuell planering 

En annan planeringsform som används är visuell planering. Verktyget har använts för att 

planera resurshanteringen visuellt på en whiteboardtavla. Med hjälp av metoden har 

projektgruppen kunnat strukturera upp aktiviteterna mellan deltagarna och tydligt visa vem 

som ska göra vad. I planeringsformen används post-it lappar med aktiviteter och resurser som 

sätts upp veckovis för att visualisera hur effektivt resurserna utnyttjas. (Holmdahl, 2015) 

2.5 Möten 

För att säkerställa att projektet fortlöper och sker i rätt riktning har möten inrättas veckovis 

tillsammans med handledare Jeanette Gullbrand på Högskolan i Halmstad. 

2.6 Marknadsundersökning 

En enkel marknadsundersökning gjordes för att analysera behovet av tjänsten. 

Marknadsundersökningen nådde ut till 35 personer i blandade åldrar där frågorna kretsar 

kring intresset i att få tillgång till statistik från styrketräning. Frågorna tog hänsyn till kön, 

ålder och träningsfrekvens för att få en bättre bild av deltagarna som svarade. Syftet med 

undersökningen var att skapa större belägg för projektet i jämförelse med att endast grunda 

det på personligt tycke. Undersökningen användes sedan som beslutsunderlag för bland annat 

finansiärer såsom Almi. 

2.7 Brain aided design 

Projektgruppen har använt sig av BAD vid utvecklingsprocessen för att generera idéer. 

Metoden innefattar bland annat brainstorming, vilket kom till nytta när valet av projekt och 

koncept fastställdes men också för att lösa eventuella problem under projektets gång. BAD är 

ett abstrakt tänkande, en metod som används i tidigt skede då man söker funktionella 

lösningar. Eftersom det är ett abstrakt tänkande skapas kreativitet vid användandet av 

metoden. Metoden återkommer ofta senare i processen på grund av dess karaktär där små 

beslut föredras framför stora för att inte hämma kreativiteten. (Ottosson, 2008) 
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2.8 Pencil aided design 

Denna metod går ut på att skissa ner koncept på papper. Skisser på idéer gjordes vid 

brainstormingen för att öka kreativiteten och för att säkerställa att gruppen utformar en 

gemensam förståelse för projektet. PAD tillämpades också vid framtagning av flödesscheman 

för att tydligt visa mjukvaru-utvecklarna logiken bakom de tekniska funktionerna. Metoden 

används på detaljnivå för att beskriva mer ingående vad varje komponent har för funktion. 

Metoden underlättar för projektgruppen genom att skapa en bättre förståelse för produkten 

och bidrar till en gemensam uppfattning över dess komponenter och hur de fungerar. 

(Ottosson, 2008).  

2.9 Outsourcing 

Projektgruppen har varit i kontakt med externa personer för rådgivning och expertis. Personer 

med erfarenhet inom rätt marknad har bidragit med viktiga verktyg och metoder för att få 

projektet att fortskrida i rätt riktning. Vidare kommer outsourcing fungera vid flaskhalsar och 

där extern kunskap anses nödvändig. En identifierad flaskhals är programmeringen, det krävs 

att programmeringen hinner bli klar i god tid för att utvecklingen ska kunna fortlöpa. Av detta 

skäl har projektgruppen kontaktat J&D Assisting System som angett intresse om samarbete. 

Samarbetet planeras att äga rum mellan januari och maj 2016. 

2.10 Porters femkraftsmodell 

Projektgruppen har valt att använda Porters femkraftsmodell, även känd som Porter´s five 

forces. Modellen är ett analysverktyg för att undersöka hur attraktiv en bransch är att verka i. 

Genom att ta hänsyn till följande fem faktorer skapar modellen en bra överblick för eventuella 

risker när man ger sin in i en ny bransch genom att lokalisera det största hotet. 

 Kunders förhandlingsstyrka 

 Leverantörers förhandlingsstyrka 

 Substitut för varan eller tjänsten 

 Konkurrens från nya aktörer 

 Konkurrens mellan befintliga aktörer 

(Porter, 2012) 
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3 Teori 

3.1 Hur tekniken fungerar 

Tekniken som använts i projektet är baserad på en RGB kamera, en IR kamera och en IR 

projektor, kopplad till en dator. 

För att kunna avgöra vart användaren befinner sig i rummet, och hur de rör sig behöver dessa 

komponenter samverka på flera sätt. Inledningsvis behöver kameran skapa en karta över 

djupet i bilden. Detta sker genom att ett prickmönster av infrarött laserljus projiceras över 

linsens synfält. När ljuset träffar en yta skapas ett unikt mönster för varje område som iakttas. 

IR kameran kan sedan analysera dessa mönster genom en teknik som kallas för structured 

light, och på så vis urskilja positionen av användaren. 

Denna teknik i kombination med att använda två kameror (stereo) gör det möjligt att avgöra 

djupet. Med två kameror kan en 3D-bild skapas genom triangulering, där avståndsskillnaden 

relativt de två kamerorna används för att beräkna koordinaterna på användaren. Denna teknik 

för att bestämma position används bland annat i GPS-system. Förutom att kartlägga djupet i 

bilden krävs ytterligare en teknik för att bestämma hur användaren rör sig. Kameran måste se 

skillnad på vad som är en person och vad som tillhör omgivningen. Detta är betydligt svårare 

och kräver komplexa uträkningar. Genom att använda machine learning har en databas tagits 

fram, som är baseras på över en miljon inlärda träningsexempel. För att datorn ska kunna 

känna igen användarens kroppsdelar utifrån dessa exempel måste den stegvis utesluta 

felaktiga positioner och hitta den rätta. Denna filtrering sker genom så kallade beslutsträd, är 

x sant kommer y utföras och så vidare, eftersom systemet består av väldigt många träd kallar 

de det för en skog. Då det omöjligt går att ställa alla frågor varje gång slumpas 2000 frågor åt 

gången, resultatet man får ut baseras på en sannolikhetsfördelning. (MacCormick, 2015). 
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3.2 Motivation 

För att få personer att utföra ett önskat beteende krävs det att motivationen överstiger en viss 

nivå, att det finns förmåga att utföra uppgiften och att det finns en “utlösare” som påminner 

personen om det förändrade beteendet. Vidare beskrivs en korrelation mellan dessa tre 

faktorer i figuren, nämligen typiskt för att ett önskat beteende ska inträffa är hög motivation 

och hög förmåga. Fortsättningsvis beskrivs “utlösaren” som den “yttre faktor” som påverkar 

hur nära utföraren når sitt önskade beteende utifall denna redan har hög motivation och hög 

förmåga. Viktigt att poängtera är att “utlösaren” i sig inte når närmre ett utsatt mål ifall någon 

av de andra faktorerna är låga. Diskutabelt är att en individ som har goda förutsättningar att få 

en förändring i sitt beteende sällan helt uppnår det uppsatta målet, frågan blir istället huruvida 

personens resultat speglar sig i förhållande till målbilden, och hur mycket de yttre faktorerna 

kan påverka.   

Fogg beskriver tre stycken faktorer som påverkar motivationen, känsla, förväntan och socialt 

sammanhang. Utifrån modellen går det anta att yttre faktorer kan styra motivationen och 

sannolikheten att man uppnår det uppsatta målet. Dessa yttre faktorer är också de enda 

faktorerna som kan påverkas från en “tredje” person och det relevanta att beakta för 

projektgruppen. (Fogg, 2009) 

 

 

 
Figur 2: Foggs behavior model 
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4 Genomförande 

4.1 Marknadsundersökning 

Inledningsvis gjordes en undersökning riktad mot personer som styrketränar för att se vad 

eventuella användare av tjänsten anser är nödvändigt och om det fanns något intresse för de 

funktioner som produkten kan tänkas erbjuda. Undersökningen tog bland annat hänsyn till hur 

pass viktigt det anses vara att föra statistik över sin träning och hur effektivt de svarande 

tycker att detta är idag. Den traditionella loggboken ställdes upp mot andra tekniska prylar 

inom styrketräningen, såsom aktivitetsarmband, pulsmätare och stegräknare, för att få en bild 

om hur den traditionella loggboken konkurrerar i jämförelse mot teknisk utrustning. 

Vidare togs vikten av personliga tränare upp, information angående behovet för tjänsten 

samt det kostnadsmotiv som tillkommer. 

Resultatet visade att det fanns ett klart behov att ersätta den traditionella loggboken då 

endast ett fåtal använder sig av den idag och att det flesta undviker den på grund av att det är 

tidskrävande. Vidare ansågs personliga tränare för dyrt och att det därför oftast valdes bort. 

Resultat visade goda resultat vad det gäller tekniska hjälpmedel, flera utövare svarade på 

enkäten att de kunde tänka sig att använda tekniken i samband med deras träning. Tanken 

med enkäten var att få en övergripande bild om den framtida produkten och om den 

uppfyller ett tydligt behov. Svaren visade att den traditionella loggboken var för tidskrävande 

och omodern samt att personliga tränare oftast valdes bort på grund av kostnadsskäl. De 

funktioner produkten erbjuder kan direkt länkas till de funktioner loggböcker och personliga 

tränare erbjuder idag, ett motiv starkt nog för att vilja gå vidare med konceptet. Se bilaga H. 

4.2 Idébeskrivning 

Idén går ut på att samla in information från styrketräning med hjälp av en djupseende 3D 

kamera, kameran registrerar användaren och översätter rörelserna till övningar. Datan samlas i 

en applikation där den överskådligt presenteras för användaren, resultatet blir en digitaliserad 

träningsloggbok. Tjänsten ska kopplas ihop med en social plattform där framstegen kan 

presenteras och delas mellan personer. Funktioner som tillkommer i framtiden önskas vara 

mer individuellt analyserande. Utifrån vilka muskelgrupper som tidigare tränats ska tjänsten 

kunna ge förslag på nya övningar och på så sätt bidra till en jämnare och mer hälsosam 

träning. Datan kan dessutom vara värdefull i framtida forskningssyfte där man kan se 

samband mellan olika träningstyper och hur de påverkar användaren. 

4.3 Uppdragsbeskrivning 

En uppdragsbeskrivning sammanställdes för att underlätta för programmerarna på J&D 

Assisting Systems. Syftet med dokumentet var att summera alla tekniska aspekter och 

beskriva exakt vad projektgruppen ville ha ut av sammarbetet. I uppdragsbeskrivningen står 

det vilka verktyg som finns för att enklast uppnå resultatet, vilka begränsningar hårdvaran har, 

samt ett flödesschema för att förenkla tankeprocessen och dela in datorprogrammet i logiska 

delmoment. Dokumentet beskriver även praktiska detaljer såsom deadline, fakturering och 

kontaktuppgifter för att skapa en tydlig kommunikation mellan parterna. Se bilaga G 
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4.4 Avgränsningar 

Då projektet är mycket omfattande har projektgruppen gjort tydliga avgränsningar för att inte 

sväva iväg för mycket. Att förtydliga målbilden sparar både tid och pengar. 

4.1.1 Distributionen ska ske inom regionen Halland 

Innan det att produkten är etablerad och skapat sig ett rykte anses direkta kundmöten och 

servicetjänster som en preliminär begränsning, distribution som sker på längre avstånd 

riskerar att kosta både tid och pengar. När en förhållandevis pålitlig hårdvara/mjukvara är 

lanserad och flertal kundgrupper testat produkten kan denna inrätta sig utanför Halland. 

4.4.2 Mjukvara inriktad för styrketräning 

Träning anses som ett universellt förehavande med allt fler träningsformer som på senare tid 

växt fram. Träning har därför blivit mycket mer flexibel och mindre statisk. Mjukvaran för 

produkten ska fungera som en informationsdatabas som registrerar kroppens rörelser och 

översätter de till övningar. Programvaran behöver därför vara begränsad till styrketräning. 

4.4.3 Tränings loggbok med hänsyn till personens form 

Den preliminära begränsningen är att produkten ska agera som en träningsloggbok och helt 

enkelt kunna översätta en övning som information till en plattform. Vidare vill projektgruppen 

att formen ska kunna förbättras hos användarna, det innebär att hårdvaran och mjukvaran 

behöver läsa individens rörelser precist nog för att avgöra utifall övningen utförs korrekt eller 

inte. 

4.4.4 Programmering av mjukvara 

Då projektgruppen saknar kompetens inom programvaruutveckling behöver extra resurser 

tillsättas. Majoriteten av detta arbete kommer därför att lejas ut till specialister, en 

samarbetspartner med lång erfarenhet inom ämnet är till stor hjälp för projektgruppen då de 

snabbt kan ge svar på hur realistisk idén är och hur lång tid respektive funktion tar att 

implementera. 

4.4.5 Avläsning av vikter 

Projektgruppen har valt att avgränsa programmet till att enbart ta hänsyn till personens 

rörelser. Programmet begränsar sig därför till att läsa personen geometri och inte registrera 

andra objekt såsom vikter eller övriga träningsredskap. Till en början kommer därför den 

automatiska funktionen vara att läsa vilken övning personen utför samt hur många sets och 

repetitioner. I framtiden önskar vi att utveckla funktionalitet till att kunna läsa vikter så att 

denna information blir tillgänglig för användaren utan att behöva föra in den manuellt. 
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4.4.6 Bransch 

Tjänsten riktar sig främst till gym och sjukgymnaster. Projektgruppen har avgränsat sig till 

dessa branscher då privatpersoner sällan äger den utrustning som krävs för att kunna 

tillgodose potentialen hos produkten. Projektgruppen ansåg även att produkten lättare skulle 

kunna spridas via gymbranschen på grund av rådande trender inom träning och teknik. 

Sjukgymnaster betraktas som en sekundär målgrupp där produkten kan användas i 

rehabiliteringssyfte. 

4.5 Krav 

Projektgruppen har satt upp krav för att hålla budget, deadline och för att lättare kunna 

utvärdera om produkten lyckats. Kraven bidrar också till att projektet blir mer objektivt då 

resultatet är svårt att mäta med många subjektiva variabler. 

4.5.1 Produktkrav 

 Flera kameror ska kunna samverka utan att de stör varandra. 

 Hårdvara/mjukvara ska läsa individens rörelser precist nog för att avgöra utifall 

övningen utförs korrekt eller inte. 

 Kameran ska registrera rörelserna hos en aktiv person inom en area på nio 

kvadratmeter. 

 Prototypen* får inte kosta mer än 15 000 kr. 

 Prototypen* ska kunna implementeras på befintliga gym. 

 

* Prototypen avser ett komplett set med dator, kablar, kamera, adapter och programvara. 

4.5.2 Projektkrav 

För att lyckas med produktkraven krävs det att vi har följande rutiner på projektet: 

 Lägga ner en arbetstid på vardera 700-800 timmar på projektet totalt 
 Möte med vår projekthandledare minst en gång i veckan. 
 Planera aktiviteter för nästkommande vecka i god tid (i slutet av veckan). 
 Träffas för arbete tillsammans minst två gånger i veckan. 
 Ta kontakt med kunniga personer i teknik- såväl som träningsbranschen. 
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4.6 Val av teknik 

Innan den tekniska lösningen valdes utvärderades flera potentiella lösningar för att uppnå 

målet.  

4.6.1 Motion Capture 

En metod för att registrera rörelser är så kallad Motion Capture teknik. Fördelen med Motion 

Capture är att det ger en mycket exakt representation av användarens position och har en låg 

fördröjning, informationen uppdateras nästintill i realtid. Tekniken baseras på ett flertal 

sensorer som placeras på användaren med hjälp av en dräkt. Vanliga användningsområden 

idag är inom film och underhållning, militären, sjukvården och sporter. 

4.6.2 Träningsarband och mobilapplikation 

En beprövad och vanlig metod för att samla in träningsdata är att använda armband med 

integrerad teknik. Armbanden kan användas till att mäta pulsen hos användaren, samt 

registrera deras position med hjälp av GPS eller via en stegmätare. I vårt fall skulle 

användaren kunna registrera hur pass ofta de tränar samt se vart och när vännerna tränar. De 

skulle även vara möjligt att se hur pass mycket de anstränger sig vid varje pass med hjälp av 

pulsmätning.  

4.6.3 Djupseende IR-kamera  

Det tredje alternativet är att använda en djupseende IR-kamera. Fördelen med denna teknik är 

att den har alla efterfrågade funktioner. Förutom mångsidigheten är tekniken relativt enkel 

och billig i jämförelse med övriga alternativ. Kameran medför också stora fördelar för 

användaren då de inte behöver skaffa någon ny produkt för att ta del av tjänsterna. Tanken är 

att användaren inte ska behöva ändra sitt beteendemönster nämnvärt utan ska kunna träna som 

vanligt och fortfarande kunna ta del av funktionerna som konceptet erbjuder. 

4.6.4 Summering 

Valet föll på den djupseende IR-kameran, en beprövad och billig teknik för att tillgodose de 

behov vi önskar. 

Att tillämpa Motion Capture teknik för vårt ändamål visade sig vara alltför opraktiskt då 

projektgruppen ansåg att den genomsnittliga motionären inte är tillräckligt intresserad för att 

lägga ner den tid och de pengar som krävs för att få tillgång till informationen. 

Möjligen skulle denna teknik istället kunna användas för att nå en mindre målgrupp inom 

sjukgymnastområdet för att hjälpa patienter med övningar. Då detta innebär en stor 

avgränsning i jämförelse med den ursprungliga idén valdes detta koncept bort. 

Träningsarmband som koncept skulle kunna uppfylla våra krav på plattformen, däremot är 

denna teknik inte tillräckligt för att ge en djupare och mer kreativ information för användaren 

med tips på övningar och analysering av utförandet. Förslagsvis skulle projektet istället kunna 

utnyttja befintliga produkter på marknaden och integrera dessa till ett heltäckande 

träningskoncept för både löpning och styrketräning. 
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4.7 Mjukvara 

Projektgruppen analyserade olika alternativ för att hitta det bästa tillvägagångssättet vid 

utveckling av mjukvaran. 

Valet föll på Windows SDK for Kinect (Software Devlopment Kit), ett verktyg skapat för 

utvecklare som vill skapa applikationer till deras hårdvara (kameran Kinect v2). 

Mjukvaran tolkar informationen från kameran och visar ett skelett i realtid på personen som 

står framför kameran. Att använda deras program som grund sparar mycket tid och 

projektgruppen behöver därmed inte uppfinna hjulet på nytt. Programmet har dock sina 

begränsningar och kan till exempel inte visa vinklarna mellan lederna på användaren. Av 

detta skäl behövde programmet utökas med ytterligare funktionalitet.  

Lösningen blev att kombinera Windows SDK med ett annat utvecklingsverktyg för att att 

möjliggöra vinkelberäkningar och för att enkelt kunna använda matematiska funktioner. 

Programmet som implementerades heter Vitruvius och har precis som Windows SDK en 

öppen källkod skapad i syfte att utveckla applikationer. (Vitruvius, 2016). 

När projektgruppen tagit fram dessa verktyg och förutsättningar “kokboken” för programmet, 

kunde det resterande arbetet överlåtas till J&D Assisting Systems. Innan överlåtelsen 

skapades en uppdragsbeskrivning med bland annat flödesschema för att underlätta processen 

för programmerarna. Se bilaga H 

4.8 Riskanalys 

Analysen resulterade i en överskådlig tabell som demonstrerar vad som bör prioriteras i första 

hand. De poster som utmärkte sig mest var tidsbrist och kunskapsbrist i avseende på 

programmeringen, vilket fick projektgruppen att inse vikten i att tidigt ta kontakt med kunniga 

utvecklare. Att hårdvaran eller mjukvaran skulle vara otillräckliga i sig för att skapa de 

funktioner som efterfrågades ansågs osannolikt och prioriterades därför lågt. 

Sammanfattningsvis säger analysen att kunskap och tid är projektets största fiende. Se bilaga 

D. 

4.9 SWOT-analys 

Denna analys gav uppmärksamhet åt nya hinder för projektet. Bland annat hur pass svårsålt 

det kan vara att sälja in konceptet det förhållandevis konservativa kundsegment som 

projektgruppen valt att rikta sig till. När analysen upprättades kom också den hårda 

konkurrensen i branschen att diskuteras vilket gav nya infallsvinklar i projektets 

strategiarbete. 

Eventuella hot som togs upp var de immaterialrättsliga skydd som begränsar oss samt hur 

integritetsfrågor kan dyka upp i samband med kamerorna på gymmen. Se bilaga E. 
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5 Affärsutveckling 

5.1 Affärskoncept 

För att lyckas sälja in vår tjänst till kunderna behövs ekonomiska motiv bakom investeringen. 

Kunderna måste övertygas om att det är lönsamt att implementera vår lösning i deras lokaler. 

Lönsamheten bygger på att tjänsten genererar mer pengar än vad den kostar.  

Kostnaden för tjänsten innefattar inköpspriset för hårdvaran, installation av hårdvaran, 

licenser för mjukvaran och service vid eventuella problem. 

Dessa kostnadsbärare behöver täckas upp av kundernas intäkter, vilket i gymmens fall baseras 

på antalet medlemmar. Då gym har mestadels fasta kostnader såsom hyra av lokal, 

uppvärmning av lokal, personalkostnader och liknande är det tydligt att lönsamhetens 

nyckeltal kan kopplas till antalet medlemmar. Då några extra medlemmar inte innebär några 

ytterligare kostnader givet att gymmet inte har nått sin absoluta maxkapacitet. 

Av detta skäl har vi ställt investeringskostnaderna för tjänsten mot antal nya medlemmar som 

lockats på grund av tjänsten. 

 

 
Figur 3: Affärskoncept 1 

 

Enligt uppskattningen behöver gymmen skaffa minst 8 nya medlemmar per år för att täcka 

investeringen, om den genomsnittliga månadskostnaden för ett gymkort är 300kr. 

För att uträkningen inte ska vara missvisande bör det poängteras att dessa medlemmar ska ha 

valt gymmet enbart på grund av vår tilläggstjänst. 

Denna bedömning är svår att göra innan lösningen är implementerad, systemet bör därför 

testat under en längre period för att få feedback från användarna. 

Resultatet av testerna kan sedan användas som säljunderlag för kunderna. 
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Ett annat alternativ är att täcka in kostnaderna genom att höja månadsbeloppet med en liten 

summa för alla för att täcka in investeringen.  

Fördelen med detta system är att det är lättare att bevisa då det innehåller mindre 

beslutsfaktorer, genom en marknadsundersökning kan kunderna svara på vad de är beredda att 

betala för ett gymkort samt om vår tjänst är av intresse och om den är värd att betala för. 

Med första konceptet är detta betydligt svårare, användarna skulle behöva svara på varför de 

valde just kundens alternativ, vilket kan bero på massa faktorer. Till exempel lokalisering, 

vart vännerna tränar, öppettider och så vidare. 

 

Nackdelen med detta system är att alla kommer vilja ha tillgång till tjänsten, vilket innebär att 

gymmet behöver ha ett komplett system för alla maskiner och fria vikter. Detta blir en 

betydligt större investering som dessutom kan kräva en layoutförrändring för gymmet. Denna 

lösning skulle dessutom vara betydligt mer gynnsam för större gym då priset minskar linjärt 

med antal medlemmar. För ett gym med 400medlemskap skulle tillägget endast kosta 7kr 

extra per månad, medan ett gym med 100medlemskap skulle behöva ett tillägg på 28kr per 

månad. 

 

 
Figur 4: Affärskoncept 2 

5.2 Affärsstrategi 

Projektgruppen valde att gå vidare med det första affärskonceptet som syftar till att sälja in 

tjänsten genom att locka fler kunder. Denna strategi kan kombineras med en 

marknadsföringskampanj i avsikt att få fler marknadsandelar inom branschen för 

styrketräning. 

Projektgruppen diskuterade även kring varför gymmen skulle vilja investera i vår tjänst för att 

få nya medlemmar, istället för att investera motsvarande summa i reklam för att uppnå samma 

mål. 

En av fördelarna som fördes fram var att investeringen i tjänsten erbjuder en konkurrensfördel 

som utmärker företaget. Konkurrensfördelen ansågs vara en mer bestående satsning i 

jämförelse med en tillfällig reklamkampanj. 
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5.3 Marknad och försäljning 

5.3.1 Företagsnamnet 

Att välja ett företagsnamn är en strategisk fråga, det gäller att hitta ett företagsnamn som är 

tilltalande och i tiden, samtidigt kan ett företagsnamn som ligger i tiden idag vara ur tiden i 

morgon, där av anses det bra att applicera ett långsiktigt tänkande när man tar fram sitt 

företagsnamn. Vidare skapar varumärket viktig PR och igenkänning hos kunder därför anses 

viktiga att utveckla en lämplig logotyp. 

Företagsnamnet Golog och tillhörande logotyp togs fram genom kontakt med marknadschef 

på Vetab beläget i Vetlanda. Genom kontakt med en erfaren person i området undvek vi 

misstag så som att namnet blev för beskrivande enligt PRV. Hjälp vid utvecklingen av 

varumärket säkerställde att en hög standard uppnåddes jämfört om vi skulle utföra allt på egen 

hand utan professionell input. (PRV, 2016). 

5.3.2 Marknadsbeskrivning 

Vi ser lokala gym i Halmstad som den primära kunden och andra orter i Halland som det 

sekundära. I dag finns det uppskattningsvis 20 stycken etablerade gym i orten. Halmstad anses 

ha ett stort behov av gym då det finns en positiv trend för träning. Det stora behovet har lett 

till att allt fler placerat sina organisationer här, många större aktörer har sett ett stort 

marknadsvärde i platsen. Då allt fler gym lokalierats här har konkurrensen hårdnat och på 

senare tid har konkurrens faktorer varit avgörande för företags överlevnad. Faktorer som 

anses vara avgörande är avstånd till gymmet, pris och utbud. En stor aktör som nyligen flyttat 

är SATS, istället har Fresh Fitness lokaliserat sig på samma plats och har på så sätt tagit över 

kunderna från SATS. Fresh Fitness erbjuder ett lägre månadspris och hoppas därefter kunna 

klara sig bättre än sina föregångare. Fresh Fitness som startade 28/9-2015 hade redan 12/1-

2016 bundit fler kunder än vad SATS någonsin haft i Halmstad, ett tydligt bevis på hur viktigt 

det är att erbjuda rätt konkurrensfaktorer, i detta fall priset. Produkten vi erbjuder 

kategoriseras under företagets utbud, ett brett utbud anses likt ett lågt pris binda till sig fler 

kunder. (Hallandsposten, 2016). 
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5.3.3 Säljkanaler 

Då programmet behöver testas och optimeras innan det når en bredare målgrupp har 

projektgruppen beslutat att en lokal sammarbetspartner vore den bästa utgångspunkten. Att 

sammarbeta med en kedja med fler gym är också till en fördel då tjänsten kan få snabb 

spridning om företaget tycker att tjänsten fungerar bra. Det sparar också tid då varje ny kund 

behöver övertygas och kommer troligtvis vilja testa tjänsten innan inköpet sker. 

5.3.4 Försäljningsupplägg 

Försäljning ska ske genom licenser där hårdvara, mjukvara och support säljs i ett paket till 

gymkedjor. Slutkonsumenterna har sedan möjlighet att prenumerera på tjänsten som ett tillägg 

på det befintliga gymkortet. Priset för slutkonsumenten kommer vara förhållandevis lågt och 

tjänsten kommer erbjuda marknadsfördelar för kunderna. Dessa ska i sin tur bidra till att 

intäktsposter ökar genom att locka nya kunder.  

Kunden erbjuds att betala en engångskostnad på 20-30tkr för hårdvara, mjukvara och 

tillhörande installation Därefter kommer kostnader tillkomma i form av ett månadsbelopp. 

Detta uppskattar vi till minst 1000kr per månad under utvecklingsfasen, vilket grundar sig på 

arbetstiden för programmeringen samt garantier för att produkten uppfyller uppsatta krav. 

5.4 Porters femkraftsmodell 

Kunders förhandlingsstyrka  

Kunderna har en stor valfrihet inom gymbranschen vilket innebär det att deras 

förhandlingsstyrka är hög. Många aktörer slåss om samma kundsegment. Av detta skäl är det 

mycket viktigt att ha bra kommunikation med kunderna och kunna erbjuda vad de vill ha. Det 

gäller även att utmärka sig på något sätt och skapa en image som kunderna kan associera med 

kvalitet. Förutom den stora valfriheten får kunderna också allt lättare att sprida information. 

Av detta skäl är valet av sammarbetspartner ytterst viktig då ett sammarbete med fel företag 

snabbt kan resultera i dåligt rykte. Detta kan undvikas genom att välja en kedja med hög 

kundlojalitet och gott renommé. 

Leverantörens förhandlingsstyrka  

Projektet baseras idag på hårdvara från Microsoft, vilket har både för och nackdelar. Fördelen 

med att köpa från ett stort företag är att priserna blir betydligt lägre då de tillverkar fler 

enheter än vad ett litet företag skulle klara av för att vara lönsamt. Det är också fördelaktigt 

eftersom det finns en stor community kring deras produkter. De har till exempel färdiga 

mjukvaruverktyg som är skapade för oss utvecklare skrivet på flera programspråk. 

Nackdelen med att använda deras teknik är att de har få konkurrenter på denna typ av teknik 

vilket innebär att de har en makt över vårt projekt som affärsidé i ett långsiktigt perspektiv. 

Skulle de bestämma sig för att sluta sälja kameran helt behöver vi hitta en ny leverantör eller 

en egen lösning, vilket kan resultera i dyra utvecklingskostnader och betydligt mer arbete. 

Kameran är även licensierad och kan inte användas hur som helst i kommersiellt syfte. 

Däremot tillåts den att användas i utbildnings och utvecklings sammanhang vilket möjliggör 

denna typ av projekt. 
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Substitut för tjänsten 

Det finns många typer av substitut för att logga sin träning. För att fatta oss kort har 

projektgruppen valt att jämföra de lösningar som till största del liknar projektets. 

Aktivitetsarmband är ett exempel på liknande lösning för att kartlägga sin träning, armbanden 

på marknaden idag har emellertid ingen självklar association med styrketräning utan riktar sig 

främst mot löpare och vardagsmotionärer. Av detta skäl ses inte armbanden som ett direkt hot 

utan mer en möjlighet där de kan användas i samverkan med vår lösning. 

Aktivitetsarmbanden är dessutom betydligt enklare och kan inte ge samma typ av analytiska 

underlag som vår lösning kan erbjuda. 

Personliga tränare ses också som ett substitut till vår lösning. De kan också motivera 

användarna, lägga upp träningsscheman, hjälpa nybörjare att hitta formen och komma med 

tips för att förebygga skador. En av fördelarna med en fysisk personlig tränare istället för en 

programmerad är att användarna får större prestationskrav på sig, de har trots allt gjort en stor 

investering i att förbättras samt skapat en relation till en person som försöker hjälpa en. Det 

kan också vara en negativ aspekt hos vissa som har svårt att leverera under press eller som vill 

ha större frihet att själva påverka vad de vill uppnå med träningen. Till exempel kan en 

personlig tränare inte vara tillgänglig alla tider på dygnet och har ett begränsat antal kunder att 

ansvara för. En annan mer uppenbar aspekt är prisskillnaden för personliga tränare i 

jämförelse med ett program. 

På grund av den framtida jobbsituationen där allt fler blir ersatta av datorer kommer de 

mänskliga egenskaperna som empati och kreativitet vara av hög betydelse. För att försöka 

snudda vid dessa egenskaper bör programmet utformas så personligt som möjligt och vara 

interaktivt och ge ständig feedback till användaren med påminnelser och liknande. 

Konkurrens från nya aktörer 

I början av projektet gjordes en undersökning för att identifiera eventuella konkurrenter med 

samma typ av lösning. Under denna fas upptäcktes inte någon liknande affärsidé.  

Projektgruppen upptäckte dock en mycket snarlik lösning med samma typ av teknik vid en 

uppföljande granskning i ett senare skede av projektet. Företaget som upptäcktes heter 

SmartSpot och är en nyuppstartad verksamhet belägen i New York. 

Trots att de har en liknande affärsidé så ser projektetgruppen inte SmartSpot som något hot 

mot vår målmarknad. Detta grundar sig på att varken hårdvaran (kameran) eller mjukvaran 

går att patentera. Hårdvaran är licensierad vilket i detta fall är till fördel för projektet. 

Mjukvaran täcks endast av upphovsrätten och ger ett mycket begränsat skydd. 

(SmartSpot, 2016) 
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Konkurrens mellan befintliga aktörer 

Inom Sverige är konkurrensen låg då tjänsten är så pass nischad, det finns i dagsläget ingen 

liknande lösning hos målmarknaden för att samla in information från styrketräning. Däremot 

har etablerade företag inom löptränings applikationer blivit allt mer intresserade av att ta sig 

in på gymbranschen. Exempel på dessa aktörer är RunKeeper med hela 45miljoner 

medlemmar, samt företaget Myfitnesspal som har ett bredare tillvägagångsett med både 

träning och kosthållning. 

Förutom dessa finns det en mängd av applikationer som riktar sig mot styrketräning, de 

mindre aktörerna ses däremot inte som ett hot då deras applikation bygger på att användaren 

själv ska bokföra all träning, vilket inte är någon skillnad mot att föra en skriftlig loggbok. 

Projektmedlemmarna kom även fram till att använderbasen på plattformen kan användas som 

motiv till investeringen. Där strategin går ut på att locka användare först för att styrka behovet 

av tjänsten hos kunderna. 

 

Sammanfattning av Porters femkraftsmodell 

Tjänsten har god potential att lyckas inom Sverige där konkurrensen är låg och bör skapas i 

nära anslutning till kunderna då de har stora valmöjligheter inom branschen. Hårdvaran som 

används i tjänsten är till stor del beroende på en enskild leverantör vilket innebär ett kraftigt 

förhandlingsläge för deras del. Av detta skäl bör projektet vara försiktiga och iaktta de avtal 

som finns för hur deras produkter får användas. 
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6 Resultat 

6.1 Plattform 

Syftet med projektet var att ta fram ett verktyg som motiverar och underlättar för både 

nybörjare och erfarna utförare. Det primära målet var att ta fram en tjänst som direkt kan 

ersätta manuella loggböcker och som underlättar förandet av statistik. Det sekundära målet 

var att koppla samman denna funktion i något som kom att kallas en plattform. Målet med 

denna funktion var att presentera programvaran och göra en plats där informationen kan 

lagras. Genom att starta en hemsida kunde man visa funktionaliteten och analysera hur 

användarna interagerar med tjänsten. 

Till en början såg projektgruppen till det rent funktionella, programvaran skulle endast skicka 

den data som utföraren kan tänkas vara intresserad av. Under tidens gång utvecklades allt mer 

funktioner då projektgruppen såg potentialen med sidan. 

6.1.1 Wordpress 

För skapandet av plattformen valdes verktyget Wordpress, en webbaserad programvara som 

är speciellt framtagen för skapandet av hemsidor och applikationer. Wordpress utmärker sig 

från andra liknande företag genom att erbjuda stora anpassningsmöjligheter utan att 

användarvänligheten drabbas för mycket. Många program har en lång inlärningskurva och 

valdes bort på grund av projektets tidsomfattning. Enklare alternativ såsom hemsida24 valdes 

också bort då de inte kunde tillgodose den eftersträvade funktionaliteten. 

En fördel med Wordpress är de har över 60 miljoner användare, vilket underlättar när det 

kommer till problemlösning. De erbjuder också teman och plugins som skapar en bra 

utgångspunkt för utformningen av hemsidan. Plugins är färdiga mallar som utökar 

funktionaliteten på sidan. 

Tack vare Wordpress kunde projektgruppen snabbt komma igång med hemsidan utan att 

behöva göra allt krävande förarbete. 

6.1.2 Community 

Hemsidan resulterade i fler sociala funktioner än vad som var tänkt från början. Utöver 

basfunktionen som var att förse kunder med en automatisk loggbok så utvecklades hemsidan 

till att bli en community baserad tjänst med tillägg för att främja sociala möten.  

Hemsidan gjorde det möjligt för intressenter att nätverka direkt över servern. Syftet med detta 

var att skapa direkt kommunikation och nå ut till en större publik. 

 
Livechat 

Med livechatten skapades en enkel och direkt kommunikation mellan två personer. 

Funktionen avser en mer privat diskussion. Tjänsten tillåter även kommunikation att ske 

mellan fler än två personer i ett publikt chattrum. 

 
Gruppfunktion 

En funktion som avser kommunikation mellan fler än två personer. Denna funktion förutsätter 

att man är vänner och blir inbjudan av en användare i gruppen. 
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Profil 

Registrerade användare vid hemsidan länkas till en personlig profil. De tillhörande 

funktionerna kan enbart redigeras av användaren men visas för den allmänna publiken. Här 

kan man ladda upp bilder och skriva statusuppdateringar.  

 
Aktivitet 

Under den personliga profilen skapades sidan “aktivitet”, denna funktions huvudsakliga syfte 

är att direkt koppla informationen från programvaran till plattformen. 

6.2 Mjukvara 

Mjukvaran har tagits fram i nära samarbete med J&D Assisting Systems, genom lokala möten 

undvek projektgruppen missförstånd och projektgruppen kunde få den funktionalitet som 

önskades. 

Mjukvaran är ett resultat av tre olika programbibliotek, själva kärnan består av Windows 

utvecklingsverktyg för Kinect. Ett program med öppen källkod som renderar ett skelett med 

leder och punkter i realtid. Detta program har i sin tur kompletterats med hjälp av verktyget 

Vitruvius som beräknar vinklar med trigonometri. Med hjälp av dessa verktyg kunde sedan 

J&D sätta upp de intervall och villkor som behövdes för att översätta rörelsen till en övning. 

Övningen bestäms med hjälp av en startposition och en kroppsrörelse. Dessa samband är 

unika för alla övningar och används för att särskilja dem, för att räkna antalet repetitioner, set 

och se när utövaren tränar eller vilar. 

Programmet kan idag läsa övningen axelpress genom att identifiera startposition, analysera i 

vilket intervall man rör sig, och beroende på handgest, starta räkna och skicka statstiken till 

vår hemsida gologer.com. 

 
Identifierar startposition 

Mjukvaran är programmerad för att kunna ta hänsyn till uppställda villkor. För att 

programmet ska identifiera övningen “axelpress” krävs en handgest som indikerar på att man 

startar programmet. Se Bilaga I 

Därefter namnger programmet övningen genom att analysera startpositionen. Programmet 

urskiljer “axelpress” genom att se det relativa värdet mellan underarm och överarm i leden 

“armbåge”, om värdet är 90 grader för båda armarna identifierar den övningen som “standing 

shoulder press”. Se Bilaga J 

 
Intervall 

Därefter skapades intervall för villkoren, programmet kan se om man rör sig inom rätt område 

eller om man lämnat övningen då man rör sig utanför intervallet. Intervallet för armarna är 

mellan 90 grader (startposition) till ett uppsträckt läge där utövaren når 180 grader 

(slutpostion). När utövaren sedan går tillbaka med armarna i startpositionen vet programmet 

att en repetition utförts och skriver ut detta. När utövaren lämnar intervallet, typiskt när denna 

släpper sina vikter och släpper ner armarna skriver programmet ut övningen i ett set. Se 

Bilaga K och L. 
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Tidräknare  
Programmet räknar hur lång tid användaren tränar, hur lång tid varje set tar och även hänsyn 

till hur lång tid vilar mellan varje set. Informationen visas i realtid i programmet och sparas 

när övningen avslutas. 

 
Handgest 

Programmet kan se skillnad på tre olika handgester, varje gest har en funktion. Man har med 

handgester skapat ett sätt att starta programmet, stanna programmet och slutligen ladda upp 

sin statistik från passet till sin personliga profil via vår hemsida gologer.com. Med en 

fingergest startas programmet, detta markeras genom att en blå cirkel renderas på händerna. 

För att avsluta övningen visar man öppna handflator. Programmet slutar därefter att räkna 

både tid och repetetioner, detta markeras som grönt i programmet. Slutligen skickar man 

statistiken till hemsidan genom att knyta nävarna med handflatan riktad mot kameran, all 

statistik nollställs därmed och finns enbart tillgängligt på hemsidan. Se Bilaga M och N. 
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6.3 Jämförelse med produktkrav 

 Flera kameror ska kunna samverka utan att de stör varandra. 

Uppfyllt: Nej. Tester utfördes av hårdvara där synfält och kamerans begränsningar 

sattes på prov. Testet visade att kameran inte kunde läsa av korrekta värden ifall den 

positioneras så den tittar på utövaren i profil. Den ursprungliga tanken var att två 

kameror skulle kunna samverka där en läser framifrån och den andra läser i profil för 

att kunna avgöra rörelser i djupet, det vill säga om man lutar sig framåt eller bakåt. 

Vid tester visade sig att kameran kan läsa djupet framifrån vilket var bättre resultat än 

väntat, det fanns därför ingen anledning att få kameror att samverka. Vidare kunde 

projektgruppen fokusera på att implementera en lösning där en kamera integreras för 

varje station istället för att integrera kameror som samverkar över hela gymmet. 

 Hårdvara/mjukvara ska läsa individens rörelser precist nog för att avgöra utifall 

övningen utförs korrekt eller inte. 

 

Uppfyllt: Ja, kameran hade en klar skärpa i bilden där utöverens struktur beskrivs 

tydligt, förutsatt att hårdvaran placeras på en höjd mellan 05 - 1.1 m. För att kameran 

utefter förutsättningarna ska kunna läsa korrekt krävs att man ställer sig med ett 

lämpligt avstånd från kameran, här rekommenderas 2.1m för att personen ska kunna 

synas även med utsträcka armar. Se Bilaga H. 

 

 Kameran ska registrera rörelserna hos en aktiv person inom en area på nio 

kvadratmeter. 

 

Uppfyllt: Ja, Här uppfyller kameran kravet även vid antagandet att personen ska kunna 

röra sig inom området med uppsträckta armar. Eftersom utföraren står framför en 

kamera utan någon display så förutsätter det är markerat för inom vilket område hen 

ska röra sig är tydligt utritade på golvytan, alternativt att en LED-lampa kopplas till 

kameran som visar grönt när personen detekteras inom godkänt område. 

 

 Prototyp får inte kosta mer än 15 000 kr. 

 

Uppfyllt: Ja, produktinköp halverades vad som var tänkt ifrån början, och beräknas 

hamna på runt 7500 kr. 

 

 Prototypen ska kunna implementeras på befintliga gym. 

 

Uppfyllt: Ja, produkten kan implementeras på befintliga gym och utan svårigheter 

förflyttas om så önskas.  
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7 Diskussion 

7.1 Framtiden 

Projektet står inför stora utmaningar innan det är redo för marknaden. Det återstående arbetet 

består till stor del av praktiska tester för att kalibrera programmet. Vår lösning idag fungerar 

genom att själv definiera övningarna och sätta upp villkor för hur rörelserna ska gå till. Detta 

är en mycket tidskrävande process som dessutom kräver att användaren utför en av de 

förprogrammerade övningarna för att principen ska fungera. Alternativet är istället att få 

kameran att känna igen övningarna genom machine learning, då lär sig programmet nya 

övningar genom att användarna spelar in rörelser som sedan sparas i en stor databas. 

Databasen kan sedan användas för att analysera dessa mönster och skapa en genomsnittlig 

simulering för hur övningen ska utföras. 

7.1.1 Mjukvara 

När övningen sedan utförs av en ny person gör programmet en jämförelse mot databasen för 

att hitta den rörelse som är mest lik den registrerade.  

Inspelningsfunktionen bör endast användas av professionella för att säkerställa att rörelserna 

utförs korrekt. Detta är viktigt för att inge förtroende hos användarna och är en av 

säljargumenten som projektet vilar på. 

7.1.2 Hårdvara 

Den befintliga lösningen använder sig av kameran Kinect v2, en teknik från slutet av 

november 2013. Det finns mer avancerad teknik som ger bättre precision men den är i 

dagsläget för dyr för att kunna användas för vårt ändamål. Kameran ställer dessutom krav på 

datorn som behöver en processor på minst 3.2 Ghz, USB 3.0, Windows 8 (64-bit) och 2 GB 

RAM. 

Kameran har också hög bandbredd vilket resulterar i att de flesta datorer bara kan driva en 

kamera åt gången. 

Priserna behöver sjunka för att kunna se potentialen i ett nyare system. Samtidigt är det idag 

bekräftat att Moore´s lag börjar nå sitt slut. Tumregeln säger att antalet komponenter i 

enintegrerad krets dubbleras varje år. Vilket också innebär att pris/prestanda kvoten ständigt 

förbättras. När denna lag når sitt slut kommer prestandan antingen plana ut eller så kommer 

företagen behöva använda ett helt nytt tillvägagångsätt för att tillverka processorer. I detta 

sammanhang nämns ofta kvantdatorn som ersättare för dagens datorer, men utvecklingen är 

ännu långt borta inom denna komplexa teknik. (Ny Teknik, 2016) 
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7.1.3 Forskning 

Förutom att hitta en mer säker och ergonomisk träning, vill vi göra den effektivare. Vi vill 

hitta det optimala sättet att träna beroende på vem du är. 

Genom att använda informationen från användarbasen kan vi hitta den träningsformen som är 

effektivast – den enklaste vägen till målet. 

Med informationen kan vi se hur ofta man bör träna, är det tre eller sju dagar i veckan? 

Vi kan även analysera hur lång vila som behövs mellan övningarna och vilka övningar som 

ger bäst resultat. 

När studien genomförts kan den användas för att skapa olika träningsprofiler, exempelvis 

skulle en profil kunna vara att: 

“40-45 åriga kvinnor tränar effektivast med tre pass i veckan, en genomsnittlig längd på 1 

timma och 50 minuter per pass och minst 2 minuters vila mellan varje set”. 

7.2 Hållbar utveckling 

Projektet har både för och nackdelar i ett hållbarhetsperspektiv, kortsiktigt är det lätt att vara 

kritisk och ifrågasätta varför mer produkter ska tillverkas över huvudtaget. 

Förutom materialåtgång så påverkar en mängd faktorer som inte är lika uppenbara. Till 

exempel vilken energikälla våra serverar ska försörja sig på, eller hur energieffektiva 

hårdvarukomponenterna är samt vilken leverantör som har bäst förhållningssätt till vårt 

klimat. 

Eftersom efterfrågan styr tillgången så måste kraven sättas upp av köparna, om alla kräver en 

viss standard från företagen är det inte längre lönsamt att tillverka en ohållbar produkt 

eftersom den inte går att sälja. 

Att angripa orsaken till problemet gör mer nytta än att behandla effekten, därför gäller det att 

alltid se till toppen av näringskedjan för att göra störst påverkan. 

 

Fördelarna med vår produkt är att den kan bidra till ett bättre samhälle genom att sprida 

kunskap om träning och förebygga skador. Vilken i sin tur kan minska sjukskrivningar och 

gynna hälsan hos användarna. Det krävs inte heller så många produkter då en enhet kan 

användas av alla på gymmet, till skillnad från aktivitetsarmband där alla behöver köpa sin 

personliga produkt för att använda tjänsten. Användarna behöver inte heller köpa någon 

ytterligare hårdvara då majoriteten redan äger en smartphone. 

7.3 Arbetsmiljö 

Tjänsten kan förbättra arbetsmiljön hos kunderna genom att främja ett ergonomiskt utförande 

i deras lokaler. Produkten tar liten plats och innehåller inga material som avger farliga 

kemikalier för omgivningen. Produkten använder inga starka ljus som stör omgivningen och 

har en låg ljudnivå. Hårdvaran som används är semi-passiv vilket innebär att den inte drar 

ström förrän programmet startas, datorn är i viloläge och är tyst när systemet inte är aktivt. 

Hårdvaran avger lite värme men kan anses försumlig i ett gym med god ventilation. 

Produkten riskerar inte att blockera några nödutgånger och kan monteras på väggar för att 

minska platsåtgången. 
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7.4 Etik och moral 

Det är viktigt att projektgruppen poängterar att tjänsten innefattar en kamera då denna kan 

uppfattas som integritetskränkande ifall avsikten med produkten ej framkommer. I 

sammanhang med att produkten installeras bör det förtydligas genom grundliga instruktioner 

för personal. Det blir senare viktigt att dem i sin tur informerar sina kunder då produkten 

ämnas installeras på en allmän plats. Med instruktionerna önskas det tydligt framkomma att 

avsikten med kameran inte är i inspelningssyfte och att inget förutom statistiken lagras. 

Eftersom tjänsten innefattar kommunicering mellan parter över internet finns även risker att 

nätmobbning sker i form av förtryck och trakasserier. Genom att blockera vissa ord från 

kommunikationsvägarna minskas risken att personer råkar illa ut.  

Vidare jobbar projektgruppen för att statusar och allmänna poster som anses stötande ska 

raderas, på så sätt främjar projektgruppen en atmosfär där alla ska känna sig välkomna. 

7.5 Lika villkor 

Tjänsten riktar sig mot utövare inom styrketräning och ska kunna användas av så många som 

möjligt i målgruppen. Användare under 18år behöver målsmans tillåtelse för träning på gym 

vilket per automatik kommer gälla även för tjänsten. Projektgruppen ser ingen anledning till 

att tjänsten inte kan användas av användare med fysisk nedsättning. Med nuvarande mjukvara 

krävs dock att användaren kan göra en handgest för att initiera programmet. Vilket bör finnas 

i åtanke vid vidareutveckling. 

7.6 Projektdiskussion 

Projektet har haft en hög ambitionsnivå med fokus på innovation och kreativitet då dessa 

egenskaper betraktades som mest åtråvärda av projektmedlemmarna. Att komma på något 

nytt och eget kändes som en självklarhet som studerande på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet. Att skapa något unikt är emellertid svårt, inte bara 

inledningsvis under projektstarten när idén ska tas fram, utan även längs vägen när de 

outforskade områdena gör sig påminnda. Projektet har troligtvis genererat mer frågor än svar 

och fått en alltmer forskningsbetonad karaktär under tiden som gått. I början av projektet 

fanns många kunskapsgap som utgjorde stor osäkerhet vid planering av arbetet. Detta var 

något som projektgruppen var införstådda med och anledningen till att projektgruppen valde 

att använda DPD – Dynamic Product Development som projektmodell tillsammans med LPD 

Lean Product Development, vilket fungerat bra. 

Arbetet har resulterat i ett fullt fungerande program, och en hemsida med egen domän, som 

samverkar med varandra. Vi har bevisat att vår idé var realiserarbar, både som affärsidé och 

rent tekniskt, vilket var syftet med projektet.  

Projektet har även väckt ett stort intresse hos de parter som varit inblandade vilket vi ser som 

ett gott tecken.  
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Bilaga H - Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivning 

Det vi vill att ni hjälper oss med är att programmera en övning genom att ställa upp 

samband som styrs av värdena på vinklarna. 

Kameran är en Kinect V2 som är kompatibel med Windows via en USB 3.0 adapter, 

koden finns i många programspråk (C++,C#, HTML) och finns att hämta i Kinects 

SDK.  Där finner du dessutom ett verktyg som kallas Body Basic som gör det möjligt 

att se skelettet och tillhörande leder, mer om detta i under verktyg rubriken. 

 Tanken är att “programkoder”inkluderas från Virtruvius för att möjligöra 

vinkelberäkning mellan lederna. Utifrån samband önskas dessa värden kunna 

användas för att avgöra vilken övning personen utför.  

 Dessa samband klargörs nedan. 

Vi har valt att börja med övningen Hantelpress,  på grund av att den möjliggör 

vinkelberäkningar på ett enkelt sätt. Övningen illustreras nedan sittandes, men 

fungerar även ståendes. 

 

I startläget ska vinkeln mellan överarm och underarm vara 90 grader vilket kan 

tänkas utnyttjas för att identifiera startläget, här tillkommer dock en felmarginal ( 

övningen utförs inte helt korrekt beroende från person till person). I slutläget är 

armarna i ett vertikalt läge där vinkeln mellan underarm och överarm är 180 grader, 

här tillkommer också en felmarginal, dvs ett intervall som ger utslag trots att 

övningen inte utförs helt korrekt. 
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Kamerans begränsningar 

Kameran har en uppdateringsfrekvens på 30Hz.  För att kameran ska kunna läsa 

geometrin korrekt bör man stå ca 3meter från kameran.  

 

 
Vidare tillkommer begränsningar för kamerans bredd, beroende på avstånd från 

kameran påverkas synfältet, längre ifrån kameran ger bättre synfält men skärpan och 

en tydlig avläsning av personens rörelser blir tydligare närmare kameran.  Vid ett 

minimum avstånd från kameran på 2.5 m är bredden 2.2 m. Vid maximalt avstånd 

från kameran 5m uppnår synfältet 4.5 m. 
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Uppfyller man rätt avstånd från kameran och inom rätt synfält läser kameran bra, 

Förutsatt att kameran sitter på en lämplig höjd. Däremot kan problem uppstå då flera 

personer agerar framför kameran jämte varandra, är man för nära varandra med 

armar och ben får kameran svårt att läsa vilka kroppsdelar som tillhör vilken person. 

Slutligen måste personen stå mitt emot kameran (helst inte i profil)  för att en så 

korrekt läsning som möjligt ska uppnås, står personen i fråga i profil blir vissa 

lemmar dolda och kameran kan endast uppskatta vart den skymda kroppsdelen 

befinner sig. Är en kroppsdel skymd markeras den som ett grått streck likt bilden på 

personens ben nedan.  

Flödesschema 
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Layout 

Vi tänker oss att programmet har en flik på hemsidan under rubriken aktiviteter där 

alla träningspass registreras veckovis. De dagar man har tränat ska markeras med en 

speciell färg som matchar vår logga. Denna ska expanderas när man klickar på den så 

att veckodagens pass kommer ner som en rullgardin. Vi är inte så kräsna när det 

kommer till layouten, det viktiga till en början är att få med all statistik och data från 

övningen. 

Nedan kan du se en enkel demonstration på hur det skulle kunna se ut. 

 

Verktyg 

Kinect v2 SDK 

SDK för Kinect v2 finns att ladda ner gratis på: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44561 

Här finns alla Kinects program, programmen går dels att testa med kameran, men 

även att hämta i flera programspråk. Tanken är att bygga vidare på deras 

“BodyBasics” kod i C++, som skapar ett skelett med ledpunkter.  
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Programmet registrerar upp till sex användare samtidigt. Men vi vill begränsa oss till 

en person i taget. Tanken är att kameran ska filtrera bort alla utom den som utövar 

övningen. Ett sätt att göra detta på är att använda handgester. I bilden har 

användaren båda handflatorna öppna och riktade mot kameran. Denna gest 

representeras med grönt i bilden. Förutom denna gest finns V-tecknet som blir en blå 

cirkel, samt stängda knytnävar som blir röda. Då V-tecknet är svårast att göra av 

misstag anser vi att två V-tecken kan fungera som identifiering av rätt person och 

samtidigt som startinitiering för programmet.  
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Virtruvius 

Virtruvius utvecklingsverktyg för Kinect v2 finns att ladda ner gratis på: 

http://vitruviuskinect.com/ 

Här finns färdig kod att hämta som bland annat ger möjligheten att mäta vinklar 

mellan lederna på skeletet. Koden ska vara i samma programspråk och förenkla och 

förbättra funktionalliteten för vårt ändamål. 

 

BitBucket 

Vi har skaffat account på BitBucket, om vi förstått det rätt så kan man dela koder i 

realtid likt google docs? 

Försökte skapa ett repositorie men många frågor dykte snabbt upp. Vi kom fram till 

att det är bättre att du lägger upp koden och delar med mig och Josef istället. 

på BitBucket heter vi: 

OscarBoson (oscarboson@hotmail.com) & 

Josefnilsson (josef_nilsson@hotmail.com). 

 

Wordpress 

Vi ska själva göra en hemsida för projektet som ska fungera som en social plattform 

där man kan se statistik från programmet och ha ett delat träningsflöde med sina 

vänner och kunna hitta inspiration. 

Krav 

Programmet ska kunna startas och avslutas via en handgest.  

En indikator ska visa när kameran registrerat gesten. Indikatorn kan exempelvis vara 

en liten LED lampa som ändrar färg när programmet är aktivt. 

Programmet ska kunna urskilja vilken övning som användaren utför. 

Programmet ska kunna räkna antal repetitioner som utförs. 

Programmet ska kunna räkna antal set. 

Programmet ska kunna skicka och visa informationen via en plattform på datorn. 

Finansiering 

Projektet har stöd från Almi på 15 000kr, se bifogad bilaga. 

Samtliga 15000kr kommer investeras i arbetskostnader för programmering hos J&D 

Assisting Systems. 

Vid möte 15/2 uppskattades kapitalet att resultera i en veckas arbetstid (40h). 

 

Deadline 

För att vi ska utvärdera ett resultat krävs det att vi testar lösningen praktiskt.  Då 

testfasen är ganska omfattande i projektet krävs det att vi har programmet i god tid. 

Av detta skäl har vi satt deadline till senast 4 April, men gärna tidigare i mån av tid.   
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Bilaga I - Startposition 

 

Bilaga J - Identifiering av övning 
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Bilaga K - Slutposition  

  

Bilaga L - Spara set 
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Bilaga M - Avsluta övning 

  

Bilaga N - Skicka övningen  
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