
FAQ

 
Hur fungerar tävlingen?


Vad är Health Business of the Year? 

Hur värderas aktivitet och träning? 

Vem vinner? 

När publiceras vinnaren? 

När startar mitt lag utmaningen? 

Vad behövs för att komma igång? 

Vad får jag som deltagare? 

Försvinner mina aktivitetspoäng i tävlingen om jag använder 
dem för att lösa ut en deal? 

Hur registreras min aktivitetsdata?


Så kommer du igång


Hur kommer jag igång med appen? 

Jag har öppnat appen men jag kommer inte vidare. Det står 
att ”Utmaningen startar om 1 dag” 

Jag har två telefoner, kan jag använda Actimate på båda? 



Kontofrågor

Jag kan inte logga in i Actimate-appen. 
Jag har begärt nytt lösenord men inte fått något mail. 
Jag har fått ett mail med nytt lösenord men jag kan ändå 
inte logga in. 

Jag kan inte logga in på Actimates hemsida. 

Jag har två telefoner, kan jag använda Actimate på båda? 

Jag vill inte att någon annan i företaget ska se mina 
aktiviteter. 

Vad händer om mitt företag startat och jag inte har kommit 
igång än?


Poängfrågor

Hur värderas aktivitet och träning?


Jag har rört på mig men får inga poäng i Actimate-appen.

Mina poäng stämmer inte.


Mina poäng dyker inte upp trots att jag både väntat och har 
kontrollerat synkningen enligt stegen ovan.


Kan jag registrera ett träningspass manuellt?


Jag tog en cykeltur men jag har inte fått några poäng.


Smarta tillbehör och träningsappar

Viktig information. 
Registreras data från min GPS/Sportklocka?


Jag kan inte koppla min klocka/mitt aktivitetsarmband direkt 
till Apple Hälsa/ Google Fitness, vad gör jag?


Vilka appar kan jag koppla till Actimate? 



Teknisk support

Min telefon fastnar i läget ”Ett ögonblick, vi samlar ihop din 
aktivitetsdata”.


Jag har öppnat appen men jag kommer inte vidare. Det står 
att “Utmaningen startar om 1 dag”


För administratörer

Kan man dela upp företaget i mindre lag?


Går det att vara olika antal deltagare i lagen?


Hur kommunicerar jag med mina deltagare?


En deltagare vill eller kan inte vara med, hur ska jag göra? 

Vi vill lägga till en deltagare, hur gör vi?


En eller flera deltagare har inte loggat in, påverkar det lagets 
poäng?


Jag kan inte logga i på Actimates hemsida. 



Hur fungerar tävlingen?


Vad är Health Business of the Year?

Health Business of the Year är framtidens friskvård i ett smart, 
roligt och enkelt format. Ert företag deltar som ett lag och 
hela personalens aktivitet räknas. Ni tävlar mot andra 
deltagande företag om titeln ”Health Business of the Year” 
samtidigt som ni ser en utveckling mot en aktivare och 
friskare personal. Det företag som har registrerat flest 
poäng, delat på antal anställda, är vinnaren!


Hur värderas aktivitet och träning?

All träning värderas lika, oavsett aktivitetstyp. Det vill säga, 
en person som promenerar i 30 minuter och en person som 
springer i 30 minuter får vardera 30 poäng. Tanken är att alla 
tävlande ska kunna delta på lika villkor. 

Vi vill dessutom främja vardagsaktivitet, till exempel att du 
väljer trappan i stället för hissen. Därför registrerar Actimate 
också alla mindre aktiviteter under dagen.


Vem vinner?

Det företag med högst snittpoäng efter utmaningens 8 
veckor är tävlingens vinnare men alla som deltagit vinner 
såklart något. Hälsosammare kollegor, ökad teamkänsla, 
gladare humör och positiv branding är bara några av de 
fördelar som utmaningen medför.


När publiceras vinnaren?

Den 31 december avslutas utmaningen och vinnaren koras 
några veckor senare! Fram tills dess kan du följa ditt 
företags placering via appen eller se Top 10 på http://
www.actimate.se/.




När startar mitt lag utmaningen?

En ny omgång körs igång varje måndag. Om ditt företag inte 
satt igång än så visar appen en nedräkning fram till 
startdatumet.


Vad behövs för att komma igång?

Du behöver en smartphone för att kunna delta. Ladda ner 
Actimate via App Store eller i Google Play. Du behöver 
dessutom se till att du har Apple Hälsa eller Google Fitness 
installerat på din telefon.


Vad får jag som deltagare?

Det lönar sig att vara aktiv. Utöver en förbättrad hälsa finns 
det morötter (deals) som du kan lösa ut för dina 
aktivitetspoäng.


Försvinner mina aktivitetspoäng i tävlingen om jag 
använder dem för att lösa ut en deal?

Nej. De aktivitetspoäng du använder för att lösa ut en deal 
finns kvar i tävlingen men dessa poäng kommer att märkas 
som använda av vårt system.


Hur registreras min aktivitetsdata?

All data samlas automatiskt av din smartphone via Apple 
Hälsa eller Google Fitness. När du startar Actimate första 
gången måste du därför godkänna att Actimate får läsa 
aktivitetsdata från respektive app.


Övriga frågor

Det går att höra av sig med alla frågor och feedback till 
support@actimate.se så svarar vi så fort vi kan, inom 24h på 
veckodagar.
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Så kommer du igång


Hur kommer jag igång med appen?

Se uppstartsguiden som är bifogad i ditt deltagarmail.


Jag har öppnat appen men jag kommer inte vidare. Det 
står att “Utmaningen startar om 1 dag”.

Kontrollera ditt företags startdatum. 


Om startdatumet har passerat rör det sig troligen om ett fel i 
synkningen mellan Apple Hälsa/Google Fitness och 
Actimate. Du finner instruktioner för att kontrollera att allt är 
korrekt inställt under rubriken “Poängfrågor” och frågan 
“Jag har rört på mig men får inga poäng i Actimate-appen”.


Jag har två telefoner, kan jag använda Actimate på 
båda?

Nej, det kommer endast vara möjligt att använda ett konto 
och en telefon per person. Installera appen på den telefon 
som du använder mest.


Övriga frågor

Det går att höra av sig med alla frågor och feedback till 
support@actimate.se så svarar vi så fort vi kan, inom 24h på 
veckodagar.
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Kontofrågor


Jag kan inte logga in i Actimate-appen.

Ställ dig följande frågor:


Har du skrivit rätt användarnamn och lösenord?

Ditt personliga användarnamn och lösenord finns i 
deltagarmailet.


Har du testat att begära nytt lösenord via appen? 

Om lösenordet i deltagarmailet inte fungerar, kan du testa att 
begära ett nytt lösenord via appen.


Jag har begärt nytt lösenord men inte fått något mail.

Kontrollera om mailet hamnat i inkorgen för skräppost. Om 
du ändå inte hittar ett mail med ditt nya lösenord, kontakta 
oss på support@actimate.se så hjälper vi dig!


Jag har fått ett mail med nytt lösenord men jag kan ändå 
inte logga in.

Kontakta oss på support@actimate.se så hjälper vi dig!


Jag kan inte logga in på Actimates hemsida.

Det är endast administratörer som kan logga in på 
hemsidan. Är du administratör och inte kan logga in på 
hemsidan, kontakta oss på support@actimate.se så hjälper 
vi dig!


Jag har två telefoner, kan jag använda Actimate på 
båda?

Nej, det är endast möjligt att använda ett konto och en 
telefon per person. Installera appen på den telefon som du 
använder mest.
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Jag vill inte att någon annan i företaget ska se mina 
aktiviteter.

Du kan vara med i tävlingen utan att dina aktiviteter syns för 
andra deltagare. I Actimate-appens inställningar kan du 
dölja dina aktiviteter.


Vad händer om mitt företag startat och jag inte har 
kommit igång än?

Ingen stress! Om du loggar in några dagar senare än ditt 
företags startdatum så hämtar Actimate rörelsedata 
retroaktivt från Apple Hälsa eller Google Fitness. 


Övriga frågor

Det går att höra av sig med alla frågor och feedback till 
support@actimate.se så svarar vi så fort vi kan, inom 24h på 
veckodagar.
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Poängfrågor


Hur värderas aktivitet och träning?

All träning värderas lika, oavsett aktivitetstyp. Det vill säga, 
en person som promenerar i 30 minuter och en person som 
springer i 30 minuter får vardera 30 poäng. Tanken är att alla 
tävlande ska kunna delta på lika villkor. 

Vi vill dessutom främja vardagsaktivitet, till exempel att du 
väljer trappan i stället för hissen. Därför registrerar Actimate 
också alla mindre aktiviteter under dagen.


Jag har rört på mig men får inga poäng i Actimate-
appen.

Actimate-appens poäng hämtas från Apple Hälsa eller 
Google Fitness. Kontrollera att Actimate-appen har tillåtelse 
att hämta data från Apple Hälsa eller Google Fitness. Följ de 
steg som gäller din telefon nedan.


Apple:

1. Öppna appen Apple Hälsa och tryck på fliken "Källor”.

2. Välj “Actimate”.

3. Tillåt Actimate att läsa alla typer av data.

4. “Synka om” manuellt i Actimate-appens inställningar.




Samsung Android:

1. Gå in i telefonens inställningar och välj "Moln och 
konton".

2. Välj "Konton".

3. Välj "Google".

4. Stäng av och sätt på "Synkronisera Data i Google 
Fitness" och se till att behålla alternativet påslaget.

5. “Synka om” manuellt i Actimate-appens inställningar.


Fungerar det fortfarande inte?

6. Gå in i Actimate-appens inställningar och kontrollera att 
du valt samma Google-konto i Google Fitness som i 
Actimate-appen. 




Android (övriga):

1. Du har loggat in med ett specifikt konto i Google Fitness. 
Kom ihåg kontots mailadress.

2. Gå in i telefonens inställningar och välj “Konton och 
synkronisering”.

3. Välj “Google”.

4. Välj kontot från steg 1 (det konto du använder till Google 
Fitness).

5. Kontrollera att alternativet “Synkronisera Data i Google 
Fitness” är godkänt.

6. “Synka om” manuellt i Actimate-appens inställningar.


Fungerar det fortfarande inte?

7. Gå in i Actimate-appens inställningar och kontrollera att 
du valt samma Google-konto i Google Fitness som i 
Actimate-appen. 
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Mina poäng stämmer inte.

Det kan ta några timmar för dina poäng att dyka upp i 
Actimate-appen. Avvakta ett tag så dyker de snart upp. Du 
kan även prova att synka om manuellt i Actimate-appen 
genom att gå in i inställningarna högst upp till vänster.




Mina poäng dyker inte upp trots att jag både väntat och 
har kontrollerat synkningen enligt stegen ovan.

Använder du en smartklocka, aktivitetsarmband eller någon 
typ av träningsapp kan det ta lite extra tid innan poängen 
registreras i Actimate. För vidare frågor om liknande 
tillbehör, se avsnittet “Smarta tillbehör och träningsappar” 
längre ned.


Om poängen inte verkar stämma trots att du gått igenom stegen 
ovan, kontakta oss på support@actimate.se så hjälper vi dig!


Kan jag registrera ett träningspass manuellt?

Självklart! Hitta rätt beskrivning nedan och följ stegen.


Apple:
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	 1. Gå in i appen Apple Hälsa.

	 2. Tryck på fliken “Hälsodata” och välj “Aktivitet”.

	 3. Tryck sedan på rubriken “Träningspass”. 

 (Ligger antingen som en röd ruta eller längre ner på sidan  
under rubriken "Inga registrerade data")


	 4. Tryck på + högst upp i högra hörnet.

	 5. Registrera ditt träningspass.*

	 6. “Synka om” manuellt i Actimate-appen.


*Den viktiga datan att registrera är träningspassets längd i tid och 
klockslaget du utförde det. Klockslaget är viktigt för att dina poäng 
inte ska krocka med andra aktiviteter under dagen. Information 
som kalorier och distans kommer inte att räknas  i Actimate-appen.




Android:

1. Gå in i appen Google Fitness.

2. Tryck på + längst ner i högra hörnet.

3. Välj “Lägg till aktivitet”.

4. Registrera ditt träningspass.*

5. “Synka om” manuellt i Actimate-appen. 

*Den viktiga datan att registrera är träningspassets längd i tid och 
klockslaget du utförde det. Klockslaget är viktigt för att dina poäng 
inte ska krocka med andra aktiviteter under dagen. Information 
som kalorier och distans kommer inte att räknas  i Actimate-appen.




Jag tog en cykeltur men jag har inte fått några poäng.

Google Fitness ska registrera cykling automatiskt, om det 
inte är fallet så kontakta oss på support@actimate.se så 
hjälper vi dig.


Apple Hälsa registrerar inte cykling automatiskt, däremot 
registrerar den ibland cykling som en promenad.

Vill du mäta cykling rekommenderar vi dig att använda en 
tredjepartsapp, till exempel Strava eller Runkeeper. Se 
kapitlet “Smarta tillbehör och träningsappar”. Ett annat 
alternativ är att registrera cyklingen manuellt enligt 
instruktioner ovan.


Övriga frågor

Det går att höra av sig med alla frågor och feedback till 
support@actimate.se så svarar vi så fort vi kan, inom 24h på 
veckodagar. 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Smarta tillbehör och 
träningsappar


Viktig information.

Viktigt är att din träningsapp/tillbehör registrerar 
träningspassets längd i tid och klockslaget du utförde det 
(det ska finnas en start- och en stopptid). Information som 
kalorier och distans kommer inte att räknas i Actimate-
appen.


Registreras data från min GPS/Sportklocka?

Ja.  Du måste ansluta din klocka till Apple Hälsa i iPhone 
eller Google Fitness i Android. Vilka tillbehör som är 
kompatibla med Apple Hälsa eller Google Fitness finns 
oftast att läsa på produktens hemsida.


Jag kan inte koppla min klocka/mitt aktivitetsarmband 
direkt till Apple Hälsa/ Google Fitness, vad gör jag?

Du behöver ytterligare en app. Denna app ska fungera som 
en länk mellan din smart-klocka och Apple Hälsa/Google 
Fitness. Vilka appar som är kompatibla med respektive 
klocka eller aktivitetsarmband finns oftast att läsa på 
produktens hemsida.


Vilka appar kan jag koppla till Actimate?

De aktivitetsappar som är kompatibla med Apple Hälsa eller 
Google Fitness. 


Övriga frågor

Det går att höra av sig med alla frågor och feedback till 
support@actimate.se så svarar vi så fort vi kan, inom 24h på 
veckodagar.  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Teknisk support


Min telefon fastnar i läget ”Ett ögonblick, vi samlar ihop 
din aktivitetsdata”.

Kontrollera att Actimate-appen har tillåtelse att hämta data 
från Apple Hälsa/Google Fitness. Du finner instruktioner för 
att kontrollera att allt är korrekt inställt under rubriken 
“Poängfrågor” och frågan “Jag har rört på mig men får inga 
poäng i Actimate-appen”.


Jag har öppnat appen men jag kommer inte vidare. Det 
står att “Utmaningen startar om 1 dag”

Kontrollera ditt företags startdatum. 


Om startdatumet har passerat rör det sig troligen om ett fel i 
synkningen mellan Apple Hälsa/Google Fitness och 
Actimate. Du finner instruktioner för att kontrollera att allt är 
korrekt inställt under rubriken “Poängfrågor” och frågan 
“Jag har rört på mig men får inga poäng i Actimate-appen”.


Övriga frågor

Det går att höra av sig med alla frågor och feedback till 
support@actimate.se så svarar vi så fort vi kan, inom 24h på 
veckodagar.
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För administratörer


Kan man dela upp företaget i mindre lag?

Ja, och det är kul!

I appen kan man se både företagets och lagets resultat. 
Lagens poäng är ett snitt beräknat på antalet deltagare i 
laget.

Obs: Det är företagets sammanlagda snittpoäng som räknas 
i tävlingen mot att bli Health Business of the Year. Ett enskilt 
lag inom företaget kan alltså inte vinna titeln. Ni vinner titeln 
tillsammans som företag.


Går det att vara olika antal deltagare i lagen?

Ja, eftersom det är snittpoängen som räknas.


Hur kommunicerar jag med mina deltagare?

Som administratör får man inloggningsuppgifter till vår 
administrationssida på webben http://www.actimate.se/. 
Därifrån har du möjlighet att skicka ut meddelande och 
kommunicera till företagets deltagare. Ni kan genom 
meddelandefunktionen dessutom skapa egna tävlingar och 
rewards.


En deltagare vill eller kan inte vara med, hur ska jag 
göra? 

Kontakta oss på support@actimate.se så hjälper vi dig. 


Vi vill lägga till en deltagare, hur gör vi?

Kontakta oss på support@actimate.se så hjälper vi dig. 
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En eller flera deltagare har inte loggat in, påverkar det 
lagets poäng?

Varje deltagare räknas med i lagets genomsnittspoäng, även 
om de inte har loggat in. Men ingen stress, så länge data 
registreras i Apple Hälsa/Google Fitness så kommer all 
aktivitet att läggas in retroaktivt i Actimate för deltagaren. Ni 
har alltså inte förlorat poäng, men deltagaren behöver logga 
in för att dennes poäng ska räknas med.


Kom ihåg att detta är en lagtävling och att ni gör det 
tillsammans. Försök motivera alla till att vara med!


Jag kan inte logga i på Actimates hemsida.

Som administratör ska du kunna logga in på Actimates 
hemsida. Kontakta oss på support@actimate.se om du inte 
lyckas logga in så hjälper vi dig.


Övriga frågor

Det går att höra av sig med alla frågor och feedback till 
support@actimate.se så svarar vi så fort vi kan, inom 24h på 
veckodagar.
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