
Kickstarter 

Nu har du möjligheten att bli medlem på min online-träningssida för halva priset i 6 
månader. 

För endast 585kr får du: 

 

-Tillgång till allt material jag redan skapat, och allt som jag lägger ut under dessa 6 månader. 
 
-En personlig träningsvideo som jag skräddarsyr åt dig. Det kan tex vara ett pass för de redskap 
som just du har hemma. Eller en serie övningar du vill lära dig. Jag ska göra allt jag kan för att 
tillgodose dina önskningar. 

 
Du får har överseende med att hemsidan inte är klar än. All design kommer ändras, och flera 
filmer kommer säkerligen bytas ut och göras bättre. Med din feedback kan vi tillsammans göra 
HållbarTräning till det bästa den kan bli! 
 
Jag håller i detta nu på med att mobilanpassa hemsidan. Mitt råd till dig är att öppna den första 
gången på en dator, laptop eller padda. Det finns väldigt mycket material och det är lättare att 
navigera via en större skärm första gången. 

Introduktion 
Att bli medlem 

Medlemssystemet på hemsidan funkar så här: 
 
Först skapar du dig ett medlemskonto. Det är helt gratis. Du registrerar din mailadress och får en inlogg. 
Som medlem har du möjlighet att kommentera blogginlägg och navigera runt på de flesta sektionerna. 
Kolla in din inkorg efter registrering. Där får du ett bekräftelsemail med en välkomstvideo.  
 
Sen kan du via ditt medlemskap köpa dig ett paket. Det paket du köper blir tillägnat det konto du har 
skapat. Du kan köpa med kontokort direkt eller med paypal. Även om ditt paket som du köper går ut i 
framtiden så finns ditt konto kvar. Du kan använda samma konto för framtida köp. Även här får du ett 
nytt välkomstmail med en video som förklarar vad nästa steg är för dig som ”prenumerant”. (Detta 
system är inte färdigt än). 
 

Hemsidan idag 
 
Det finns många videofilmer som kommer läggas till och göras om. Kanske märker du skillnad i kvalitet 
på ljud och bild mellan dem. Det kommer åtgärdas. Jag ska inte ursäkta mig allt för mycket, men det du 
kommer se är en hemsida som är ungefär 50% klar. Det kommer finnas tomma luckor, felaktiga rubriker 
och några pinsamma felaktigheter. Jag vill att du ska utforska så mycket du kan utan hämningar. Var 
bara beredd på att det ser knasigt ut ibland <3 



 
Din feedback är ovärderlig för mig! Det jag behöver din hjälp med är detta: 
 
Kommunikation 
Fungerar de automatiska mailen bra? Ser de ok ut? 
 
Betalning 
Var det smidigt att betala? Är du nöjd med kvittot? 
-För tillfället kan jag inte påverka vad det står på kvittot som du får från betaltjänsten Stripe. Jag jobbar 
på detta. Kanske 
 
Koncept och innehåll 
Är du nöjd med vart hemsidan är på väg? Saknar du nåt? Ifrågasätter du mitt koncept? Hör isåfall av dig! 
Detta är superviktigt! 
 
Mina filmer 
Gillar du stilen jag har i mina filmer? Pratar/Instruerar jag för mycket? För lite? Musiken och 
ljudkvaliten? Bildkvaliten? Är det nåt du stör dig på? Är katterna bra eller dåliga? 
 
Design och navigering 
Hur tycker du hemsidan ser ut idag? Är det lätt att navigera? 
 
Enheter 
Funkar hemsidan på dina enheter? Laptop, surfplatta eller mobil? Vad använder du mest och vad är 
viktigast för dig? 
 
Praktiskt 
Fungerar det utföra passen så som jag presenterar dem? 
 
 
 
Jag har absolut inga krav på att du ska ta dig tiden att återkoppla till mig hela tiden. Som deltagare i min 
Kickstarter har du redan gjort otroligt mycket! Men om du har tankar och idéer angående min hemsida 
skulle jag verkligen uppskatta om du hörde av dig och delade med dig av dem. Du behöver inte ursäkta 
dig eller vara rädd att för hur jag tar emot det. Du behöver inte linda in det i fina ord. 
 
 
 
 
Tack för ditt stöd! <3 
 
Stefan Odén 


