Instruktioner Strava
(mobilversion)

www.hallbararesor.nu

Hej och välkommen till en guide för hur du laddar
ner, registrerar dig och använder appen Strava!
Nedan följer en sammanfattande beskrivning för hur du kommer igång med
Strava.
Därefter följer en detaljerad lathund där varje steg och kampanjens upplägg
beskrivs ingående med förklarande bilder.

Steg-för-steg – sammanfattning!
• Du behöver appen Strava för att registrera dina gång-och/eller cykelresor i cykla-och
gåkampanjen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ladda ner appen Strava.
Registrera dig som användare (om du inte redan har ett konto).
Strava är gratis att använda när du klickar på ”Skip” vid frågan om abonnemang. Välj
INTE 30-dagars-gratisperiod eller premiumtjänst.
För att delta i kampanjen behöver du ansluta dig till arbetsplatsens grupp i Strava.
Gruppens namn hittar du på din arbetsplats intranät. Sök på gruppens namn under
”CLUBS” och tryck sedan på ”Join”. (Läs mer på sidan 9).
För att registrera dina resor går du till knappen ”Record”. Välj där vilket färdmedel du
tänker använda genom att klicka på färdmedelssymbolen, exempelvis en sko eller
cykel. (Läs mer på sidan 13).
Tryck på ”Start” när du börjar din resa och ”Finish” när du kommit fram. Sedan ”Save
activity”.
Dina resor sparas i gruppen och du kan följa andra deltagare genom att posta inlägg i
gruppen (genom plustecknet i hörnet) och kika på gruppens ”Leaderboard”.
Glömmer du registrera en resa går det att efterregistrera. (Läs mer på sidan 17).
Genom att registrera dina resor under kampanjperioden är du med och tävlar om
priser efter både bästa prestation och genom utlottning!

Vill du ha en mer detaljerad beskrivning? Bläddra ner!
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Nedladdning och registrering

Ladda ner applikationen: Strava:
Track, Running, Cycling & Swimming.
När du funnit applikationen så väljer
du ”installera”.

Efter installation öppnar du
applikationen och finner följande tre
alternativ för registrering. Välj det
alternativ som passar dig bäst och
slutför registreringen.
Om du sedan tidigare har en
användare kan du välja alternativet:
”Login”.
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Om du inte har en användare sedan
tidigare börjar du med att fylla i
följande formulär. När du fyllt i dina
uppgifter trycker du på ”Next”

Applikationen ger dig möjlighet att få
tillgång till tips, uppdateringar och
statistik utifrån ditt användande av
Strava.
Om du inte vill bli kontaktad med tips
och uppdateringar så väljer du ”No”.
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Strava community standards. Du
finner mer information på Stravas
hemsida:
www.strava.com/communitystandards
(1) Välj ”Continue” om du
godkänner.

Applikationen är gratis men det finns
möjlighet att uppgradera
applikationen efter eget tycke.
OBS! Vid deltagande av projektets
aktiviteter behöver du inte
uppgradera applikationen. Välj ”No
Thanks” om du inte vill uppgradera .
Välj inte ”30-day-free-trial” om en
sådant meddelande visas i appen,
utan klicka på ”skip”.
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Applikationen kommer att uppmana
dig till att påbörja inspelning av
aktivitet på en gång.
Dock uppmanar vi i projektet dig att
trycka på ”Later” för att först bekanta
dig med applikationen innan påbörjad
aktivitet.

Applikationen kommer att tillfråga
om du vill synka dina kontakter för att
kunna ta del utav dina kontakters
olika rutter.
Om du inte vill synka väljer du ”Skip”
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Applikationen kommer vid detta steg
ge dig möjligheten att söka efter
vänner som nyttjar applikationen.
Du har även möjligheten att skippa
detta genom att välja ”Skip for now”.
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Applikationen ger dig i detta steg
möjligheten att hitta/synka med dina
vänner/kontakter via till exempelvis
Facebook.
Om du vill skippa detta väljer du
”Skip”

Du har nu kommit till det sista steget
av registreringen. För att slutföra
registreringen väljer du ”Done”.
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När du slutfört registreringen
kommer du vid tillfälle få förfrågan
gällande hur du vill registrera dina
aktiviteter.
(1) Om du vill koppla Strava till en
GPS-klocka eller dator väljer
du följande alternativ.
(2) Om du vill nyttja den redan
installerade applikationen
väljer du i följande (standard).

Vid tillfälle efter slutförd
registreringen kommer applikationen
tillfråga om tillåtelse om tillgång till
enhetens platsuppgifter. För att
applikationen ska registrera diverse
aktiviteter behöver applikationen
tillåtas tillgång till enhetens
platsuppgifter.
(1) Om du tillåter väljer du ”Yes”.
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Anslut till grupp
För att delta i aktiviteten behöver du
ansluta dig till en utav tävlingens
grupper.
(1) Tryck på ”Explore”
(2) Tryck på ”CLUBS”
(3) Tryck på förstoringsglaset för
att söka efter gruppens namn.

(1) Sök efter gruppens namn (för
exempel visas här ”Test HAR”).
(2) I listan nedanför kommer
tillgängliga grupper att visas.
När du hittat din grupp trycker
du på gruppens namn.
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(1) När du har funnit rätt grupp
för deltagande i projektets
aktivitet trycker du på ”Join”.

När du anslutit dig så kommer du in till
gruppens ”förstasida”.
(1) Här finner du information om
hur många som deltar i
gruppen.
(2) Hur många aktiviteter som
gruppen tillsammans har
genomfört.
(3) Hur många inlägg som gruppen
har gjort i den gemensamma
kanalen.
(4) För att göra ett inlägg av
text/bild i gruppen trycker du
på symbolen + och väljer sedan
vilken typ av inlägg du vill lägga
till.
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Vidare på förstasidan finner du
ytterligare information gällande
gruppens statistik.
(1) Här kommer du kunna se
gruppens gemensamma
statistik för den gånga veckan
(kilometer och höjdmeter).
(2) Här visas det totala antal
kilometer som gruppen
gemensamt har cyklat/gått.
(3) Här visas det totala antalet
aktiviteter som genomförts.
(4) Här visas den längsta enskilda
uppmätta distansen.
(5) Här visas den högsta
höjdmeter skillnad under en
specifik aktivitet.
(6) Här finner du gruppens
interna ledarställning.
(7) Nedan kommer du kunna se
de inläggen av text/bild som
deltagare i gruppen lägger
upp.
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(1) Under ”View leaderboard”
finner du den interna
ledarställningen som
presenteras utifrån det totala
antalet kilometer som varje
enskild deltagare har
genomfört.
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Registrera aktivitet

För att påbörja registrering av
aktivitet trycker du på ”Record”.

Efter att du har tryckt på record ska
följande sida komma fram. Vid
felmeddelande: ”Tillåter du Strava att
komma åt enhetens platsuppgifter”.
Tryck då på ”Tillåt”.
Innan du trycker på start har du
möjlighet att välja vilken typ av
aktivitet som du tänkt genomföra. För
att ändra färdmedel trycker du
symbolen som liknar en sko.
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I listan till höger har du möjlighet att
välja vilken typ av aktivitet som du
tänkt genomföra.
Efter vald typ av aktivitet trycker du
på ”Start” för att påbörja aktiviteten.

När aktiviteten är påbörjad visas
följande information i real tid i
applikationen.
(1) Visar tidsåtgången för
aktiviteten.
(2) Hastighetens medelvärde
under aktiviteten.
(3) Aktivitetens distans.
(4) Pausa/stoppa aktivitet.
(5) Kart vy över aktiviteten.
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När aktivitets pausas/stoppas visas
följande i applikationen.
(1) Visar statusen för aktiviteten.
(2) Visar kart vy över aktiviteten.
(3) Visar tidsåtgången för
aktiviteten.
(4) Visar distans och hastighetens
medelvärde för aktiviteten.
(5) Återuppta aktiviteten.
(6) Avsluta aktivitet.
(7) Kart vy.

För att avsluta aktiviteten så behöver
du trycka på ”Finish”.

Applikationen ger möjlighet att lägga till
ytterligare information om den
genomförda aktiviteten. Detta är dock
valfritt och du kan spara aktiviteten utan
ytterligare information.
(1) Titel på aktiviteten
(2) Lägg till foto för aktiviteten
(3) Möjlighet att ändra typen av
aktivitet
(4) Lägg till en kortare beskrivning av
aktiviteten.
(5) Skala på hur aktiviteten
upplevdes.
(6) Spara/slutför aktiviteten.
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När aktiviteten är avslutad och sparad
kan du finna aktiviteten under din
personliga ”Feed”.
Aktiviteten kommer även att vara
tillgänglig i den anslutna gruppen.
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Efterregistrera aktivitet

I applikationen är det även möjligt att
registrera en aktivitet i efterhand.
(1) Klicka på ”Feed”
(2) Klicka på symbolen +
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Efter du har tryckt på symbolen +
kommer följande alternativ upp.
(1) Lägga till ett inlägg
(2) Lägga till ett foto
(3) Lägga till manuell aktivitet.
För att lägga till en aktivitet manuellt
klickar du på ikonen för ”Manual
Activity”
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Efter att du har valt alternativet
v
”Manual
activity” fyller du i
efterföljande information om den
genomförda aktiviteten.
(1) Titel för aktiviteten.
(2) Ange tidsåtgång och distans för
den genomförda aktiviteten.
Applikationen kommer därefter
automatiskt räkna ut
aktivitetens medelhastighet
(Pace).
(3) Möjlighet att lägga till ett foto
från aktiviteten.
(4) Ange vilken typ av aktivitet som
genomförts.
(5) Ange vilken tid aktiviteten
genomfördes.
(6) Ange vilket datum aktiviteten
genomfördes.
(7) Möjligheten att lägga till en
kortare beskrivning.
(8) Skala på hur aktiviteten
upplevdes.
(9) För att slutföra registeringen
trycker du på ”Save”
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Inställningar
För att redigera eventuella inställningar,
till exempelvis ändra måttenheten till
kilometer istället för miles följ
nedanstående steg.
(1) Tryck på ”profile”.
(2) Tryck på symbolen av ett kugghjul.

Väl inne under rubriken ”Settings”
finner du diverse inställningar som
kan redigeras. För att ändra
måttenheten väljer du följande:
(1) Display
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Under kategorin ”Display”.
(1) Tryck på ”Units of Measure”.
Därefter kan du korrigeras
måttenheten till kilometer.
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