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Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete vilket genomförts som en del i 
civilingenjörsutbildningen i maskinteknik med specialisering mot ergonomidesign på 
Linköpings Tekniska Högskola. Examensarbetet har genomförts på ingenjörsföretaget 
Prodelox i Linköping.  
 
Jag vill tacka Prodelox som gav mig möjligheten att genomföra ett intressant 
examensarbete. Tack till alla anställda på Prodelox för hjälp, visat intresse och deltagande 
i tester. 
 
Tack till min examinator Torbjörn Alm och min handledare Bo Magnusson för hjälp och 
engagemang. 
 
Tack till hela min familj och min bästa kompis Victoria som alla alltid finns till hands. 
 
 
 

Emmeli Johansson 
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Sammanfattning 
Under de senaste decennierna har den ökande datoriseringen på arbetsplatser lett till nya 
fysiska belastningar i arbetslivet och nya krav på arbetsmiljön. Den utbredda 
användningen av datorer i arbetslivet har lett till mer stillasittande arbete och mindre 
daglig rörelse. 
 
Examensarbetet syftar till att utveckla en ny produkt till ett koncept, som på ett 
lågintensivt och hälsofrämjande sätt ska aktivera kroppen. Produkten ska möjliggöra en 
kombination av hälsofrämjande aktivitet och arbete på arbetstid och riktar sig primärt till 
dem som har ett stillasittande kontorsarbete.  
 
Information har samlats in från studier redan gjorda inom området, intervjuer samt en 
studie och ett pilotexperiment. Utifrån inhämtad information har koncept och 
funktionslösningar genererats och utvärderats för att resultera i ett produktkoncept. 
 
Examensarbetet har resulterat i ett koncept som består av en arbetsplatsenhet där 
användaren i samband med arbete går på ett gångband.  
 
En generell slutsats som kan dras är att flertalet av de personer som har testat konceptet 
att gå på gångband och samtidigt jobba med en dator finner detta sätt att arbeta 
tilltalande. Många har blivit positivt överraskade och säger att de skulle använda sig av 
ett sådant aktiverande arbetsplatsredskap om det fanns tillgängligt på deras arbetsplats. 
 
Nyckelord: hälsofrämjande fysisk aktivitet, gångband, funktionell design, arbetsmiljö, 
arbetsplats, belastningsergonomi    
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1. Introduktion 
Introduktionen ger en övergripande bild av bakgrunden till examensarbetet. Den 
specifika problemställningen presenteras samt valda avgränsningar. 

1.1 Övergripande Problemområde 
De senaste decennierna har den ökande datoriseringen på arbetsplatser lett till nya fysiska 
belastningar i arbetslivet och nya krav på arbetsmiljön. Allt fler har datorn som sitt 
främsta arbetsverktyg och detta leder till förändringar i arbetslivet som på sikt även leder 
till att livsstilen förändras. Bild 1.1 visar hur utvecklingen av bildskärmsarbete har ökat 
sedan slutet på 80-talet.  
 

 
Bild 1.1 Arbete vid bildskärm 1989-2003 (Socialstyrelsen, 2005) 

 
Den utbredda användningen av datorer i arbetslivet leder till ett mer stillasittande arbete 
och mindre daglig rörelse. Fysisk inaktivitet är enligt WHO en av de tio viktigaste 
orsakerna till ohälsa i världen. Som en effekt av datoriseringen kommer även 
belastningsskador från arbete framför bildskärm. Enligt arbetsmiljöverket visar statistik 
över anmälda arbetssjukdomar att belastningssjukdomar dominerar vid kontorsarbete. 
30-40 % av kontorsarbetare har varje vecka ont i nacke, axlar och armar 
(Arbetsmiljöverket, 2007). 
 
När kroppen behöver näring eller sömn så yttrar sig detta i signaler såsom hungers- och 
trötthetskänslor, men att kroppen är för stillasittande och behöver röra på sig finns inga 
varningssignaler för. Kroppen är gjord för att röra på sig och de flesta organ och vävnader 
påverkas av fysiskt arbete. Det finns rekommendationer som säger hur mycket vi bör röra 
på oss, gemensamt för dessa är att minst 30 minuters daglig motion är tillräckligt för att 
ge en hälsofrämjande effekt. Intensiteten bör vara en måttlig/pratvänlig takt (Borg; 
Hassmén, 2007). Dessutom finns det nya rön som tyder på att de 30 minuterarna kan 
delas upp i mindre delar och ändå ge samma effekt (Ståhle, 2004). 
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Den nya folkhälsopolitiken utgår ifrån elva målområden (Statens folkhälsoinstitut, 2007) 
där ett av målen är ökad fysisk aktivitet och ett mål är ökad hälsa i arbetslivet. 
Utgångspunkten är att människor ska må bra och fungera ett helt arbetsliv. För att detta 
ska uppnås måste arbetsmiljön vara god och enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett 
stort ansvar för att uppfylla det. Intensionen är att samhället ska utformas för att stimulera 
fysisk aktivitet naturligt i vardagen och en del av detta är en integration i anslutning till 
arbetslivet.  
 
Fysisk inaktivitet leder till ohälsa, detta är kostsamt för samhället och främjande av fysisk 
aktivitet leder till både förbättrad hälsa och minskade kostnader för samhället. 
Samhällsekonomiska kostnader delas upp i indirekta och direkta kostnader. Direkta 
kostnader innefattar kostnad för slutenvård, öppenvård och läkemedel, till de indirekta 
räknas kostnader som uppstår då sjukdom förhindrar att ett arbete utförs, det vill säga 
produktionsbortfall. Enligt en svensk studie har man kommit fram till att de årliga direkta 
kostnaderna för sjukvård på grund av fysisk inaktivitet uppgår till 750 miljoner kronor 
och kostnaden för produktionsbortfall uppgår till 5,3 miljarder, tillsammans blir det 6 
miljarder kronor per år (Lindgren, Bolin, 2006). 
 
På många företag är det vanligt att de anställda får möjligheten att utnyttja ett 
friskvårdsbidrag, detta träningsbidrag är avdragsgillt för arbetsgivaren och en skattefri 
förmån för personalen, som kan utnyttja detta på fritiden. Men ny forskning visar att 
friskvårdsbidraget bara ger små förbättringar eftersom det inte utnyttjas av dem som 
behöver det mest (Aronsson, 2007). För att aktivera de som behöver det mest måste man 
tänka i nya banor och hur även dessa personer ska nås. 
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1.1.1 Specifik Problemställning  
Grunden för examensarbetet bygger på en idé från en fristående innovatör. 
Examensarbetet genomförs på konsultföretaget Prodelox i Linköping som har fått 
möjligheten att vidareutveckla denna idé.  
 
Prodelox är ett ingenjörsföretag som är specialiserat på utveckling av produkter och dess 
affärsidé är att på kunders uppdrag genomföra tekniskt utvecklingsarbete med inriktning 
mot produktutveckling. 
 
Examensarbetet syftar till att genomföra utveckling av en ny produkt till ett koncept, som 
på ett lågintensivt och hälsofrämjande sätt ska aktivera kroppen. Produkten ska 
möjliggöra en kombination av hälsofrämjande aktivitet och arbete på arbetstid och riktar 
sig primärt till dem som har ett stillasittande kontorsarbete, vilket leder till att kroppen 
inte får röra på sig i tillräcklig utsträckning.  
 
Uppgiftens huvudsakliga problemområde är det utbredda stillasittande arbete som leder 
till ohälsa och dålig blodcirkulation. Ytterligare ett problematiskt område vid 
stillasittande arbete är statiska arbetspositioner som yttrar sig som besvär med värk i 
muskler och leder som följd.  
 
Grunderna för utvecklingen av konceptet bygger på att utreda hur den stillasittande 
arbetslivsstilen ska kunna förändras och med utgångspunkt från en 
konstruktionskriterielista utreda vilka krav som bör ställas på produkten för att sedan 
arbeta med den fortsatta utvecklingen av konstruktion och design till ett produktkoncept.  
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1.2 Avgränsningar 
Den första avgränsningen som gjordes var att bestämma inriktning för produktens 
användningsområde. Den grundläggande produktidén bestod i att kombinera gång på 
gångband i samband med en samtidigt genomförd arbetsaktivitet. Innovatören framförde 
förslag till möjliga användningsområden inom bland annat äldrevård, hemmabruk och 
företagsvärld. Efter diskussion beslutades att inrikta produktens användningsområde 
inom företagssfären med inriktning mot arbetsplatser där arbetet sker stillasittande. 
Slutsatsen blev att en inriktning mot kontorsmiljöer där arbete mestadels sker 
stillasittande och till stor del framför dator skulle vara den primära målgruppen.  
 
Ett förslag till konstruktionslösning har tagits fram, däremot har ingen fördjupning inom 
detaljerade konstruktionsdelar berörts.  
 
Ett område som ger möjlighet till fördjupning är hur kommunikation mellan produkt och 
användare sker med avseende på till exempel utformning av gränssnitt. Detta område har 
dock inte behandlats på annat sätt än att ta upp de funktioner som bör finnas med och de 
möjligheter som finns att för användaren på olika sätt kommunicera med den aktiverande 
delen. 
 
De huvudsakliga områdena som behandlas i detta examensarbete är att undersöka på 
vilket sätt potentiella användare av ett aktiverande arbetsplatsredskap vill aktivera sig och 
hur detta påverkar arbetet. Information har samlats in från testpersoner och behandlats 
tillsammans med information från andra källor, vilket resulterat i ett produktkoncept. 
Fokus har främst legat på framtagande av aktivitetsform och av funktionell och 
ergonomisk design. 
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2. Syfte och Frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att utveckla ett koncept till en ny produkt där 
hälsofrämjande, lågintensiv fysisk aktivitet och kontorsarbete, i huvudsak 
bildskärmsarbete, ska kombineras.  
 
Här följer de huvudsakliga frågeställningarna som ska besvaras: 
 

- Hur kombineras fysisk aktivitet och kontorsarbete på ett optimalt sätt? 
 

- Vilken slags aktivitetsform bör användas för att aktivera kroppen i samband med 
kontorsarbete? 

 
- Hur ska produkten användas? 

 
- I vilket sammanhang ska produkten användas på arbetsplatsen? 

 
- Vilka faktorer är av betydelse vid utvecklingen av detta arbetsplatsredskap? 

 
- Hur utformas ett arbetsplatsredskap för detta ändamål? 

 
- Hur ska produkten utformas och designas för att passa in i sin tänkta miljö och för 

att vara tilltalande och inbjuda till användning?    
 
- Hur påverkas arbetsprestationen då kontorsarbete och fysisk aktivitet kombineras? 

 
 
Detta är de mål och förväntade resultat som examensarbetet ska utmynna i: 

 
- Att utveckla ett koncept som uppfyller ställda krav och behov. 
 
- Att produktkonceptet utöver detta ska tilltala till användning och uppfattas som en 

positiv produkt som ger arbetsplatsen ett mervärde. 
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3. Teoretisk Referensram 
Den teoretiska referensramen innehåller information som är relevant för den kommande 
produktutvecklingsfasen. Kapitlet behandlar områden som omfattar påverkan av fysisk 
aktivitet, definitioner av begrepp, faktorer som inverkar på arbetsplatsutformningen, 
konsumentkrav som ställs på produkter samt metoder för konstruktion och 
konceptutvärdering. 

3.1 Vetenskapliga Studier 
Det har gjorts vetenskapliga studier inom ramarna för konceptet att kombinera träning 
med arbete. The Mayo Clinic i Minnesota, USA har genomfört studier där arbete har 
kombinerats med träning, dels på löpband och dels på trappmaskin. Målet med dessa 
studier var att ur ett hälsoperspektiv undersöka hur energiförbrukningen förändrades när 
arbetspositionen ändrades från sittande till en stående rörelse. En annan studie har 
fokuserat på hur arbetsprestationen samt den psykiska och fysiska hälsan påverkas vid 
gång på gångband i samband med bildskärmsarbete (Edelson; Danoff 1989). 

3.1.1 Energiförbrukning på Gångband 
I den första studien placerades ett löpband under ett höj- och sänkbart skrivbord som ska 
kunna anpassas till både en sittande och stående arbetsposition. 15 överviktiga individer 
med stillasittande arbete som inte var fysiskt aktiva deltog i studien. Energiförbrukningen 
hos dessa personer mättes i fyra olika lägen; vid vila, arbetandes framför bildskärm i 
sittande position, stående och arbetandes framför bildskärm gående. Bildskärmsarbetet 
bestod av ordbehandlingsarbete vilket innebar skrivande på tangentbord. Resultatet 
visade att sittande arbete gav en genomsnittlig energiförbrukning på 72 kcal/h och att 
arbeta gående i cirka 1,8 km/h gav en genomsnittlig energiförbrukning på 191 kcal/h. 
Detta innebär att cirka 120 kcal/h mer förbränns vid gående arbete jämfört med sittande 
arbete, se bild 3.1. Energiförbrukningen uppmättes genom att testpersonerna fick andas i 
en mask som var kopplad till en kaloriometer vilken mätte upp utandningsgasernas 
sammansättning. Om en gående, istället för en sittande arbetsposition, användes av en 
överviktig individ 2-3 timmar varje dag skulle, förutsatt att energiintaget inte ökas, en 
viktminskning på mer än 20 kg per år kunna ske. Testpersonerna fick efter en 
acklimatiseringsperiod på 5-10 minuter välja den hastighet de ansåg komfortabel. Man 
frågande även testpersonerna om de hade några problem med att arbeta med 
ordbehandlingsarbete samtidigt som de gick på löpbandet, testpersonerna ansåg att 
arbetet gick bra efter en acklimatisering på 2-3 minuter (Levine 1, 2007). 
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Bild 3.1 Energiförbrukning vid sittande (vita staplar) respektive gående (grå staplar) arbete 
(Levine 1, 2007) 

3.1.2 Energiförbrukning på Stegmaskin 
Den andra studien, med stegmaskin, följer samma struktur som den första, där ett löpband 
användes. 19 testpersoner, varav 9 normalviktiga och 10 överviktiga, deltog i studien. 
Energiförbrukningen hos testpersonerna uppmättes i vila, sittande, stående, gående på 
löpband och vid användandet av stegmaskin. Detta skedde på samma sätt som ovan med 
hjälp av en kalorimeter. Denna studie resulterade i en förväntad ökning av 
energiförbrukningen vid jämförelse av sittande och vid användandet av stegmaskin. Man 
kunde även se att de överviktiga testpersonerna förbrukade mer energi än de 
normalviktiga testpersonerna. Testpersonerna upplevde att användandet av stegmaskinen 
associerades med högre energiförbrukning jämfört med användandet av löpband. Även 
uppmätta värden visar att stegmaskinen, vid självvald hastighet (upp till cirka 4,8 km/h), 
gav högre energiförbrukning jämfört med löpbandet, se bild 3.2. I denna studie 
undersöktes dock inte hur det gick att arbeta med dator i samband med användande av 
stegmaskinen (Levine 2, 2007). 

 
Bild 3.2 Energiförbrukning, enligt studie, vid sittande, användande av stegmaskin och löpband 

jämfört med vilande (Levine 2, 2007). 
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3.1.3 Arbetsprestation samt Psykisk/Fysisk Hälsa vi d Gång på 
Gångband 
En annan studie har genomförts för att undersöka hur gång på gångband i samband med 
bildskärmsarbete påverkar individen (Edelson; Danoff, 1989). Fokus i denna studie har 
till skillnad från studierna ovan inte haft sin primära fokusering på fettförbränning, utan 
på förändringar i arbetsproduktivitet och fysisk och psykisk hälsa. Författarna bakom 
studien anser att hälsorelaterade problem i samband med stillasittande kontorsarbete 
måste lösas genom uppfyllandet av tre krav:  
 
– Minskning av postural fixering och ökning av blodcirkulation   
– Arbete ska kunna genomföras på en begränsad yta 
– Verka tilltalande för de anställda 
 
Lösningen till detta är en arbetsplats där den anställde i samband med bildskärmsarbete 
går på ett gångband. Utgångspunkten för studien är att lågintensiv gång inte påverkar 
tangentbordsarbete då tidigare forskning inte visar några bevis för att lågintensiv gång 
skulle störa tangentbordsarbete eller liknande uppgifter. Fem personer deltog i studien, 
dessa fick med hjälp av tangentbord skriva av ett tryckt dokument. Detta genomfördes 
dels sittande och dels gående, det sittande tillståndet användes som kontrolltillstånd och 
vid gående fick testpersonen välja hastighet från 1,4 km/h till 2,8 km/h. Innan testet 
genomfördes fick testpersonerna vid tre oberoende tillfällen bekanta och acklimatisera sig 
med testmiljöerna. Det sittande respektive gående testet bestod av sex stycken 
tjugominuters intervall med trettio sekunders vila mellan intervallen och fem minuters 
rast efter de tre första intervallen. Att mäta arbetsprestationen gjordes med fokus på 
skrivförmågan genom att registrera testpersonernas skrivhastighet, antal fel och 
nettoproduktivitet. För att uppmäta de psykologiska effekterna användes en checklista 
som bestod av trettio adjektiv vilka beskrev olika sinnesstämningar, testpersonen fick 
kryssa i checklistan utifrån vad denne ansåg beskrev känslorna vid tidpunkten. Detta gav 
ett mått på testpersonens upplevda stressnivå och upprymdhet. De fysiska effekterna 
mättes upp genom att testpersonen fick markera områden på en avbildad 
människosilhuett där denne kände obehag. 
 
Resultaten av skrivprestationen visar att det första intervallet var bättre än de fem 
efterföljande och att denna trend gäller för både det sittande och det gående tillståndet. 
Vid jämförelse mellan sittande och gående kunde ingen skillnad i skrivprestation 
urskiljas. De psykologiska effekterna som i denna studie innefattades av stressnivå och 
upprymdhet visar att stressnivån var signifikant mindre vid gång jämfört med det sittande 
tillståndet. Den upprymdhet testpersonerna upplevde var större vid gång, men skillnaden 
mellan de två tillstånden var inte lika tydlig som skillnaden i stressnivå. Resultaten från 
de uppmätta fysiska effekterna visar att obehag i mitt- och ländrygg, bakdel och skuldror 
minskar, men att obehag i ben och fötter ökar (Edelson; Danoff, 1989). 
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3.2 Definitioner 
– Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som produceras av 
skelettmuskulaturens sammandragningar som resulterar i energiförbrukning  
(Shephard; Balady, 1999). 
 
– Träning definieras som en undergrupp till fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad, 
repetitiv och målinriktad på sådant sätt att förbättring eller underhåll av fysisk form är 
målet (Shephard; Balady, 1999). 
 
 – Lågintensiv träning innebär att belastningen ligger på 50-70 % av maximal 
syreupptagningsförmåga. Ansträngningen upplevs som ”ganska lätt” till ”något 
ansträngande” (Medical Link, 2000).  
 
– En beräknad uppskattning av den maximala hjärtfrekvensen fås med hjälp av följande 
formel: Maximal hjärtfrekvens = 220-ålder (Polar Sverige AB, 1998) 
 
– Statiskt arbete innebär att båda ändarna av en muskel är fixerade och att ingen rörelse 
sker i leden. Muskelkontraktionen är ihållande och blodflödet blir i olika grad tillstrypt, 
beroende på utövad muskelkraft (Åstrand, 1990). 
  
– Dynamiskt arbete innebär att muskeln varierar sin längd vid växling mellan kontraktion 
och avslappning, ett yttre arbete utförs och blodflödet till och från musklerna varierar 
(Hultgren, 1995). 
 
– Kroppens muskler kan delas upp i två grupper: fasiska och posturala muskler. De 
fasiska musklerna används vid rörelse och styrketräning, dessa påverkas negativt av 
fysisk inaktivitet som gör att de blir förlängda och svaga. De posturala (toniska) 
musklerna medverkar till att upprätthålla kroppens hållning, dessa stabiliserar kroppen 
och blir strama vid inaktivitet (Cederqvist, 2007).  

3.3 Hälsoeffekter 
Fysisk aktivitet ger många positiva hälsoeffekter och kan förebygga många 
sjukdomstillstånd. Genom att regelbundet röra på sig kan bl a hjärt- och kärlsjukdomar, 
benskörhet, typ 2-diabetes, högt blodtryck, ledproblem och depression förebyggas. 

3.3.1 Hälsofrämjande Aktivitet 
För att fysisk aktivitet ska ge hälsofrämjande effekter bör följande kriterier uppfyllas: 
 

- Aktiviteten bör genomföras helst varje dag under minst 30 minuter. 
- Hjärtfrekvensen ska vara minst 55-70 % av maximal hjärtfrekvens (max HF). 
- Syreupptagningsförmågan ska vara minst 40-60 % av maximal syreupptagnings-

förmåga (VO2-max). 
- Ansträngningsgraden bör vara minst 12-13 på Borgs RPE-skala (se Bilaga 8). 
- Intensiteten bör vara i minst pratvänlig takt. 
(Borg, Hassmén, 2007) 
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3.3.2 Blodcirkulation 
För att öka blodcirkulationen är benmusklernas aktivitet och den så kallade venpumpen 
av stor betydelse. När blodet pumpas ut i kroppen är belastningen på hjärtat inte lika stor 
som när blodet ska transporteras motsatt gravitationens riktning och pumpas tillbaka till 
hjärtat. För att rikta blodströmmen upp mot hjärtat finns det fickklaffar i benens vener 
som har till uppgift att trotsa det hydrostatiska trycket och hjälpa till med blodtransporten.  

 
Ofta blir blodet stående ovanför klaffarna hos personer som har ett stillasittande arbete. 
Detta kan, om kärlväggarna är svaga, leda till åderbrock vilket gör att blodet får svårare 
att transporteras uppåt. I förlängningen medför detta att hjärtats pumpförmåga försvagas, 
vilket leder till att hjärtat får en ökad slagfrekvens (Hultgren, 1995). Då mycket blod 
samlas i benen kan också ödem bildas, även detta leder till en ökad belastning på hjärtat 
och ett ökat blodtryck (Cederqvist, 2007). 

3.3.3 Stress 
Dagens arbetsliv innebär många stressande faktorer som kommer från både fysisk och 
psykisk stress. Att minska antalet stressande faktorer i vardagen bör vara det 
övergripande målet men kan vara svårt att uppnå. För att kunna förebygga stressymptom 
och stressrelaterade sjukdomar är det viktigt att öka förmågan att hantera stressen. 
 
En grundläggande faktor som visat sig betydelsefull för att förebygga stressymptom är 
fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet gör kroppen allmänt svagare och minskar förmågan att 
klara påfrestningar i vardagen. Detta medför att otränade individer är sämre rustade för 
att tåla såväl fysisk som psykisk stress. Då kroppen fysiskt aktiveras sker en ökning av 
stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol i blodet. Utsöndringen av dessa 
stresshormoner i samband med fysisk aktivitet liknar den fysiska reaktion som sker under 
kortvarig psykisk stress. Vid konditionsträning på motionsnivå sänks kärlmotståndet, 
pulsen stiger och blodtrycket höjs. Vid kontinuerlig träning kommer kroppen att anpassa 
sig vilket leder till att blodtrycket sänks och vilopulsen minskar. I samband med mental 
stress ökar främst kärlmotståndet men även pulsen och blodtrycket. Blodtrycksökningen 
blir vid fysisk aktivitet högre hos den otränade, liksom hjärtfrekvens, kärlmotstånd och 
stresshormonnivåer. Det har visat sig att otränade personer har mer uttalade 
stressreaktioner vid samma typ av psykisk stress än fysiskt aktiva personer. Det finns 
även ett samband mellan långvarig stress och immunförvaret som visar att fysisk aktivitet 
påverkar immunförsvaret positivt. Regelbunden fysisk aktivitet, såsom 30 minuters 
promenad om dagen ska vara tillräckligt för att ett nedsatt immunförsvar ska reagera 
positivt. 
 
En mindre intensiv fysisk aktivitet som ligger på 40-70 % av maximala 
syreupptagningen, vilket ungefär motsvarar en promenad, kan minska blodtrycket lika 
bra som mer intensiv fysisk aktivitet. Det finns även nya data som även talar för att lika 
stor effekt fås då den fysiska aktiviteten delas upp i mindre delar över dagen. 
Förklaringen till att fysisk aktivitet underlättar stressreaktioner är troligtvis att kroppen 
vid träning återgår till ett mera naturligt biologiskt tillstånd, dvs. att vara i rörelse 
(Börjesson; Jonsdottir, 2004). 
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3.4 Arbetsplatsergonomi 
För att en god arbetsplatsergonomi ska existera krävs insatser från både arbetsgivaren och 
den anställde. Arbetsmiljöverket har med stöd av arbetsmiljölagen utfärdat föreskrifter i 
författningssamlingen AFS som reglerar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Nedan 
finns även rekommendationer för hur en arbetsplats bör utformas samt hur de vanligaste 
arbetspositionerna påverkar kroppen. 

3.4.1 Lagar och Föreskrifter 
Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppgift att se till att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningarna följs. Detta uppfylls genom författningssamlingen AFS som 
innehåller juridiskt bindande föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som 
ska ställas på arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2007). 
 
I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi – AFS 1998:1 står det att 
arbetsgivaren ”skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och 
arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma arbetsställningar 
och arbetsrörelser”. Vidare redovisar denna föreskrift olika slags fysisk belastning, 
allmänna bidragande faktorer till belastningsbesvär och rekommendationer för 
arbetsplatsutformning och arbetsställningar. 
 
I AFS 1998:5 – arbete vid bildskärm, finns en paragraf som reglerar hur arbetsplatsen ska 
vara utformad för att möjliggöra en flexibel placering av skärm, tangentbord, datormus 
eller annat styrdon, dokument och övrig utrusning. Tillämpningen av denna paragraf 
betonar hur viktigt det är att utrustningen är flexibel för att kunna anpassa arbetsplatsen 
till olika individer och arbeten. 

3.4.2 Rekommendationer 
Vid utformning av en arbetsplats finns det några grundläggande principer att ta hänsyn 
till: 
 
– Arbetsplatsen ska uppmana till frekvent byte av arbetsposition. Det ska vara lätt att 
växla mellan t.ex. sittande och stående arbetsposition. 
– Undvik att böja huvudet och bålen framåt. Detta blir ofta resultatet vid visuellt arbete, 
arbete med maskinkontroller eller för låga arbetsytor. 
– Undvik att hålla delar av överkroppen i en förhöjd/upphöjd position. Detta blir ofta 
fallet om arbetsbordet är för högt eller om arbetsstolen är för låg. Arbete som utförs i 
höjd ovanför hjärtat leder till spänningar i nacke och skuldra och påtvingar dessutom 
extra cirkulatorisk belastning. 
– Undvik vridna och asymmetriska positioner.  
– Undvik ställningar som kräver att en led långa perioder ska användas på gränsen till 
dess räckvidd. Särskilt viktigt för underarm, vrist och handled. 
– Arbetsstolen bör ha lämpligt ryggstöd. 
   (Pheasant, 2006) 
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3.4.3 Arbetsställningar 
Arbetsställningarna avgörs efter hur arbetsplatsen är utformad, en dåligt planerad 
arbetsplats kan skapa olämpliga arbetsställningar. Arbetsplatsen bör vara utformad för att 
främja variation mellan olika arbetsställningar. Att växla mellan en stående och en 
sittande arbetsställning är vanligt. 
 
Stående 
En stående arbetsställning ger ett statiskt arbete i muskulaturen på kroppens fram- och 
baksida. De hydrostatiska förhållandena i blodkärlssystemet leder lätt till att blod 
ansamlas i de nedre delarna av kroppen. Detta medför en ökad belastning på hjärtat och 
att ödem, dvs. svullnad kring vristerna och fötterna, kan uppstå (Åstrand, 1990). Ödem 
kan bildas då det samlas för mycket blod i benen, detta leder till ett ökat blodtryck. 
Blodplasman kan då diffundera ut i omkringliggande vävnader vilket leder till svullnad 
(Cederqvist, 2007). 
 
Sittande 
Även sittande arbete under lång tid innebär att ödem kan utvecklas kring vristerna och 
fötterna (Åstrand, 1990). För att sitta bra på arbetsstolen bör hela foten vara i kontakt 
med golvet och benen ha en 90-gradig vinkel i knäleden. Sitsen bör endast ge stöd för 2/3 
av låret för att underlätta blodflödet (Hultgren, 1995). I en sittande arbetsställning blir 
belastningen på kotor och diskar i ryggen större än i stående. Detta beror på att bålen vid 
sittande lutas framåt och dess hävarm, H blir då längre, se bild 3.3. Ju längre hävarmen, 
H blir desto mer trycks diskarna ihop, vilket leder till ökad belastning (Lindén, 1991). 
 

 
Bild 3.3 Hur belastningen på ryggkotorna påverkas vid stående och sittande (Lindén, 1991). 

 
Även hur man sitter på stolen påverkar ryggens krökning. Musklerna på lårets baksida är 
fästa i underbenen och bäckenet vilket leder till att benens position inverkar på bäckenets 
och ryggens läge. Då benen skjuts in under stolen förkortas musklerna vilket bidrar till 
bibehållande av svanken. Om benen hålls sträckta framåt sträcks musklerna på lårets 
baksida, detta leder till att bäckenet roterar bakåt och ländryggen planas ut (Lindén, 
1991). En upprätt sittställning där man sitter rak i ryggen utan ryggstöd belastar 
ryggmusklerna mer än en hopsjunken sittställning, samtidigt belastas inte diskarna i 
ryggen lika mycket. En hopsjunken sittställning belastar ryggens diskar mer än vid 
stående (Hultgren, 1995). 
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3.4.4 Arbetsyta 
Vid utformningen av en arbetsyta bör grundläggande aspekter vägas in för att arbetsytan 
ska vara så ergonomiskt riktig som möjligt. 
 
En stor skillnad mellan den gående och den vanligtvis sittande arbetspositionen är att den 
sittande ställningen ger individen tre kontaktytor att referera omgivningen till; golvet, 
sittytan och arbetsytan. Den gående positionen ger endast upphov till två kontaktytor; 
arbetsytan och golvet. Dessutom består golvet i den stående positionen, i detta 
sammanhang, av ett gångband som är i rörelse vilket gör att gångbandet inte erbjuder 
samma möjligheter till stabilisering av kroppen som ett fast golv gör. Detta leder till att 
höga krav på stabilitet ställs på den andra kontaktytan, arbetsytan. Att ge användaren 
stabilitet genom arbetsytan kan ske dels genom att arbetsytan har en stadig förankring till 
omgivningen och dels genom att arbetsytan geometriskt utformas för att ge användaren 
tillräckligt stöd. 
 
Användaren behöver ha utrymme för att vid behov kunna stödja hela underarmen på 
arbetsytan, underarmen ska då vila vindelrätt mot underlaget. För att detta ska vara 
möjligt bör arbetsytan vara justerbar i höjdled. 
 
För att nacken och ögonen inte ska belastas felaktigt har man genom undersökningar 
kommit fram till att blickriktningen ska ligga 23-37° nedanför horisontalplanet vid 
stående arbete. Detta motsvarar en lutningsvinkel av huvudet på ungefär 8-22° 
(Grandjean, 1980). 
 
Arbetsytan ska dels vara rymlig nog att ge stöd åt hela underarmen, den ska dessutom 
vara djup nog att ge plats för placering av dataskärm på passande avstånd. Dataskärmen 
placeras vanligen på ett avstånd på cirka 50-70 cm från användaren 
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1998). 
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3.5 Antropometri 
Antropometri betyder läran om kroppsmåtten. Vid utveckling av produkter som används 
av människor behövs information om hur produkterna ska dimensioneras för att så många 
som möjligt ska kunna använda dem. Denna information kan då inhämtas från 
antropometriska databaser som bygger på kroppsmått som uppmätts på människor från 
olika grupper eller kategorier. När en produkt ska utformas för att passa till så många 
människor som möjligt finns det tre olika teorier: 
 
– Design för extrema individer   
– Design för genomsnittet 
– Design för anpassningsbarhet 
 
Att designa för extrema individer innebär att anpassningen antingen sker efter den 
minimala eller efter den maximala populationen. En design för genomsnittet innebär att 
man måste definiera vad som är genomsnittligt i en viss användarkategori eftersom en 
genomsnittlig människa inte existerar. Att designa för anpassningsbarhet ger ofta de bästa 
resultaten eftersom individen då till viss del kan anpassa produkten efter egna mått. För 
att täcka in en stor del av befolkningen används vanligtvis en räckvidd från den 5:e 
percentilen kvinnor till den 95:e percentilen män. Detta innebär att 95 %, istället för 90 
%, av en 50/50 manlig/kvinnlig population täcks in, detta på grund av att de manliga 
respektive kvinnliga dimensionerna överlappar varandra (Sanders; McCormick, 1993).  
 
5:e percentilen innebär att 5% av datamaterialet ligger under och att 95% ligger över den 
5:e percentilen. Den 95:e percentilen innebär att 95% av datamaterialet ligger under och 
att 5% ligger över den 95:e percentilen.  

3.6 Psykosocial Arbetsmiljö 
Begreppet psykosocial arbetsmiljö handlar om samspelet mellan individen och den 
omgivande miljön. En del av den psykosociala arbetsmiljön innefattas av hur 
arbetsplatserna planeras och hur detta påverkar de anställda.  
 
De senaste åren har många företag gått från separata kontorsrum till öppna 
kontorslandskap. I Lön och jobb, nr 19 2007 beskrivs detta fenomen och hur det påverkar 
arbetet. Där går att läsa att studier visar att de flesta presterar sämre i kontorslandskap och 
att avskildhet behövs för att kunna arbeta koncentrerat. Detta beror på att hjärnan 
kontinuerligt tar in information, i ett kontorslandskap finns det många faktorer som kan 
påverka och störa koncentrationsförmågan.  
 
Hjärnan tar in omgivande intryck hela tiden och det är korttidsminnet som behandlar det 
som finns i medvetandet för tillfället. Det är också korttidsminnet som blir lidande vid 
arbete i ett kontorslandskap där yttre intryck ständigt dyker upp och för åt sidan det som 
finns i hjärnan för stunden. Och det finns flera orsaker till att man blir avbruten i 
kontorslandskap. 
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90 % av alla intryck kommer till hjärnan via synen. Ögonen dras omedvetet till rörelse 
och då ögonen fokuserar på något tas detta in i medvetandet. Detta är en omedveten 
reaktion och det är först i andra hand man är medveten om vad man tittar på. Hjärnan 
registrerar även alla ljud, ej distinkta bakgrundsljud passerar obemärkt men när något 
ovanligt hörs eller något störande ljud dyker upp tas det direkt in i medvetandet och kan 
avbryta den aktuella koncentrationen.  
 
Störande moment som uppstår i kontorslandskap skapar oönskade tidstjuvar och det kan 
ta lång tid att komma tillbaka till den koncentrationsnivå som fanns eller den tanke som 
plötsligt motades bort ur korttidsminnet. En avhandling genomförd på Göteborgs 
universitet (Lön och jobb, 2007) visar att koncentrationssvårigheterna ökar och 
effektiviteten minskar hos äldre i kontorslandskap samtidigt som lärandet och 
effektiviteten ökar hos yngre på grund av den ökade möjligheten till kommunikation som 
kontorslandskap uppmuntrar till. 
 
Flertalet undersökningar bekräftar att störande faktorer i kontorslandskap påverkar 
arbetsprestationen negativt (Banbury; Berry, 2005). Det är främst telefoner som ringer 
och personer som pratar i bakgrunden som stör. Vid utformningen av 
arbetsplatsredskapet bör ovanstående beaktas, önskvärt vore att utforma 
arbetsplatsredskapet så att störande påverkan, både i form av synintryck och ljud från 
omgivningen, minimeras. 

3.7 Hierarki av Konsumentbehov 
Psykologen Abraham Maslow har beskrivit hierarkin av människans behov. Denna teori 
återges av Jordan i ”Designing Pleasurable Products” och bygger på att människan alltid 
stävar efter tillfredsställelse, då en viss grad av tillfredsställelse har uppnåtts är denna 
enbart tillfällig, när ett begär är uppfyllt kommer snart ett annat ta dess plats. Maslow har 
rangordnat människans behov; då de grundläggande behoven har blivit uppfyllda 
kommer det fortfarande att finnas en frustration över att behov högre upp i rangordningen 
inte är uppfyllda: 
 
 Behov av självförverkligande 
 Behov av uppskattning och respekt 
 Behov av tillhörighet och kärlek 
 Säkerhetsbehov 
 Fysiska behov 
 
Denna teori, att då människor vänjer sig vid att ha något så börjar de sedan att leta efter 
mer, kan appliceras på området ”human factors”. Då detta görs fås en hierarki på 
konsumentens behov som bygger på samma idé; då de grundläggande produktbehoven är 
uppfyllda strävar människan efter att få andra produktbehov tillfredsställda: 
 
 Behaglig/trevlig 
 Användbarhet 
 Funktionalitet  
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Det grundläggande konsumentbehovet som ställs på en produkt är att produkten ska ha de 
funktioner som krävs för att genomföra den uppgift produkten är ämnad för. För att 
kunna uppfylla behoven på denna nivå krävs det i produktutvecklingsfasen en förståelse 
för vad produkten ska användas till och kontexten och miljön som produkten ska 
användas i. 
 
Då en användare av en produkt har vant sig vid att produkten har rätt funktionalitet 
uppkommer behovet av att produkten ska vara lätt att använda. Att ha lämplig 
funktionalitet är en förutsättning för produktens användbarhet, men ingen garanti för att 
detta uppfylls. Nielsen har i boken ”Usability Engineering” delat upp en produkts 
användbarhet i fem områden, de grundläggande principerna för ett produktsystems 
användbarhet kan delas upp i följande delar: 
 

- Lätthet att lära 
 Detta innebär att systemet ska vara så pass lätt att lära så att användaren kan börja 
 använda det så fort som möjligt. Applicerat på det aktiverande 
 arbetsplatsredskapet innebär det att det bör ta kort tid att lära sig att arbeta i 
 samband med aktivering av kroppen. 

- Effektivt 
 Innebär att systemet bör vara effektivt att använda, när användaren har lärt sig 
 systemet kan en hög grad av produktivitet erhållas. En form av 
 effektivitetsmätning har genomförts, se kap 4.2.2, där effektivitet av 
 textinmatning med tangentbord testats. 
- Lätt att minnas 
 Då en användare som tidigare använt systemet och efter en tids frånvaro från 
 systemet ska nyttja det igen bör det vara så pass enkelt att minnas det att 
 användaren inte behöver lära om. 
- Litet antal fel 
 Systemet bör ha en låg felfrekvens, så att användare gör så få fel som möjligt och 
 om fel inträffar ska det vara lätt att rätta till dem. Detta kan på två sätt relateras till 
 det aktiverande arbetsplatsredskapet; dels kan det ses som att produkten som en 
 helhet inte medför att arbetet som genomförs i samband med den aktiverande 
 aktiviteten orsakar att fler fel i arbetet görs, och dels att det ska vara lätt att 
 kommunicera med den aktiverande delen utan att fel görs.     
- Tillfredsställande 

Systemet eller produkten ska vara tillfredställande och trevlig att använda, se 
kapitel 3.8 Design för ”Pleasure” nedan. 

 
Då användaren anser att även behoven av användbarhet är uppfyllda kommer denne att 
vilja ha ut något mer av produkten, den ska erbjuda något extra som inte enbart innebär 
funktionella fördelar utan även emotionella. Produkten ska vara något användaren kan 
relatera till och finner nöje, glädje och välbehag av att använda. 
 
I den produktutvecklingsprocedur som framtagandet av arbetsplatsredskapet innefattar 
bör alla tre nivåer av tillfredsställelse vara uppfyllda. Naturligtvis ska 
arbetsplatsredskapet vara utrustat med de grundläggande funktioner som krävs för att 
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produkten ska kunna utföra den uppgift den är ämnad för. Samtidigt är det viktigt att 
produkten är både användbar och behaglig/trevlig att använda, om detta inte är uppfyllt 
kommer produkten inte att tilltala möjliga användare, vilket i sin tur leder till att den inte  
kommer att brukas. 

3.8 Design för ”Pleasure”  
Att en produkt är ”pleasurable” innebär att den är behaglig och trevlig att använda och att 
användandet av produkten ger nöje och glädje till användaren. Det finns inget 
sammanfattande ord för ”pleasure” på svenska, i nedanstående text kommer därför 
begreppen nöje/tillfredsställelse att användas då innebörden av pleasure/pleasurable 
avses. 
 
Jordan beskriver i boken ”Designing Pleasurable Products” att det finns fyra olika 
tillfredsställande områden att ta hänsyn till då en produkts användning inbegriper 
förhållandet mellan människa/produkt: 
 
– fysisk tillfredsställelse 
– social tillfredsställelse 
– psykisk tillfredsställelse 
– ideologisk tillfredsställelse  
 
Fysisk tillfredsställelse innefattar sinnesorganens uppfattning av en produkt, såsom den 
taktila känslan och smak och lukt. Även produktens utformning efter människan, i form 
av anpassning efter antropometri innefattas.  
 
Det människan får ut av relationer till andra människor hör till gruppen social 
tillfredsställelse. Detta omfattas av den sociala interaktionen, t.ex. av förhållandet 
kolleger emellan men även till samhället som helhet, där status och framtoning spelar en 
viktig roll. 
 
Människors kognitiva och emotionella reaktioner hör till psykisk tillfredsställelse. Då det 
handlar om en produkt inkluderas de kognitiva krav som ställs på användaren för 
användning av en produkt och de emotionella reaktionerna som uppstår efter användning 
av produkten. Även produktens användbarhet innefattas. 
 
Ideologisk tillfredsställelse innefattar människors värderingar. Här inkluderas bland annat 
personlig smak, moralvärderingar och personlig strävan. Ur produkthänseende innefattas 
det estetiska och vilka värden produkten signalerar, t.ex. att vara miljövänlig eller 
ekonomisk. 
 
Denna uppdelning i hur en produkt på olika sätt kan vara tillfredsställande fungerar som 
ett strukturerande stöd vid utvecklingen av arbetsplatsredskapet med avseende på att ta 
fram en produkt som ska vara tillfredsställande och trevlig att använda. Den fysiska delen 
representeras av att arbetsplatsenheten främjar fysisk aktivitet och utformas efter 
antropometriska mått. Den sociala delen innebär frågeställningar om hur produkten ska 
interagera med människor på arbetsplatsen, ska användaren vara avskärmad från 
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kollegerna vid arbete eller ha möjlighet till kommunikation vid arbete vid det 
hälsofrämjande arbetsplatsredskapet? Här kommer också frågor om status upp, ska 
arbetsplatsredskapet signalera en viss status hos företaget och vara det första som syns i 
lokalen eller smälta in bland de andra arbetsplatserna? Vad gäller den psykiska 
tillfredsställelsen så bör arbetsplatsredskapet ge en positiv respons till användaren sådan 
att denne vill använda produkten igen. Psykisk tillfredsställelse kan erhållas dels vid ett 
byte av arbetsmiljö och att aktivera kroppen fysiskt kan verka stimulerande och 
avstressande. 

3.9 CE-märkning 
En produkt som är CE-märkt får säljas i EES-länderna förutsatt att produkten 
överrensstämmer med kraven på hälsa, miljö och säkerhet, samt att föreskriven 
kontrollprocedur har följts. Ofta är tillverkaren ansvarig för att kraven är uppfyllda, 
produkter som har höga krav på säkerhet kontrolleras av speciella kontrollorgan. 
 
Kraven som ställs på en produkt för att den ska få CE-märkas kommer från 
grundläggande hälso-, miljö-, och säkerhetskrav i EG-direktiven, som övergripande 
innebär att det är tillverkaren eller importören som är ansvarig för skador som orsakats av 
den CE-märkta produkten, förutsatt att användaren följt instruktionerna (Euroinfo, 2007). 

3.10 Informationsinsamling 
Nedan beskrivs två metoder för att inhämta information till en fortsatt produktutveckling. 

3.10.1 Intervjuer 
Intervjuformer kan delas upp i tre olika kategorier; ostrukturerad, halvstrukturerad och 
strukturerad. 
 
En ostrukturerad intervju innebär att frågor som ställs är öppna och att respondenten har 
möjlighet att styra sitt svar åt det håll denne anser vara relevant. Denna typ av intervju är 
mest användbar då intervjuaren i förväg inte vet vilka specifika frågor som är väsentliga 
för att få som mest värdefull information från intervjun. Denna intervjuform har lägre 
standardiseringsgrad och används vid insamling av kvalitativ data. 
 
Vid en halvstrukturerad intervju har intervjuaren en något klarare bild av vilka frågor 
som är relevanta att ställa. Respondenterna begränsas mer i dess svarsbredd och drivs av 
intervjuaren åt rätt håll samtidigt som utrymme lämnas för respondenten att framhäva 
specifika frågor av intresse. 
 
Genomförandet av en strukturerad intervju innebär att frågorna är formulerade på förhand 
och att respondenten ofta får ge sitt svar utifrån förutbestämda alternativ. Denna form av 
intervju har högre standardiseringsgrad och är en kvalitativ form av informations-
inhämtning som lämpar sig bra för statistisk analys (Jordan, 2000). 
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3.10.2 Enkät 
Det finns två huvudkategorier av enkäter; enkäter med fasta svarsalternativ och enkäter 
med mer öppna svarsmöjligheter. 
 
Fasta svarsalternativ används ofta vid insamlandet av kvantitativ data. Det kan ske 
antingen genom att respondenten får välja att kryssa för fasta svarsalternativ, såsom 
instämmer helt – instämmer – varken/eller – instämmer inte – instämmer inte alls, eller 
att respondenten får markera på en skala med utmärkta ytterpunkter och eventuellt 
delpunkter. En enkät ska vara skriven på ett enkelt språk så att alla respondenter förstår 
frågorna och svarsalternativen, risken med ett för avancerat språk är att enkäten inte blir 
fullständigt besvarad. Då fasta svarsalternativ används är det viktigt att alla möjliga 
svarsalternativ finns representerade. Vid en kvantitativ enkät finns det två viktiga begrepp 
som bör uppmärksammas; reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär möjligheten till 
upprepningsbarhet av det enkäten mäter. En reliabel enkät kommer att ge samma 
enkätsvar då den genomförs vid ett senare tillfälle av samma respondent med samma 
förutsättningar som vid tidigare undersökning. En enkäts validitet anger om enkäten 
mäter det som den var avsedd att mäta. Frågor som konstruerats så att respondenten 
reflekterar över något annat än det efterfrågade har låg validitet. 
 
Öppna enkäter innebär att respondenten ombeds att skriva dennes egna svar på frågan. 
Detta är en lämplig metod att använda i början av en produktutvecklingskedja då man 
ännu inte vet vilka aspekter av en produkt som upplevs som viktiga och betydelsefulla för 
användaren. Denna kvalitativa frågeform ger utrymme för bredare frågeställningar vilket 
leder till att den som besvarar frågorna tar upp de delar som denne finner mest relevanta. 
Viktigt att tänka på vid enkätundersökningar är urvalet av respondenter. Urvalet bör 
göras utgående från den population som resultaten ska gälla för (Jordan, 2000). 

3.11 Systematisk Konstruktion 
Den systematiska konstruktionen utgår från en konstruktionskriterielista där krav och 
önskemål på produkten identifierats. Vidare kan brainstorming användas för att erhålla en 
bredd av alternativ som sedan minskas ned och struktureras upp i en morfologisk matris. 
Black-box har använts vid sökandet av konstruktionslösningar. 

3.11.1 Konstruktionskriterielista 
En konstruktionskriterielista ska upprättas på ett sådant sätt att den kan användas som 
utgångspunkt vid sökandet efter konstruktionslösningar och som referens att jämföra med 
vid en slutlig lösning. Syftet med en konstruktionskriterielista är att: 
 
– Konkretisera problemformuleringen  
– Säkerställa att hänsyn tas till alla intressenter, livscykelfaser och aspekter 
– Ge alla engagerade en enhetlig syn på projektets mål 
– Underlätta styrning av utvecklingsarbetet 
– Stödja sökning av lösningsalternativ och styra val av lösning 
– Ge beslutsunderlag för modifiering av kriterier 
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Innehållet i en kravspecifikation bör vara komplett och innefatta alla aspekter, kriterierna 
ska formuleras lösningsoberoende och vara entydiga, kriterierna ska om möjligt vara mät- 
och kontrollerbara och varje kriterium ska vara unikt. 
 
Kriterierna kan delas upp i två grupper; krav och önskemål. Krav måste alltid vara 
uppfyllda medan önskemål kan uppfyllas mer eller mindre fullständigt. Önskemål är ofta 
olika viktiga och för att kunna definiera i vilken grad önskemålen bör uppfyllas brukar de 
tilldelas en viktfaktor. Vid jämförelse mellan lösningar som uppfyller ställda krav 
kommer det alternativ som uppfyller totalbedömningen av önskemålen bäst vara det bästa 
alternativet (Johannesson; Persson; Pettersson, 2004). 

3.11.2 Brainstorming 
Brainstorming är en kreativ metod som går ut på att åstadkomma så många idéer som 
möjligt där idékvantitet går före idékvalitet. Då brainstorming genomförs av en grupp är 
det värdefullt om den representeras av olika kompetenser och erfarenheter. Tanken med 
brainstorming är att medlemmarna i gruppen ska stimulera varandras kreativitet genom 
att kombinera och förbättra andras idéer. En brainstormingsession ger bäst resultat då 
man strävar efter så många idéer som möjligt, då kritik av idéer är förbjudet samt då 
uppkomna lösningar bearbetas och klassificeras efter brainstormingen.  
(Johannesson m fl, 2004) 

3.11.3 Black-box 
En black-box används då en operand ska överföras från ett tillstånd till ett annat. Black-
boxen innehåller den funktion som ska omvandla operanden, se bild 3.4. Syftet vid 
användandet av en black-box är att bryta ned huvudfunktionen till mindre delfunktioner 
och beskriva flödena av material, energi och information mellan delfunktionerna. 
Resultatet av en sådan funktionsanalys blir att man på ett överskådligt sätt kan se hur 
huvudfunktionen är uppbyggd av mindre underfunktioner och hur dessa samverkar med 
varandra (Johannesson m fl, 2004).  
 

 
Bild 3.4 Black-box 

 

3.11.4 Morfologisk Matris 
För att lösa specifika problem är det vanligt att problemet delas upp i mindre delar, till 
exempel som ovan med hjälp av black-box. Detta för att problemet ska bli mer 
överskådligt och för att lättare identifiera problemområdena och finna lösningar till dessa. 
Då olika dellösningar sedan genererats till olika delfunktioner kan dessa kombineras i en 
morfologisk matris. De olika delfunktionerna placeras i rangordning i den vänstra 
kolumnen. De genererade lösningsalternativen till en delfunktion placeras i de 
efterföljande rutorna. Totallösningar genereras sedan genom att sammanlänka ett 

 
Funktion Operandtillstånd ut Operandtillstånd in 

t.ex. smutsig tvätt t.ex. ren tvätt 
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dellösningsalternativ från varje delfunktion till en totallösning. Målet är att hitta ett antal 
totallösningsalternativ som uppfyller kraven i konstruktionskriterielistan. En morfologisk 
matris är uppbyggd som nedan i bild 3.5. 
 

Delfunktion Dellösningsalternativ 

     

     

     

Bild 3.5 Morfologisk matris 

3.12 Utvärderingsmetoder 
Vid utvärdering av lösningar till delproblem kan Pughs relativa beslutsmatris användas. 
Utvärdering av konstruktionskriterielistans önskemål med hänsyn tagen till givna 
lösningsalternativ bygger på en metod utvecklad av Kepner-Tregoe. 

3.12.1 Pughs Relativa Beslutsmatris 
En relativ beslutsmatris används för att göra relativa jämförelser mellan olika 
lösningsalternativ. De olika lösningsalternativen jämförs med varandra utifrån de kriterier 
som formulerats, kriterierna kommer ofta från produktspecifikationen i form av önskemål 
och eventuella krav som kan vara bra att uppfylla med lite marginal. En lösning, vanligast 
den mest välkända, väljs som referenslösning. De olika lösningsalternativen jämförs 
sedan med referensalternativet, för varje kriterium tas ställning till om ett visst 
lösningsalternativ uppfyller kriteriet bättre än (+), lika bra som (0) eller sämre än (-) 
referensalternativet. Därefter summeras antal plus, minus och nollor. Summeringen ger 
ett nettovärde som används för att rangordna alternativen. Rangordningen och 
förhållandet mellan nettovärdena bestämmer sedan vilket/vilka alternativ som ska 
vidareutvecklas. Se bild 3.6. 
 

 
Bild 3.6 Pughs relativa beslutsmatris 

 
Viktigt att tänkta på vid bedömningen är om skillnaden mellan nettovärdena är 
signifikant. Man bör se hur antalet plus, minus och nollor fördelar sig, är en lösning med 
enbart nollor lika bra som en lösning med lika många plus som minus? Ställning bör 
också tas till om alla kriterier är lika starka och viktiga, om inte bör detta vägas in vid 
bedömningen av rangordning (Johannesson m fl, 2004). 
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3.12.2 Kepner-Tregoe 
Kepner-Tregoe matrisen är en strukturerad matris som används som ett stöd för 
beslutsfattande. Matrisen bygger på en steg-för-steg metod och hjälper till att 
systematiskt organisera, fastställa målsättningar, utvärdera lösningsalternativ och 
analysera påverkan av ställda kriterier (12manage, 2008). 
 
Utgångspunkten vid skapandet av Kepner-Tregoe matrisen är en 
konstruktionskriterielista. De kriterier som inte klassas som krav utan som önskningar 
rangordnas i en relativ jämförelse två och två och tilldelas utifrån detta olika vikter. De 
genererade lösningsalternativen tilldelas sedan en relativ poäng för varje önskemål. 
Slutligen viktas varje lösningsalternativ utifrån önskemålens vikt-faktor. Denna 
utvärdering ska visa vilket av de genererade lösningsalternativen som bäst uppfyller de 
givna önskemålen. Man kan även på ett överskådligt sätt se vilka önskemål som anses 
viktigast samt hur väl de olika alternativen uppfyller respektive önskemål  
(Walfridsson, 2007). 
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4. Metod 
I detta kapitel redovisas de metoder som använts under examensarbetets fortskridande. 
Det innefattar metoder för informationsinhämtning och experimentella studier. 
 

 
Bild 4.1 Användning av metoder i kronologisk ordning 

4.1 Informationsinsamling 
För att inhämta information har metoder som redovisas nedan använts. 

4.1.1 Litteraturstudie 
Inhämtandet av information från relevant litteratur har erhållits från böcker, artiklar, 
vetenskapliga undersökningar, forskningsresultat och sökning på internet. Information 
från internet har till stor del hämtats från ergonomiska och medicinska databaser. 

4.1.2 Intervjuer 
Två intervjuer har genomförts; den ena med Tony Cederqvist som är ergonom samt 
legitimerad sjukgymnast och arbetar på Previa i Linköping. Den andra intervjun hölls 
med två anställda på Campushallen i Linköping, Mattias Ritzen som är personlig tränare, 
gymansvarig och servicetekniker och Maria Eriksson som är massageansvarig och 
massör. Intervjuerna utfördes i form av ett halvstrukturerat upplägg. 

4.1.3 Patent 
En patentsökning genomfördes i början av examensarbetet för att undersöka om det fanns 
något befintligt patent som hade innehåll som liknande examensarbetets grundidé. 
Patentsökningen genomfördes på espacenet. Espacenet tillhandahålls av den europiska 
patentmyndigheten EPO, European Patent Office och omfattar patentdokument från hela 
världen. 

4.1.4 Enkät 
I samband med de experimentella studierna, se kapitel 4.2, fick testpersonerna svara på 
två enkäter där de svarade på frågor dels med fasta och dels med öppna svarsalternativ. 
Testpersonerna besvarade en enkät efter varje delstudie och en enkät efter att de tre 
delstudierna genomförts. 

  Studie 1 

 
  Patent- 
  sökning   Intervjuer 

Litteraturstudie 

  Pilotexperiment 

  Experimentella Studier Informationsinsamling 

  Enkät 

    Design 
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4.2 Experimentella Studier 
De experimentella studierna är uppdelade i två delar. Den första delen är en studie som 
tidsmässigt är kortare och syftet är att utifrån subjektiva åsikter få ökad förståelse för 
ingående faktorer samt att minska ned antalet alternativa aktivitetslösningar till en. Den 
fristående innovatörens idé som ex-jobbet grundar sig på innebär gång på ett gångband i 
samband med annan aktivitet. För att undersöka om detta är den aktivitetsform 
presumtiva användare vill utföra i samband med kontorsarbete ställdes denna 
aktivitetsform i jämförelse mot två andra sätt att aktivera kroppen på. 
 
Den andra delen genomfördes som ett pilotexperiment och syftar till att objektivt 
utvärdera vald aktivitet under ett längre tidsintervall med avseende på arbetsprestation 
och fysisk belastning. 

4.2.1 Studie 1 
Första studien bestod av tre delmoment utförda i samband med bildskärmsarbete; 
cyklande, gående och trampande rörelse. Den cyklande rörelsen representerar en sittande 
arbetsposition och till detta användes en motionscykel. Testpersonen fick själv välja ett 
trampmotstånd och en hastighet. Att gå och att trampa representerar stående 
arbetspositioner. Testpersonerna fick gå på ett löpband och trampa på en stegmaskin, 
även här blev testpersonerna ombedda att själva välja passande hastighet. Löpbandet är 
eldrivet, detta på grund av att ett manuellt drivet löpband kräver mycket extra tillförd 
energi från användaren, men även för att jämföra en självdrivande aktivitet, 
motionscykling och stegmaskin, med en självgående aktivitet som det eldrivna löpbandet. 
Se tabell 4.1 nedan.  
 

Tabell 4.1 Aktivitetsform kombinerat med självdrivande/självgående aktivitet. 
Aktivitetsform Självdrivande aktivitet Självgående aktivitet 

Sittande (motionscykel) X - 

Stående (löpband och 
stegmaskin) 

X (stegmaskin) X (löpband) 

 
Tabellen visar att en sittande position inte har kombinerats med en självgående aktivitet, 
detta på grund av att det är en kombination som inte aktiverar kroppen i samma grad som 
de andra alternativen.  

4.2.2 Pilotexperiment 
Den andra delen av studien genomfördes som ett pilotexperiment med en testperson. 
Detta experiment genomfördes efter att beslut tagits om att gångband är den mest 
optimala aktivitetsformen av de tre testade aktivitetsformerna. Tre frågeställningar söktes 
svar till: Ger bildskärmsarbete i samband med gång på gångband upphov till ökad 
cirkulatorisk och fysisk belastning jämfört med sittande bildskärmsarbete? Om så är 
fallet, hur stor är den ökade belastningen? Hur påverkas arbetsprestationen vid gång 
jämfört med sittande arbete? 
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4.3 Design 
De teorier som ligger bakom genererandet av den slutliga designen redovisas i  
kapitel 3. Utifrån dessa teorier har koncept genererats och utvärderats för att sedan 
resultera i en design och utformning som presenteras i kapitel 6. 
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5. Genomförande  
Genomförandet har delats upp i fyra faser, se bild 5.1. Produktspecificeringen innehåller 
bland annat en användarprofil som identifierar produktens tänkta användare och en 
produktdefinition där produktens användningsområde definieras. Den experimentella 
studien består av två delar, en första inledande studie och ett pilotexperiment. I koncept-
genereringsfasen tas idéer till hur arbetsplatsredskapet ska utformas och kunna förflyttas 
fram samt belysning av designaspekter. I den slutliga fasen utvärderas de framtagna 
koncepten för att få fram det slutliga konceptet. 
 

 
Bild 5.1 Genomförandets fyra faser 

 

5.1 Produktspecificering 
Produktspecificeringen innefattas av en användarprofil, produktdefinition, 
konstruktionskriterielista och identifiering av relevanta antropometriska mått. 

5.1.1 Användarprofil 
En användarprofil är en sammanfattning av kännetecknen hos produktens avsedda 
användare. Denna används som bas för att säkerställa att produkten kommer att passa 
dess tänkta användare (Cushman; Rosenberg, 1991). 
               
Ålder:      18-65        
Kön:      Män och kvinnor 
Nationalitet:     Alla 
Minsta utbildningsnivå:   Ingen 
Tidigare erfarenhet av liknande produkter: Ingen tidigare erfarenhet krävs 
Läskunskaper/språk:    Svenska alt. grundläggande engelska 
Fysisk nedsättning:    Full rörlighet i kroppen krävs 
Yrke: Stillasittande arbete, främst vid dator 
Speciella kunskaper:    Inga  
Motivationsnivå:    Medel till hög       
 
Produktens primära användningsområde är i företagsmiljö, vilket gör att åldern begränsas 
till dem som är i yrkesarbetande ålder. Produkten ska kunna användas av alla 
nationaliteter och ingen utbildning, tidigare erfarenhet eller speciella kunskaper krävs för 
att kunna använda den. Kommunikation mellan produkt och användare förutsätter att 
användaren har kunskaper i svenska eller alternativt grundläggande engelska. Då 
grundtanken är att aktivera kroppen krävs full rörlighet. Eftersom användandet bygger på 
frivilligt nyttjande bör motivationsnivån hos användaren vara relativt hög. 
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5.1.2 Produktdefinition 
För att ringa in produktkonceptet behöver grundläggande frågeställningar definieras och 
besvaras. Den första av dessa är hur produkten ska användas på arbetsplatsen. Ska 
produkten vara ett komplement till arbetstagarens befintliga arbetsplats och arbetsyta 
eller ska den vara en ny arbetsplatsenhet som installeras? Om det sistnämnda är fallet 
behövs definieras om den nya arbetsplatsenheten ska ersätta den befintliga arbetsplatsen 
eller vara en kompletterande arbetsplats som den arbetande förflyttar sig till för att 
använda sig av, se bild 5.2. 
 

 
Bild 5.2 Produktens användningsområden 

 
De grundläggande nyckelorden för denna produkt är att den bör vara lättanvänd och 
lättillgänglig. Det ska inte behövas någon förberedande tid innan användning utan den 
bör kunna användas direkt vid behov, dvs. ställtiden ska vara minimal. 
 
Om produkten är ett komplement till den befintliga arbetsplatsen innebär detta att den 
aktivitetsfrämjande delen och arbetsytan på ett eller annat sätt måste installeras/justeras in 
innan användning. Det förutsätter även att den befintliga arbetsplatsen består av ett höj- 
och sänkbart bord, som är justerbart inom passande höjdintervall så att arbetsytans höjd 
kan anpassas till en annan arbetsställning. Omgivningen bör i minsta möjliga mån ej 
störas av ljud som mekaniskt brus och ljud från kroppsrörelser vid användning. Fördelen 
med denna lösning är att användaren har tillgång till sin egen dator och att det egna 
arbetsmaterialet finns lättillgängligt i anslutning till arbetsytan. Detta är också det 
alternativ som uppskattningsvis kräver lägst investeringskostnad. 
 
Att en ny komplett arbetsplatsenhet installeras och ersätter den befintliga arbetsplatsen 
innebär att den har möjlighet att vara speciellt utformad för ändamålet. Detta innebär 
visserligen en större ekonomisk investering för företaget och man måste även göra sig av 
med en befintlig arbetsplats, men samtidigt ingår en anpassad arbetsyta. Även detta 
alternativ ger användaren tillgång till egen dator och det egna arbetsmaterialet. Att 
aktivera sig i samband med arbetet blir lättare och mer tillgängligt eftersom möjligheten 
att aktivera sig alltid finns nära till hands i anslutning till arbetsplatsen, samtidigt som 
man även här måste byta från en vanligtvis sittande arbetsposition till en aktiverande 
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arbetsposition. Marknadsföringsmässigt har en ny produkt där en helhet presenteras ett 
potentiellt större nyhetsvärde på marknaden. 
 
Att komplettera den befintliga arbetsplatsen med en aktiverande arbetsplatsenhet innebär 
att omgivningen i mindre grad störs av den pågående aktiviteten. Dessutom krävs inte 
heller någon omställning av arbetsposition eftersom detta alternativ, till skillnad från de 
två tidigare, enbart innefattar den aktiverande arbetspositionen. En nackdel är att 
användaren inte har en naturlig tillgång till sitt arbetsmaterial och eventuellt dator, utan 
måste ta med sig arbetsmaterialet till den aktiverande arbetsplatsen. Dessutom krävs det 
att extra utrymme avsätts för dessa arbetsplatsenheter eftersom de är ett komplement till 
redan befintliga arbetsplatser. Att ha en kompletterande arbetsplats innebär frågor kring 
andra praktiska aspekter, bland annat hur användaren får tillgång till eget datorbelagt 
material, nätverk och programvara? En stor fördel med detta alternativ är att det inte 
behövs en produkt per användare utan att den kan användas av flera.  
 
Fördelar och nackdelar med respektive alternativ har diskuterats ovan. För att sedan 
kunna jämföra alternativen omformulerades för- och nackdelarna till kriterier, se tabell 
5.1 nedan, och användes i en jämförelse med hjälp av Pughs relativa beslutsmatris.   
(Johannesson m fl 2004)  
 
Alternativ A, se tabell 5.1, används som referensalternativ. 0 innebär att kriteriet uppfylls 
lika bra som referensalternativet, + respektive - innebär att kriteriet uppfylls bättre 
respektive sämre än referensalternativet.      
 

Tabell 5.1 Utvärdering med hjälp av Pughs relativa beslutsmatris 
Alternativ Kriterier 

A B C 
Minimal störande effekt på 
omgivningen 

0 + 

Behov av extra utrymme 0 - 
Nyhetsvärde + + 
Arbetsmaterial behöver 
inte flyttas    

0 - 

Låg investeringskostnad - - 
Ej krav på redan befintlig 
utrustning 

+ + 

Lättillgänglighet 0 0 
Flera användare/produkt - 0 
Ställtid 

R
ef

er
en

s 

0 + 
Summa +  2 4 
Summa 0  5 2 
Summa -  2 3 
Nettovärde 0 0 1 
Rangordning 2 2 1 
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Ur beslutsmatrisen ovan går att se att nettovärdet inte skiljer sig mycket åt mellan 
alternativen. Alternativ B har tilldelats många nollor, vilket innebär att uppfyllandet av 
dessa kriterier inte skiljer sig mycket åt från referensalternativet. Samtidigt har alternativ 
C många plus och minus som i slutändan nästan tar ut varandra. Är alternativet med 
många nollor totalt lika bra som det alternativ med lika mycket plus som minus? 
Eftersom ingen tydlig trend kan urskiljas bör vidare utvärdering ta hänsyn till vilka 
kriterier som är viktigast att uppfylla och om en kombination mellan olika alternativ är 
önskvärd eller möjlig. 
  
Ett av de viktigaste kriterierna är att det inte bör finnas krav på redan befintlig utrustning 
hos företaget. Alternativ A kan ge upphov till en begränsning då somliga företag inte 
kommer att kunna använda produkten om arbetsplatsen inte är utrustad med bord som är 
justerbara i höjdled. Borden bör dessutom kunna justeras inom ett passande höjdintervall. 
Det kommer därför i vissa fall finnas ett behov av ett arbetsbord ämnat för det 
aktiverande arbetet. En möjlig nackdel med alternativ B är att denna arbetsplatsenhet kan 
kännas stor och skrymmande jämfört med en vanlig arbetsplats som man sitter vid. Det är 
också det alternativet som troligtvis sätter störst krav på konstruktion, då både sittande 
och gående arbetsposition ska kombineras. 
 
Alternativ C är ämnat för en arbetsposition - den aktiverande. Detta innebär att 
användaren inte behöver byta arbetsposition på den befintliga arbetsplatsen, utan istället 
tar sig till den aktiverande arbetsplatsenheten. Detta alternativ är det som i minsta mån 
stör andra och ger mest avskildhet. Dessutom blir kravet på att aktivera sig inte lika 
påträngande eftersom den aktiverande delen inte finns i direkt anslutning till den egna 
arbetsplatsen. Fördel är att en produkt kan användas av flera användare. 
 
Det användningsområde som beslutats passa bäst till detta produktkoncept är en 
fristående arbetsplatsenhet som ska komplettera den befintliga arbetsplatsen. Beslutet är 
grundat på tabell 5.1, resonemanget ovan kring tabellkriterierna samt hänsyn tagen till 
vilka kriterier som anses viktigast att uppfylla. Det valda alternativet fordrar inte att 
någon befintlig utrustning finns tillgänglig och företaget behöver inte ha tillgång till bord 
som är justerbara i höjdled i passande höjdintervall. En arbetsplatsenhet kan användas av 
flera anställda vilket minskar inköpspriset/anställd. Jämfört med de två andra alternativen 
är ställtiden minimal, emellertid måste arbetsmaterial, nödvändig programvara och 
nätverk finnas installerat och tillgängligt. Dock är sådan installation i stort sett en 
engångsföreteelse jämfört med att varje gång anpassa den egna arbetsplatsen till en 
aktiverande arbetsplats. Att aktivera sig leder till att ljud avges såsom mekaniskt brus och 
ljud från kroppsrörelser, att inte ha den aktiverande arbetsplatsenheten i direkt anslutning 
till övriga arbetsplatser minimerar risken att störa omgivningen. 

5.1.3 Konstruktionskriterielista 
För att få med alla intressenter, livscykelfaser och aspekter har konstruktionskriterielistan 
skapats utifrån en checklista (Liedholm, 1999). Se bilaga 1 för checklista och bilaga 2 för 
konstruktionskriterielista. Konstruktionskriterielistan har sedan använts som 
utgångspunkt för den fortsatta produktutvecklingen, önskemålen har viktats med hjälp av 
Kepner-Tregoes utvärderingsmetod. 
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5.1.4 Antropometriska mått 
Det antropometriska mått som har störst betydelse vid utformningen av arbetsplats-
enheten är måttet från golvet till armbågen. För att spänningar i överkroppen inte ska 
uppstå är det av stor betydelse att arbetsytan är i rätt höjdläge, det optimala är då att 
underarmen ska vila vinkelrätt mot arbetsytan. Detta motsvaras av att armbågen är i 
samma höjd som arbetsytan. 
 
De antropometriska mått som används bygger på mätningar av svenskar i vuxen ålder. 
Kroppsdimensionerna som valts går från 5:e percentilen kvinnor till 95:e percentilen 
män, detta för att fånga in ett så brett spektrum av användares kroppsmått som möjligt. 
 
5:e percentilen kvinnor: 905 mm 
95:e percentilen män: 1180 mm 
(Pheasant, 2006) 
 
Eftersom användaren kommer att stå på ett gångband behöver höjden på gångbandet 
adderas till kroppsmåttet från golv till armbåge. Ett uppskattat värde på 150 mm adderas 
för att få korrekta värden från golv till arbetsyta. Detta innebär att arbetsytan bör vara 
justerbar i höjdled från 1055 mm till 1330 mm. Dessa värden avrundas och fastställs så 
att arbetsytan bör vara justerbar inom intervallet 1050-1350 mm.  
 
Arbetsytan kommer att vara utskuren/böjd där användaren står, det är då av intresse att 
veta bålens storlek hos användarna för att arbetsytan av utrymmesmässiga skäl ska passa 
så många användare som möjligt. Tillgängliga antropometriska data att tillgå som visar 
bålens storlek finns dock inte uppmätta och dokumenterade. 
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5.2 Experimentella Studier 
De experimentella studierna är uppdelade i två delar; först genomfördes en inledande 
studie med flera testpersoner, därefter genomfördes ett pilotexperiment med en 
testperson. 

5.2.1 Studie 1 
Den första delen i studien var till för att se hur testpersonerna uppfattade arbete framför 
bildskärm i samband med en lågintensiv aktivitet. De moment som görs framför en 
dataskärm består ofta av läsning, skrivande på tangentbord och mushantering. Det var 
dessa moment testpersonerna fick testa, de fick även skriva för hand. 
 
I studien medverkade nio testpersoner, varav en kvinna och åtta män. Åldern hos 
testpersonerna varierade från 25 till 60 år. Alla testpersoner genomförde de tre deltesterna 
i samma ordning, motionscykel, löpband och stegmaskin. Utöver träningsutrustningen 
användes ett höj- och sänkbart bord, en dator och en laserpenna. Se bild 5.3 nedan för 
utformning av testplatsen.  
 

     
Bild 5.3 Testuppställning vid test av bildskärmsarbete i samband med användande av motionscykel, 

gångband och stegmaskin. 
 

Innan testet satte igång ställdes rätt höjd in på bordet. Underarmen bör vila vinkelrätt mot 
bordsskivan och skärmen bör vara placerad så att blickriktningen är 20-30° ned från 
horisontalplanet. Testpersonen ombads sedan testa sig fram till en passande hastighet som 
denne uppskattningsvis skulle kunna hålla cirka 1-2 timmar för att aktivera kroppen utan 
att bli varm. Varje deltest beräknades ta cirka 20 minuter och efter att varje del var 
genomförd fick testpersonen besvara en enkät, se bilaga 4 för enkät och bilaga 5 för 
resultat. När de tre deltesterna genomförts fick testpersonerna fylla i en sammanfattande 
enkät där de angav vilken av de testade aktiviteterna som tilltalade dem mest och övriga 
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reflektioner som uppkommit, se bilaga 6 för enkät och bilaga 7 för resultat. Enkäterna 
bestod både av fasta och öppna frågor. De fasta frågorna ställdes för att ringa in specifika 
problemställningar, de öppna frågorna syftade till att få in information och åsikter om 
användningen som testpersonerna upptäckte och reflekterade över under testets gång. Då 
syftet med denna studie var att få reda på hur testpersonerna uppfattade och upplevde 
användandet av de olika aktivitetsformerna utgick de två enkäterna från att få in subjektiv 
information.  
 
På några av testpersonerna placerades en laser på huvudet vid test av stående aktivitet, 
det vill säga vid gångband och stegmaskin. Detta för att se hur huvudet rörde sig i 
samband med den utövade aktiviteten för att få en uppfattning om hur fokuseringen av 
blicken påverkas. Lasern visade dock att den mest betydande huvudrörelsen skedde i 
sidled och inte i höjdled, som var det förväntade resultatet. Även om laser inte användes 
vid test av motionscykel kunde genom observation ses att även här fanns en rörelse av 
huvudet i sidled. Den aktivitet som gav störst upphov till huvudrörelse både i sidled och i 
höjdled var stegmaskinen. 

5.2.2 Resultat från Studie 1 
Denna studie var en subjektiv undersökning där testpersonerna själva fick skatta sin 
prestation. Studien var uppdelad i tre mindre delar; test av motionscykel, gångband och 
stegmaskin i samband med arbete vid dataskärm. Efter varje del fick testpersonen besvara 
en enkät, där skattade testpersonen hur bra blicken kunde fokusera på skärmen, hur 
användandet av tangentbordet och musen fungerade, samt hur arbetsprestationen 
upplevdes i jämförelse med sittande på arbetsstol. För att se fullständiga svar och 
kommentarer, se bilaga 5. Svarsfördelningen till frågan ”Hur upplever du din 
arbetsprestation jämfört med sittande på arbetsstol?” redovisas nedan i bild 5.4. 
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Bild 5.4 Svarsfördelning till “Hur upplever du din arbetsprestation jämfört med sittande på 
arbetsstol?” 
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Ur diagrammet går att avläsa att arbetsprestationen generellt uppfattas som lite sämre än 
vid den vanligtvis sittande arbetspositionen. Användandet av stegmaskin var den 
aktivitetsform som gav sämst resultat, medan gångbandet var den aktivitet som gav bäst 
resultat relativt de två andra alternativen. 
 
När testpersonerna genomfört de tre delarna besvarades en sammanfattande enkät där 
dessa fick svara på frågan ”Vilken alternativ arbetsposition tilltalar dig mest?” Se bild 5.5 
nedan för svarsfördelning. 
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Bild 5.5 Svarsfördelning till “Vilken alternativ ar betsposition tilltalar dig mest?” 
 

Sju av nio testpersoner anser att gångbandet är den arbetsposition, av givna alternativ, 
som tilltalar mest. En person vill helst aktivera sig med stegmaskin och en person angav 
under alternativet annat att en kombination av stegmaskin och motionscykel vore att 
föredra. Ingen person valde alternativet motionscykel, men flera personer angav i sina 
efterföljande kommentarer att detta skulle kunna ha varit ett alternativ om sittkomforten 
på motionscykeln varit bättre. 
 
De flesta som har ett kontorsarbete sitter ned större delen av dagen. Många av 
testpersonerna i studien ansåg att de hellre ville stå upp när de skulle aktivera sig 
eftersom de satt ned den övriga arbetstiden. En nackdel med motionscykeln som flera 
framförde var att de upplevde en begränsning i räckvidd utmed arbetsytan, om något 
behövdes en bit bort på arbetsytan var användaren tvungen att först kliva av 
motionscykeln och hämta det och sedan sätta sig på cykeln igen. Räckvidden är en aspekt 
som påverkar alla alternativ men som i störst grad påpekades vid användning av 
motionscykeln. 
 
I studien som Levine genomförde, se kapitel 3.1, upplevde personerna som deltog i 
undersökningen att användandet av trappmaskin förknippades med en högre 
energiförbrukning jämfört med användandet av löpband, vilket också styrktes av de 
uppmätta värdena. Detta är en aspekt som även framkom vid denna studie, då många av 
testpersonerna upplevde stegmaskinen som den mest fysiskt krävande aktivitetsformen, 
jämfört med cykling och gång. Flera testpersoner ansåg att stegmaskinen var fysiskt 
aktiverande i för hög grad. 
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Då testpersonerna skattade sin förmåga att fokusera blicken på skärmen samt använda 
tangentbord och mus visade det sig att användning av motionscykeln gav bäst resultat i 
alla avseenden, därefter kom gångbandet och sist stegmaskinen. Förklaringen till detta är 
troligtvis att vid användning av motionscykel är överkroppen relativt stilla och påverkar 
inte i samma grad huvudets och armarnas rörelser såsom det kan antas inverka då hela 
kroppen är i rörelse. Flera ansåg att ett stöd behövs för underarmarna då man går/trampar 
för att stabilisera överkroppen.   
 
Flera hade åsikter om huruvida de föredrog en självgående aktivitet alternativt en 
självdrivande. Vissa ansåg att det kändes tryggt med en självdrivande aktivitet då man 
snabbt kunde stanna vid behov och då man själv enkelt kunde stanna/fortsätta rörelsen. 
Andra ansåg däremot att det som var positivt med den självgående aktiviteten – 
gångbandet var att det självgående bandet inte tog uppmärksamhet från arbetsuppgiften 
och att man då inte själv behövde fokusera på att driva det aktiverande redskapet. 
 
Ett område som flera tog upp var hur viktigt det är att bordet är stadigt. Några 
testpersoner upplevde att bordet inte var helt stadigt och att detta påverkade och störde 
arbetet genom att det blev svårt att fokusera blicken på skärmen. 

5.2.3 Val Av Aktivitetsform 
Den aktivitetsform som valts att gå vidare med är gångbandet. Slutsatsen från studien 
ovan är att majoriteten av testpersonerna är mest positivt inställda till denna form av 
fysisk aktivitet i samband med bildskärmsarbete, vid jämförelse med cyklande och 
trampande aktivitet. Resultaten från studien är en bidragande faktor, men även andra mer 
sociala aspekter har en betydande roll vid fastställandet av aktivitetsform. 
 
Av de alternativ som testats i studien är gång på gångband det som uppfattas som minst 
träningsbetonat och som är enklast att integrera på en arbetsplats utan att ge 
träningsintentioner. Att gå är en naturlig rörelse för kroppen, socialt accepterat och något 
som alla gör varje dag. Hela kroppen sätts i rörelse vid gång, detta motverkar statiska 
arbetspositioner och det blir en naturlig belastning i att bära sin egen kroppstyngd. Det är 
lätt att justera intensiteten själv genom att bestämma hastigheten på gångbandet. 
Dessutom har alla människor olika rörelsemönster och att gå på ett gångband ger frihet 
till rörelsen, vid användning av motionscykel och stegmaskin måste användaren röra sig i 
ett mer förutbestämt mönster. 
 
Att gång, cykling och trampning valdes som testaktiviteter är därför att dessa 
aktivitetsformer aktiverar stora muskelgrupper i kroppen och då främst benmuskulaturen 
som till stor del bidrar till ökad blodcirkulation. Att aktivera benmuskulaturen är även 
önskvärt då traditionellt sittande arbete inte bidrar till någon aktivering av benen. 
Dessutom är dessa sätt att aktivera sig på vanligt förekommande i vardagen och 
innehåller inga komplicerade rörelser som tar fokus och koncentration från arbetet. 
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5.2.4 Pilotexperiment 
Pilotexperimentet var uppdelat i två delar; en del där testpersonen i sittande tillstånd 
genomförde testuppgiften och en del där testpersonen i gående tillstånd på gångband 
genomförde samma uppgift, se bild 5.6. Det sittande tillståndet användes som referens 
vid jämförelse med det gående tillståndet. Testpersonen är 21 år, van vid 
ordbehandlingsarbete och hade ingen tidigare erfarenhet av att gå på gångband. 
 

   
Bild 5.6 Pilotexperimentets två tillstånd: gående och sittande 

 
För att på ett objektivt sätt kunna mäta arbetsprestationen fastställdes att fokusering 
skulle läggas på att se hur prestationen av tangentbordsarbete påverkades, detta genom att 
testpersonen fick skriva av en tryckt text på papper till dator. Texten placerades i en 
dokumenthållare bredvid skärmen för att underlätta textinmatningen. Då avståndet mellan 
dataskärm och öga är längre än vanligt läsavstånd från papper till öga korrigerades detta 
genom att texten som skulle skrivas av förstorades enligt följande ekvation: 
 
Versalens höjd innan förstoring       Versalens höjd efter förstoring  (Grandjean, 1980) 
Normalt läsavstånd papper-öga        Avstånd dataskärm-öga 
 
Normalt läsavstånd papper-öga ligger på cirka 30 cm och avståndet dataskärm-öga ligger 
ungefär på 60 cm, detta leder till att texten bör förstoras upp till dubbel storlek.  
 
Det sittande respektive gående testet genomfördes under 40 minuter vardera. Hur många 
tangentnedslag som gjorts i respektive tillstånd kunde sedan avläsas och jämföras med 
varandra. 
 
För att få ett mått på den fysiska belastningen uppmättes pulsen var tionde minut i de 
båda tillstånden. Pulsen mättes med hjälp av en pulsmätare som fästs runt handleden. 

=
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Testpersonen fick dessutom var tionde minut uppskatta sin grad av ansträngning med 
hjälp av Borg-RPE-skalan, se bilaga 8.  
 
Den vanligaste förekommande metodiken för uppmätning av upplevd ansträngning är 
Borg-RPE-skalan, detta är en numerisk skala från sex till tjugo som förankras med hjälp 
av beskrivande uttryck i samband med skalans siffror. Skalan är konstruerad sådan att en 
linjär tillväxt mellan arbetsintensiteten och pulsfrekvensen ges vid aerobt arbete. 
Eftersom pulsfrekvensen är ett av de vanligaste måtten på ansträngning är det naturligt att 
vilja veta förhållandet mellan RPE (Ratings of Perceived Exertion) och puls. Detta 
förhållande varierar dels från individ till individ men förändras även vid stigande ålder 
eftersom individens maxpuls sjunker med ökad ålder. Se förhållande mellan puls och 
PRE i relation till ålder i bild 5.7 nedan. 
 

 
Bild 5.7 Förhållande mellan puls och RPE för olika åldersgrupper (Borg; Hassmén, 2007). 

 
Begreppet upplevd ansträngning definieras i samband med begrepp som trötthet, upplevd 
tyngd, arbetsintensitet och påfrestning. Ofta är det vanligt att undersöka den allmänna 
känslan av ansträngning i hela kroppen men även att specificera typen av ansträngning, 
om det rör sig om trötthet i arbetande muskler – lokal ansträngning, eller om det rör sig 
om andfåddhet – central ansträngning. Vid användningen av skalan bör tänkas på att både 
miljömässiga och individrelaterade faktorer kan spela stor roll, dessutom upplevs arbetet 
ofta mindre belastande om individen själv kan styra arbetsintensiteten.  
 
För att få en kontinuerlig gradering på skalan placerades Borg-RPE-skalans värden utmed 
en VAS-skala. VAS-skalan består av en linje där testpersonen får besvara frågor genom 
att göra en markering på godtyckligt ställe. Vid användning av VAS-skalan fås en 
exakthet i svaren som inte kan erhållas med enskilda skalsteg. Eftersom testpersonen var 
tionde minut fick markera sin uppskattade ansträngning togs siffrorna på Borg-RPE-
skalan bort och endast de beskrivande uttrycken för ansträngningen behölls. Detta för att 
testpersonen inte skulle relatera till vilken siffra som denne markerat gången innan. 
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5.2.5 Resultat från Pilotexperiment 
Pilotexperimentet bestod av ett sittande och ett gående tillstånd. Testpersonen fick under 
40 minuter skriva av en text i vartdera tillståndet. Var tionde minut uppmättes 
testpersonens puls. Testpersonen fick efter en tids acklimatisering själv bestämma en 
passande hastighet som skulle hållas konstant under testets gång, hastigheten valdes till 
2,0 km/h.  
 
Borg och Hassmén har definierat kriterier för när fysisk aktivitet uppnår en 
hälsofrämjande effekt, se kap 3.3.1. Dessa innehåller ett kriterium som säger att 
hjärtfrekvensen bör vara minst 55-70 % av maximal hjärtfrekvens. Testpersonens 
maximala hjärtfrekvens kan uppskattas med hjälp av följande formel: 
 
maximal hjärtfrekvens = 220-ålder, dvs 220-21=199≈200.  
 
Det innebär att testpersonens puls bör ligga mellan 110-140 slag/minut. Bild 5.8 visar att 
testpersonens puls vid gång på gångband som mest kom upp i 87 slag/minut, vilket ligger 
något under de 110-140 slag/minut som eftersträvats. Dock märktes en skillnad i 
hjärtfrekvens mellan sittande och gående. Med utgångspunkt från vilopulsen ökade 
hjärtfrekvensen i genomsnitt med 10 % i sittande och med 38 % vid gående. 
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Bild 5.8 Uppmätt puls med avseende på tiden vid sittande respektive gående 

 
Var tionde minut fick testpersonen även uppskatta sin upplevda grad av ansträngning på 
Borg-RPE-skalan. Enligt Borg och Hassmén bör den ligga på 12-13 för att ge en 
hälsofrämjande effekt. Bild 5.9 visar testpersonens upplevda ansträngning vid sittande 
och gående. Ur grafen går att läsa att den upplevda ansträngningen vid gång låg relativt 
konstant på 13, vilket uppfyller Borg och Hassméns kriterium. Testpersonen upplevde att 
det var behagligare att gå och arbeta, vid sittande arbete grundade sig den upplevda 
ansträngningen på lokala känningar i musklerna - rygg och axlar, vid stående arbete 
grundade sig den upplevda ansträngningen främst på grad av andfåddhet. 
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Bild 5.9 Uppskattad ansträngning på Borg-RPE-skalan med avseende på tiden vid sittande 

respektive gående 
 

Då arbetsprestationen skulle uppmätas fokuserades på tangentbordarbete. Testpersonen 
skrev under 40 minuter av en text sittande och sedan gående. Därefter räknades antal 
tangentnedslag som gjorts i de båda tillstånden. Vid sittande noterades 5320 nedslag och 
vid gående 5043. Antal tangentnedslag vid gående jämfört med sittande var något färre 
men det var ingen marginell skillnad. I studien som återges i kapitel 3.1.3 har 
arbetsprestation vid gång på gångband med fokus på tangentbordsarbete uppmätts, där 
fann man inte någon skillnad på skrivprestation vid jämförelse mellan sittande och gång. 
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5.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsfasen bestod i att ta fram koncept till hur arbetsplatsenheten skulle se 
ut och att ta fram lösningar till konceptets funktioner. För att genomföra detta användes 
brainstorming och black-box. 

5.3.1 Arbetsplatsenhet 
Arbetsplatsenheten består huvudsakligen av två delar; arbetsytan och gångbandet. För att 
erhålla samma rörlighet som vid sittande arbete på skrivbordsstol som vanligen är försedd 
med hjul undersöktes även möjligheterna till en smidig förflyttning utmed arbetsytan. 
 
Arbetsyta 
Då arbetsplatsenheten ska användas av många olika användare med olika kroppsmått 
behöver arbetsytan vara justerbar i höjdled så att användaren kan anpassa höjden på 
arbetsytan efter egna mått. Olika alternativ till arbetsytans utformning togs fram, se bild 
5.10. 

 
Bild 5.10 Brainstorming – Arbetsytans utformning 

 
Gångband 
Bild 5.11 visar hur gångbandet kan placeras på golvet alternativt golvenheten. 

 
Bild 5.11 Gångbandets funktion 
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Rörelsemöjlighet utmed arbetsytan 
För att erhålla samma rörlighet vid arbetsytan som vid sittande arbete på skrivbordsstol 
med hjul utfördes brainstorming kring förflyttningsmöjligheter, se bild 5.12. 

 
Bild 5.12 Rörelsemöjlighet utmed arbetsytan 

5.3.2 Förflyttning 
Att kunna flytta arbetsplatsenheten från ett rum till ett annat eller inom ett rum ställer två 
krav på produkten; att kunna förflytta arbetsplatsenheten utmed horisontalplanet och att 
kunna flytta arbetsplatsenheten genom passager, t.ex. dörröppningar. 
 
Förflyttning av arbetsplatsenheten är inget absolut krav, men att göra produkten mobil 
gör den mer flexibel och ger ett mervärde. 
 
Procedur för arbetsplatsenheten för att gå från stationärt till flyttbart tillstånd illustreras i 
bild 5.13 nedan. 

 
Bild 5.13 Black-box för arbetsplatsenheten visar omvandling från stationärt till flyttbart tillstånd. 
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Förflyttning utmed horisontalplanet 
Vid förflyttning utmed horisontalplanet krävs fyra hjul, två på varje långsida av 
gångbandet. För att arbetsplatsenheten ska vara stadig bör hjulen inte vara i kontakt med 
golvet vid användning, dvs. hjulen bör endast fällas ned då enheten ska förflyttas. Fem 
förslag illustreras nedan. 
 

• Två hjul på varje sida roterar med hjälp av ett stångverk kring hjulets fästpunkt 
och runt en rörlig del i mitten på gångbandets långsida. Då den rörliga delen i 
mitten roteras fälls hjulen upp/ned. 

 
 

• Hjulen roterar kring dess fästpunkter och fälls ned/upp med hjälp av 
hydraulkolvar. 

 
 

• Hjulen roterar kring dess fästpunkter och fälls upp/ned genom att de även sitter 
fästa på en gängad stång som löper längs långsidan. Beroende på åt vilket håll den 
gängade stången roteras fälls hjulen upp/ned. 

 
 

• Med hjälp av en vinklad hävarm kan hjulen fällas upp/ned. 

 
 

• Gångbandet pumpas upp med foten med en hydraulkolv vilket medför att den 
enheten kommer på hjul. 
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Förflyttning genom passager 
Gångbandet är integrerat i en basenhet, eftersom basenheten är bredare än en dörröppning 
måste denna fällas ihop för att arbetsplatsenheten ska kunna förflyttas genom en dörr utan 
att behöva monteras ned först. 
 
Basenheten består av en cirkulär bas vilken gångbandet är integrerat i. För att basenheten 
ska bli smalare fälls sidorna utmed gångbandet upp. Nedan visas förslag på hur detta 
skulle kunna genomföras.  
 

 

 

 

Sidorna fälls upp med gångjärn fästa 
mellan gångbandet och sidorna. 

Sidorna fälls upp med skenor som löper i 
skenor under gångbandet. 

Sidorna fälls upp genom en kombination 
med gångjärn och skena. Sidorna dras först 
ut och fälls sedan upp. 
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5.4 Konceptutvärdering  
I detta kapitel struktureras de idéer som genererats för att sedan utvärderas. 

5.4.1 Arbetsplatsenhet 
De lösningsförslag från konceptgenereringen som bäst uppfyller ställda krav och 
önskemål har sammanställts i en morfologisk matris, se bild 5.14. 
Dellösningsalternativen har sedan kombinerats till fyra koncept. 
 

Delfunktion Dellösningsalternativ 

Arbetsyta 

 

 

 

 

 

Gångband 

 
 
 
 

 

  

Rörelsemöjlighet 

 
 
 
 
 

  

Bild 5.14 Morfologisk matris 
 
Koncept1 

 
Koncept 2  

 
 
 

1 23
4

Koncept 1 har en utskuren arbetsyta för att ge 
stöd åt underarmarna. Basenheten består av 
ett golv som gångbandet är integrerat i. Detta 
gör att det är enkelt att gå av gångbandet då 
det inte är någon höjdskillnad mellan 
omgivande golv och gångband. 

Koncept 2 består av en vinklad arbetsyta med 
armstöd. Gångbandet är fristående och 
placeras direkt på golvet. 
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Koncept 3 

 
Koncept 4 

 
 
Då arbetsplatsenheten består av två stödpunkter, varav endast arbetsytan är fast, är det 
viktigt att denna ger användaren tillräckligt med stöd. De arbetsytor som gått vidare till 
utvärderingen uppfyller alla dessa krav.  
 
Koncept 2 är det enda koncept där basenheten inte består av ett upphöjt golv i samma 
nivå som gångbandet. Detta är i jämförelse med de andra alternativen en nackdel 
eftersom det är större möjlighet att användaren trampar snett om han/hon råkar trampa 
bredvid gångbandet. Dessutom är det enklare att snabbt gå åt sidan om gångbandet är i 
samma nivå som omgivande golv samtidigt som det ger ett enhetligare intryck. 
 
Koncept 3 är det alternativ där gångbandet kan flyttas i sidled utmed arbetsytan. Detta 
gör det möjligt att på ena delen av arbetsytan kunna gå och arbeta framför dator och då 
arbete utan dator sker kan användaren förflytta gångbandet till den del av arbetsytan utan 
dator och fortsätta att gå i samband med arbetet. Nackdelen med denna lösning jämfört 
med de övriga där gångbandet är stationärt är att det är mer komplext att konstruera då 
det blir fler rörliga delar i konstruktionen. 
 
Mellan koncept 1 och koncept 4 är det endast skillnad i utformning och inte i funktion. 
Detta gör att det enda som kan placera det ena alternativet framför den andra är vilken 
utformning och design som tilltalar mest. 
 
För att undersöka vilket av ovanstående koncept som uppfyller ställda önskemål bäst 
användes Kepner och Tregoes utvärderingsmatris, se bilaga 3. I denna matris ställs först 
önskemålen från konstruktionskriterielistan mot varandra parvis och viktas sedan för att 
få fram de mest betydande önskemålen. Därefter bedöms hur väl respektive koncept 
uppfyller önskemålen. Detta resulterar i att varje koncept får en slutlig poäng som visar 

Koncept 3 består av en böjd arbetsyta som 
ska ge stöd för underarmarna. Gångbandet 
går runt golvenheten och kan flyttas i sidled 
utmed arbetsytan. 

Koncept 4 består av en böjd arbetsyta som 
ska ge stöd för underarmarna. Gångbandet är 
integrerat i golvenheten som ligger i samma 
nivå som gångbandet. 
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hur väl de uppfyller ställda önskemål. Ur matrisen går att se att koncept 2 och 3 var de 
som i mindre grad uppfyllde önskemålen jämfört med koncept 1 och 4 som uppfyllde 
önskemålen aningen bättre.  
 
De önskemål som var mest betydande var : 

− Eventuella vibrationer/rörelser från gångbandet ska inte överföras till arbetsytan 
− Arbetsytan ska vara stabil 
− Underlaget ska på ett skonsamt sätt vara dämpat/anpassat till foten 
− Montering ska kunna utföras av lekman 
− Flyttbar utmed golv 

 
De önskemål som i detta skede hade en minst betydande roll var: 

− Uppfylla krav på CE-märkning 
− Ingående material ska ha minimal miljöpåverkan 
− Underhåll ska inte behövas 

 
De önskemål som i detta skede av produktutvecklingen inte bedömdes vara mest 
betydande kan i ett senare skede bli mer aktuella och då spela en större roll. 

5.4.2 Förflyttning 
Utifrån de koncept som genererats avseende förflyttning utmed horisontalplanet valdes 
det alternativ där hjulen fälls upp/ned med en gängad stång. Det första alternativet där 
hjulen fälls med hjälp av ett stångverk och en rotationspunk i mitten på varje långsida 
valdes bort därför att denna lösning ger upphov till många rörliga leder och därmed 
många kritiska punkter. De två alternativen med hydralkolvar sållades bort på grund av 
läckagerisk och alternativet med hävarm valdes bort då risk finns för att denna hoppar ur 
sitt läge vid till exempel trösklar. 
 
För att se om det valda alternativet med en gängad stång är geometrisk genomförbar i det 
begränsade utrymmet under bottenenheten gjordes en skiss i skala. Skissen i bild 5.15 
visar att denna lösning med valda dimensioner är möjlig. Hjulet är 80 mm i diameter och 
i nedfällt läge har hjulet höjt bottenenheten 53 mm ovanför golvet, vilket är tillräckligt 
för att flytta arbetsplatsenheten över trösklar och dylikt. 
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Bild 5.15 Funktionsskiss då hjulet fälls upp respektive ned 
 
Vid förflyttning genom passager valdes de två första alternativen med gångjärn 
respektive skenor bort. Detta eftersom dessa alternativ bygger mer på bredden än det 
sistnämnda alternativet. Den lösning som valdes är en kombination av gångjärn och 
skena som inte bygger lika mycket på bredden och inte är synlig från ovansidan. Bilderna 
5.16 – 5.18 visar hur bottenenheten fälls ihop. Skisserna visar bottenenheten sett som ett 
snitt bakifrån/framifrån där den vänstra delen är mittendelen med gångbandet och den 
högra delen är ena halvcirkelformade sidan som fälls upp. 

 
Bild 5.16 Utfällt läge 
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Bild 5.17 Sidan dras ut 

 
 
 

 
Bild 5.18 Sidan vinklas upp 

 
Avståndet a bör vara så litet som möjligt för att de uppfällda sidorna inte ska bygga på 
bredden, b. Ju mindre avståndet a är desto mindre blir avståndet b. 
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6. Slutligt Koncept 
Detta kapitel presenterar det produktkoncept som examensarbetet resulterat i. 
 
Slutligt koncept blev alternativ 4 med böjd arbetsyta och integrerat gångband, nedan 
redovisas det valda konceptet och dess funktioner. Bild 6.1 visar konceptet i sin helhet. 
 

 
Bild 6.1 Slutgiltigt koncept på arbetsplatsenheten 

 

Bordet är något utskuret där användaren står för att ge denne bra stöd och ytan närmast 
användaren består av ett mjukare material som ska vara skonsamt för underarmarna. Hål i 
bordet och i bottenenheten gör att sladdar kan dras till t.ex. en dator utan att störa 
avskärmningen då den flyttas i sitt spår. Gångbandet är integrerat i en bottenenhet och 
ligger i samma nivå som det omgivande golvet vilket gör det smidigt och enkelt att gå på 
och av gångbandet. 
 
Avskärmningen är till för att minimera störande moment från omgivningen och skapa en 
känsla av ett rum i rummet. Denna består av flera mindre enheter som kopplas samman 
med hjälp av hakar, bild 6.2 och 6.3. Skärmarna är 1,7 meter höga från bottenenheten och 
består av två kantskärmar, mellan dessa kan väljas hur många skärmar som ska monteras. 

               
Bild 6.2 och 6.3 visar skärmarna och hakarna de fästs samman med. 
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Skärmarna löper i ett spår på bottenenheten och kan i spåret löpa fritt så att 
avskärmningen kan placeras där det finns behov. Skärmarna fästes i bottenenheten som 
bild 6.4 visar. 

        

         
Bild 6.4 Skärmarnas fästanordning i bottenenheten 

 
Genom skärmen löper ett hål med en stång som längst ned består av en låskloss som 
genom sin geometri låser fast skärmen i spåret. På ovansidan av låsklossen finns två 
kulor som stabiliserar skärmen i höjdled och underlättar förflyttning av skärmen i spåret.  

stång 

låskloss 

skärm 

beläggning 
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Där skärmen och bottenenheten möts är ytorna belagda med en plastbeläggning som ger 
låg friktion. Högst upp på skärmen, fäst på stången, sitter ett reglage som vrids 90° för att 
lossa/låsa fast skärmen i spåret. 
 
Bild 6.5 och 6.6 visar konstruktionen underifrån. Gångbandet är 1,26 meter långt, 0,55 
meter brett och upphängt i en ram som står på golvet. Bottenenheten är 2 meter i diameter 
och förstärkt med reglar. För att bordet ska stå stadigt och inte påverkas av eventuella 
vibrationer och rörelser som gångbandet kan ge upphov till står det inte på bottenenheten 
utan går genom denna och står på golvet. 
 

 
Bild 6.5 Arbetsplatsenheten underifrån 

 

 
Bild 6.6 Sett underifrån, den bakre delen av ramverket. Bilden visar bakre hjul och spärr. 
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Att förflytta arbetsplatsenheten består av två moment. Först fälls sidorna på 
bottenenheten upp för att den ska kunna förflyttas genom t.ex. en dörröppning. Därefter 
fälls hjul ned så att arbetsplatsenheten kan flyttas med hjälp av dessa. Innan sidorna fälls 
upp tas bordet bort och skärmarna monteras ned. Bottenenheten består av tre delar, se 
bild 6.7. 
 

 

 
Bild 6.7 Bottenenhetens tre delar 

 
Sidorna på bottenenheten fälls upp genom att greppa handtagen på bottenenhetens sida, 
dra denna utåt och sedan vinkla uppåt och låsa fast sidan i denna position med en spärr, 
se bild 6.8 och 6.9. Likadant görs sedan på andra sidan. 
  

   
Bild 6.8 och 6.9 visar handtag och spärr. 
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För att vinkla upp bottenenhetens sidor sitter det gångjärn fästa på ramverkets fram- och 
baksida, se bild 6.10. 
 

 
Bild 6.10 Gångjärn som används då bottenenhetens sidor fälls upp. 

 
Det finns två hjul på varje sida om gångbandet. Armen till varje hjul är kopplad till en 
delvis gängad stång som sitter fäst i ramen som gångbandet är upphängt i. Hjulen höjs 
respektive sänks genom att den gängade stången roteras. Armen som hjulen är fästa i har 
två rotationspunkter, se bild 6.11 och 6.12. Den nedersta rotationspunkten som går runt 
den gängade stången förflyttas i stångens längdriktning då stången roteras. På insidan av 
armen löper ett spår som den nedersta rotationspunkten i höjdled rör sig i. 
 

   
Bild 6.11 och 6.12 visar hjulet och dess konstruktion 
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Gångbandet kan efter en tids användning behöva spännas. För att spänna bandet fälls 
sidorna på bottenenheten upp, då kommer man åt att ställa in den skruv som justerar 
bakre cylinderns läge som gångbandet roterar kring, se bild 6.13. Då bandet behöver 
spännas förändras läget på cylindertappen som är en förlängning av den cylinder som 
gångbandet roterar kring. Genom att lossa på den skruv som justerar cylindertappens läge 
skjuts denna längre bak i spåret vilket gör att gångbandet spänns.  
 

 
Bild 6.13 Spänna gångbandet 
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7. Diskussion 
Nedan diskuteras de resultat och vägval som gjorts under examensarbetets gång.  
 
Syftet med examensarbetet var att ta fram ett produktkoncept där en hälsofrämjande och 
lågintensiv fysisk aktivitet ska utföras i samband med kontorsarbete, vanligtvis 
bildskärmsarbete. Som en del i detta genomfördes en studie och ett pilotexperiment. I 
studien deltog nio testpersoner och utifrån deras enkät-svar kunde en tendens utläsas men 
för att kunna säkerställa svaren skulle det vara önskvärt att genomföra studien med fler 
testpersoner. Detsamma gäller för pilotexperimentet som genomfördes med en person. 
För att utöka studierna krävs dock mer tid och resurser. Vid jämförelse av dessa resultat 
med tidigare genomförda undersökningar kan snarlika tendenser urskiljas; testpersonerna 
har till stor del samma åsikter om aktivitetsformerna vad gäller att gå på gångband och på 
stegmaskin och den självvalda gånghastighet överensstämmer relativt bra. Även liknande 
resultat som studien som redovisas i kapitel 3.1.3 kan ses vad gäller arbetsprestation och 
fysisk belastning. 
 
Upplägget på studien och pilotexperimentet skulle kunna variera beroende på om det 
undersöks från en objektiv eller subjektiv synvinkel. Studien genomfördes subjektivt och 
bygger mer på individens tyckande än uppmätta värden. Detta skulle kunna ses som en 
nackdel men är samtidigt en bra metod att använda sig av i början av ett projekt då de 
områden som behöver ringas in ännu inte är identifierade. Pilotexperimentet var till stor 
del objektivt, för att lättare kunna jämföra och relatera resultaten från experimentet med 
det som tidigare genomförts i kapitel 3.1.3 skulle det ha varit gynnsamt med ett mer 
liknande upplägg. Samtidigt kan man vara kritisk mot den tidigare undersökningen som 
inte heller hade så många testpersoner. Ett behov av fler undersökande studier med stora 
testgrupper och god metodik efterfrågas. En frågeställning som söktes svar till var hur 
arbetsprestationen och arbetsförmågan påverkas vid gång jämfört med traditionellt 
sittande. Det var svårt att finna någon teori för hur arbetsförmågan mäts och därför lades 
fokus på ordbehandling som är en av de vanligast förekommande arbetsformerna vid 
dataarbete. 
 
Testpersonerna som deltog i studien fick alla genomföra de tre deltesterna i samma 
ordning. För att eliminera risken att testpersonerna lär sig uppgiften och acklimatiserar 
sig till situationen borde ordningen på deltesterna ha varierats mellan testpersonerna. 
Resultatet har förhoppningsvis inte påverkats av att deltesterna genomfördes i samma 
ordning. 
 
I det genomförda pilotexperimentet uppmättes hur testpersonens puls förändrades under 
testets gång. Dessa värden jämfördes med Borg och Hassméns kriterier som visar vilken 
grad av fysisk aktivitet som är hälsofrämjande för kroppen. Här kunde observeras att 
gång i en hastighet av 2 km/h inte är fullt tillräckligt för att uppfylla kraven. Dock 
uppnåddes kriteriet på den självupplevda belastningen på Borg-skalan. Då det är 
individuellt hur pulsen förändras vid fysisk aktivitet går det inte att dra några definitiva 
slutsatser utifrån detta. Skulle det visa sig att så är fallet, att pulsökningen vid dessa 
gånghastigheter inte är tillräcklig för att verka hälsofrämjande så måste antingen 



 
 

 
 

55 

hastigheten på gångbandet höjas, vilket skulle kunna inverka på arbetsförmågan, ett annat 
sätt skulle kunna vara att gå en längre tid på gångbandet. De resultat som erhållits från 
tidigare forskning visar att en måttlig gånghastighet verkar fettförbrännande, mer 
fördjupning skulle vara önskvärd i vilken grad den också är hälsofrämjande.  
 
Innan testerna genomfördes fastställdes att tre olika sätt att fysiskt aktivera sig på skulle 
jämföras. Att cykling och stegmaskin ställdes mot gång på gångbandet berodde på att 
dessa sätt att fysiskt aktivera sig är vanliga rörelser som de flesta är bekanta med i sin 
vardag. Dessutom kunde sittande och stående samt drivande och självgående aktiviteter 
jämföras. Om några andra aktiviteter valts skulle det kunnat ha resulterat i något annat 
resultat eller kombination av fysisk aktivitet. 
 
I ett tidigt skede diskuterades hur målgruppen för denna produkt skulle se ut och i vilket 
sammanhang den skulle användas. Även dessa beslut inringar produktens identitet och en 
annan målgrupp skulle ha ställt andra krav vilket skulle göra att den möjligtvis skulle ha 
fått andra funktioner och annat utseende. Grunden till den design produkten fått har utgått 
ifrån målet att den ska passa in i en kontorsmiljö som en kontorsmöbel och inte utstråla 
signaler av att vara ett träningsredskap. Målet har därför varit att på ett diskret sätt 
integrera gångbandet i arbetsplatsenheten.  
 
Hur kommunikationen mellan gångband och användare sker är ett område som inte har 
undersökts. En lösning skulle kunna vara en display i närheten av användaren med 
grundläggande funktioner såsom t.ex. på/av, inställning av hastighet, tidtagning och hur 
långt användaren gått. Dessutom skulle sensorer för mätning av hjärtfrekvens vara en 
givande funktion. Man skulle också kunna tänka sig att det finns ett datorprogram kopplat 
till gångbandet och användaren. Där skulle användaren t.ex. kunna logga in på ett 
personligt konto och se sin egen statistik över hastighet, hur långt denne gått, 
fettförbränning, få respons och se framsteg och historik, mm. På ett företag skulle en 
sådan funktion kunna vara grunden till ett förmånssystem. Då den anställde uppfyllt ett 
visst uppsatt mål utdelas en förmån eller bonus. 
 
Vad gäller konstruktion finns det många olika möjliga lösningar och det koncept som 
tagits fram är ett av dessa. I de lösningar som tagits fram med avseende på funktionalitet 
har inte någon utvärderingsmetod använts. Detta på grund av att inga specifika kriterier 
ställts på funktionaliteten bortsett från önskemål om flyttbarhet. 
 
Sammanfattningsvis har jag upptäckt att produktutvecklingen av det hälsofrämjande 
arbetsplatsredskapet är komplext och består av många olika infallsvinklar. Intressant var 
att se att tanken att gå och arbeta har funnits länge och att forskning kring idén existerar. 
Dock är forskningen knapphändig och skulle behöva fördjupas ytterligare. Utvecklingen 
av denna produkt består av många tänkbara fördjupningsområden, dock kan inte alla 
täckas in i ett examensarbete, utan det finns goda möjligheter för fortsatt utveckling. 
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8. Slutsats 
De slutsatser som kan dras och de framtida möjligheter som finns redovisas i detta 
kapitel. 
 
En generell slutsats som kan dras är att flertalet av de personer som har testat att gå på 
gångbandet och samtidigt jobba med en dator finner detta sätt att arbeta tilltalande. 
Många har blivit positivt överraskade och säger att de skulle använda sig av ett sådant 
aktiverande arbetsplatsredskap om det fanns tillgängligt på deras arbetsplats. 
 
Eftersom det inte fanns någon liknande produkt på marknaden sedan tidigare fanns det 
heller inget tidigare produktkoncept att relatera till. Detta gjorde att flera övergripande 
frågeställningar behövde besvaras innan produktkonceptet kunde ta form. Det framkom 
dock att det i slutet av examensarbetet precis lanserats en produkt i USA där användaren 
går på ett gångband och arbetar samtidigt. Denna produkt hade tagits fram av ett företag i 
samarbete med en professor som lång tid studerat hur icke-värmealstrande 
fettförbränning kan ske. Det är samma professor som ligger bakom två av rapporterna 
som presenteras i den teoretiska referensramen, se kapitel 3.1.1 och 3.1.2. Intressant att se 
vid jämförelse av den nya produkten från USA och produktkonceptet som detta 
examensarbete resulterat i är att vissa likheter mellan dem kan märkas även om 
produkterna ger något olika signaler sett som en helhet. Dock är det spännande att se att 
den idé som examensarbetet grundade sig på är realiserbar. 
 
De frågeställningar som ställdes i början av rapporten har till stor del besvarats med olika 
fördjupningsgrad. Det område som skulle behöva undersökas mer är hur gång i samband 
med arbete påverkar arbetsförmågan. Om det skulle resultera i att arbetsförmågan till stor 
del är oförändrad är detta ett starkt argument som talar för produkten. 
 
För framtida utveckling för att få ut det aktiverande arbetsplatsredskapet på marknaden 
finns det flera potentiella kanaler. Dels skulle företag som tillverkar träningsredskap 
kunna vara en tänkbar aktör, en annan skulle kunna vara möbelföretag inriktade mot 
kontorsmöbler. Men även samarbete med försäkringsföretag skulle vara tänkbart då t.ex. 
ett företags innehav och påvisade bruk av en aktiverande arbetsplatsenhet skulle kunna 
sänka premien på friskvårdsförsäkringen. En annan tänkbar möjlighet är de företag som 
finns verksamma inom företagshälsovården. Dessa skulle kunna ordinera fysisk aktivitet 
genom användandet av en sådan här produkt. 
 
Allt fler sitter ned och arbetar varje dag och har på fritiden inte motivationen eller tiden 
att fysiskt aktivera sig. Här finns en möjlighet för både arbetsgivaren och de anställda att 
ställa krav på varandra för att uppnå en mer fysiskt aktiverande arbetsplats. Alla företag 
vill ha välmående medarbetare, en del i detta är att fysiskt aktivera sig, för att uppnå detta 
är det kanske dags att integrera fysisk aktivitet in till de stillasittande arbetsplatserna? 
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Abstract 
The last decades the increased computerisation at the places of work has led to new 
physical loads in the working life and new demands on the working environment. The 
widespread usage of computers in the working life has led to more sedentary work and 
less daily movement. 
 
The purpose of the thesis is to develop a new product to a concept that in a low intensive 
and healthy promotional way will activate the body. The product will make a 
combination of healthy promotion activity and work during office hours possible and 
primary aims to those with a sedentary office work, which leads to that the body don´t get 
to be activated in the extent needed. 
 
Information has been gathered from studies already made in this area, interviews plus a 
study and an experiment. From the gathered information concepts and functional 
solutions has been generated and evaluated to result in a product concept. 
 
The thesis has resulted in a concept that consists of a work place unit where the user 
walks on a treadmill and works at the same time. 
 
A general conclusion which can be drawn is that the majority of persons that tested to 
walk and simultaneously work with a computor on the treadmill found this way of 
working attractive. Many were positively surprised and said that they would use such an 
physically activating work place implement if it was available at their place of work. 
 
Keywords: health promotion activity, treadmill, functional design, working environment, 
work place, ergonomics 
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Bilaga 1 – Checklista 
1 Funktion 
– Vad är syftet med produkten, vilken är dess uppgift? 
– Vilka extra funktioner ska finnas? 
 
2 Funktionsbestämmande egenskaper 
– Vilka prestanda ska produkten ha? 
– Innebär tillverkning, montering, distribution eller användning att 
   produktens storlek eller vikt måste begränsas? 
– Vilka sekundära ”outputs” kan komma i fråga? 
– Vilka dimensioner ska produkten ha? 
 
3 Brukstidsegenskaper 
– I vilken miljö ska produkten användas? 
– Hur ofta ska produkten användas? 
– Viken är produktens livslängd? 
– Är underhåll nödvändigt och möjligt? 
– Vilka delar kan behöva bytas ut? 
– Vilka delar behöver vara åtkomliga? 
– Ska produkten kunna uppgraderas i framtiden? 
– Finns det några begränsningar i t.ex. energiförbrukningen? 
 
4 Tillverkningsegenskaper 
– Ska produkten tillverkas i nuvarande maskinpark? 
– Är det ekonomiskt lönsamt att investera i nya maskiner? 
– Ska tillverkningen ske hos något annat företag? 
– Ska/behöver produkten provas och vad innebär detta? 
– Behöver produkten testas efter tillverkning? 
– När ska produktionen påbörjas? 
 
5 Distributionsegenskaper 
– Vilken transport krävs under och efter produktionen av produkten? 
– Skall produkten lagras, i så fall vilka krav ställs då på produkten? 
– Kräver produkten emballage och vad har emballaget för syfte? 
– Ska produkten monteras/installeras efter leverans (i så fall av vem)? 
 
6 Leverans- och Planeringsegenskaper 
– Hur många ska tillverkas? 
– Ska tillverkningen ske kontinuerligt eller satsvis? 
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7 Säkerhet/Ergonomiska egenskaper 
– Vilka egenskaper ska produkten ha för att vara ergonomisk? 
– Vilka egenskaper krävs för att den ska vara användarsäker? 
– Vilka sekundära outputs finns som kan påverka användaren? 
– Krävs det speciella anordningar för att användaren (och andra) inte 
 ska riskera att skadas? 
 
8 Estetiska egenskaper 
– Vilka krav ställer användarna/kunderna? 
– Ska produkten utformas så att den följer stilen på företagets övriga 
   produkter och vad innebär detta? 
– Behöver man ta hänsyn till trender och mode för denna typ av produkt? 
 
9 Lagegenskaper 
– Vilka lagar ska produkten följa? 
– För vilka typer av oförutsedda eller oavsiktliga olyckor kan företaget 
   hållas ansvarigt? 
– Vilka standarder måste produkten följa? 
– Innebär produkten patentintrång och hur kan detta undvikas? 
 
10 Ekonomiska egenskaper 
– Vilken tillverkningskostnad är tillåten? 
– Vad får driftskostnaden vara? 
– Försäljningspris? 
– Skrotnings-/demonteringskostnad? 
 
11 Skrotnings- och Återvinningsegenskaper 
– Ska delsystem/komponenter/material återanvändas? 
– Ska produkten separeras i olika material och/eller delar vid skrotning? 
– Ska produkten demonteras, vilka krav ställer detta på produkten? 
 
12 Ekologiska egenskaper 
– Vilka material ska undvikas pga. negativ miljöpåverkan under 
   tillverkning, användning eller skrotning? 



 
 

 
 4 

Bilaga 2 – Konstruktionskriterielista 
Huvudfunktion:  Produkt som ska aktivera kroppen lågintensivt och hälsofrämjande i 
samband med kontorsarbete, främst vid bildskärmsarbete. 
 
Nr    Kriterium        Krav/Önskemål  
 
1.  Funktion          
1.1  Driva gångband         K 
1.2  Tillhandahålla arbetsyta        K 
 
2.  Funktionsbestämmande egenskaper 
2.1  Hastigheten på gångbandet ska kunna justeras mellan 0-6 km/h  K 
2.2  Arbetsytan ska kunna varieras i höjdled i intervallet 1050-1350 mm  K 
2.3 Flyttbar utmed golv        Ö 
2.4 Flyttbar genom trånga passager       Ö 
2.5 Ekvivalenta ljudnivån från arbetsplatsenheten ska understiga x dB  K 
2.6 Drivs med ström         K 
2.7 Eventuella vibrationer/rörelser från gångbandet ska inte överföras  Ö 
 till arbetsytan 
2.8 Extra kontorsutrymme på x m2/arbetsplatsenhet krävs    K 
2.9 Arbetsplatsenheten ska främja rörlighet utmed arbetsytan   Ö  
2.10 Arbetsplatsenheten ska väga max x kg.      K 
2.11  Arbetsytan ska vara stabil       Ö 
2.12 Gångbandet ska kunna spännas       K 

        
3.  Brukstidsegenskaper 
3.1 Användas i kontorsmiljö       K 
3.2 Vara ett komplement till befintliga arbetsplatser    K  
3.3 Underhåll ska inte behövas       Ö 
3.4 Klara 8 timmars användning/dag      K 
      
5. Distributionsegenskaper 
5.1 Montering ska kunna utföras av lekman      Ö 
 
7.  Säkerhet/Ergonomiska egenskaper 
7.1 Nödstopp/Säkerhetsspärr       K 
7.2 Underlaget ska på ett skonsamt sätt vara dämpat/anpassat till foten  Ö 
 
8.  Estetiska egenskaper 
8.1 Produktens design ska passa in i miljön där den används   Ö 
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9.  Lagegenskaper 
9.1 Uppfylla Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter:     K 
 ”Arbete vid bildskärm”, ”Arbetsplatsens utformning” och 
 ”Belastningsergonomi”         
9.2 Uppfylla krav för CE-märkning       Ö 
 
10.  Ekonomiska egenskaper 
10.1 Ingen driftkostnad bortsett från strömtillförsel     K 
10.2 Tillverkningskostnaden får ej överstiga x kr/arbetsplatsredskap  K 
 
12.  Ekologiska egenskaper 
12.1  Ingående material ska ha minimal miljöpåverkan    Ö 
12.2 Produkten får inte innehålla några giftiga/miljöfarliga ämnen   K 
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Bilaga 3 – Kepner-Tregoe Matrisen 
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Bilaga 4 – Enkät 1 
Nedan följer enkäten för gångbandet, enkäten för motionscykeln och stegmaskinen ser 
nästintill likadan ut, på motionscykeln får testpersonen justera och anteckna motståndet 
själv, på stegmaskinen får testpersonen notera antal steg/minut. 
 
Denna undersökning är till för att se hur du uppfattar arbete vid bildskärm i samband med 
lågintensiv träning. De moment som görs framför en dataskärm består oftast av läsning, 
skrivning och mushantering, det är dessa moment som du ska testa. Du ska även få skriva 
förhand. 
 
1. Ställ in rätt höjd på bordet. Underarmen ska vila vinkelrätt mot bordsskivan och 
skärmen ska vara placerad så att huvudet vinklas ca 20-30° ned från horisontalplanet.  
2. Testa i vilken hastighet du vill gå för att samtidigt kunna arbeta bra. Välj en hastighet 
som du skulle kunna tänka dig hålla i 1-2 timmar. Försök att hålla samma hastighet under 
hela testet. Notera hastigheten nedan. 
3. Öppna Word och gå in i mappen ”Test texter” som ligger under mina dokument på den 
här datorn. Den består av dokument som innehåller olika texter, välj en av dessa. Läs 
texten. 
4. Öppna ett nytt Word-dokument och skriv ca en halv A4 om valfritt ämne. Försök att 
använda musen mycket för att t.ex. byta färg, ändra storlek eller teckensnitt, göra tabeller 
mm. 
5. Skjut ifrån dig tangentbordet och ta fram papper och penna. Ta fram texten du nyss 
läste och skriv av en eller ett par stycken ur texten för hand på pappret. 
6. Fyll i frågorna nedan, kom gärna med åsikter och synpunkter. 
(Skala: 1 – dåligt, 5 – bra) 
Tack! 
 
Hastighet (km/h):          
 
Hur bra kan du fokusera blicken på skärmen?  

          
1  2  3  4  5 
Hur fungerar användandet av tangentbordet?  

          
1  2  3  4  5 
Hur fungerar användandet av musen? 

          
1  2  3  4  5 
Hur upplever du din arbetsprestation jämfört med sittande på arbetsstol? 

             
Sämre  Lite sämre Ingen skillnad Lite bättre Bättre 
  
Upplever du några fördelar eller nackdelar med arbete vid gångband? Övriga åsikter? 
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Bilaga 5 – Sammanställning av Enkät 1 
 
Nedan redovisas en sammanställning av svaren från enkät 1. Beräknade medelvärden och 
testpersonernas åsikter redovisas. 
 
Motionscykel 
 
Hastighet (km/h): 13,3  Inställt motstånd: 3 (2,8)           
 
Hur bra kan du fokusera blicken på skärmen? 4,0 
Hur fungerar användandet av tangentbordet? 3,9  
Hur fungerar användandet av musen? 4,4 
Hur upplever du din arbetsprestation jämfört med sittande på arbetsstol? 
1   5  3  0  0   
Sämre  Lite sämre Ingen skillnad Lite bättre Bättre 
  
Upplever du några fördelar eller nackdelar med arbete vid motionscykel? Övriga åsikter? 
 

- Går inte att byta arbetsställning 
- Svårt att under arbetet förändra avståndet till bordet, svårt att nå saker  
- Glömma bort att trampa/Enkelt att koppla bort trampandet 
- Går bra att fokusera blicken och använda tangentbordet, svårare att skriva förhand 
- Överkroppen hålls på konstant avstånd från bordet och skärmen 
- Ingen bra sittkomfort, bör anpassas till kontorsarbete 
- Vart ska tramporna sitta? Inte nödvändigtvis under kroppen 
- Bra stöd för underarmarna krävs så att inte benens rörelse stör överkroppen 
- Konflikt mellan benen som rör sig och överkroppen som försöker vara still 
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Gångband 
 
Hastighet (km/h): 1,6          
 
Hur bra kan du fokusera blicken på skärmen? 3,6  
Hur fungerar användandet av tangentbordet? 3,6 
Hur fungerar användandet av musen? 3,9 
Hur upplever du din arbetsprestation jämfört med sittande på arbetsstol? 
1  4  3  1  0 
Sämre  Lite sämre Ingen skillnad Lite bättre Bättre 
  
Upplever du några fördelar eller nackdelar med arbete vid gångband? Övriga åsikter? 
 

- Vill hänga på bordet för att ge stöd åt blicken 
- Leder till bra arbetsställning och rak rygg 
- Svårt att skriva för hand 
- Lätt att nå saker 
- Bandet stressar, går inte att vila för ett ögonblick 
- Frihetskänsla, kändes bra att gå och läsa och kunna svänga med armarna 
- Lätt att koppla bort gåendet 
- Tendens till ”åksjuka”, vid fokusering på texten mitt i synfältet upplevdes texten i 

periferin som rörlig. 
- Bordet var lite vingligt vilket påverkade skärmen något 

 
Stegmaskin 
 
Hastighet (km/h): 38          
 
Hur bra kan du fokusera blicken på skärmen? 2,4 
Hur fungerar användandet av tangentbordet? 3,3 
Hur fungerar användandet av musen? 3,1  
Hur upplever du din arbetsprestation jämfört med sittande på arbetsstol? 
2  7  0  0  0 
Sämre  Lite sämre Ingen skillnad Lite bättre Bättre 
  
Upplever du några fördelar eller nackdelar med arbete vid stegmaskin? Övriga åsikter? 
 

- Det blir för stor rörelse både uppåt-nedåt och i sidled 
- Svårt att skriva för hand 
- Svårt att läsa och fokusera blicken eftersom huvudet rör sig upp och ned 
- Skön rörelse, man bestämmer själv takten 
- Svårt att koppla bort tramprörelsen 
- Fysiskt jobbigt 
- Felskrivningar på tangentbordet, pga. svårt att pricka rätt tangenter 



 
 

 
 10 

Bilaga 6 – Enkät 1 Övrigt 
 
Vilken alternativ arbetsposition tilltalar dig mest? 

         
Motionscykel Gångband Stegmaskin Annat: _______________________ 
 
Motivera: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Övriga åsikter:   
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Bilaga 7 – Sammanställning av Enkät 1 Övrigt 
 
Nedan redovisas en sammanställning av svaren från enkät 1 övrigt.  
 
Vilken alternativ arbetsposition tilltalar dig mest? 
0  7  1  1 
Motionscykel Gångband Stegmaskin Annat: Blanda motionscykel och stegmaskin 
 
Motivera: 

- Svårt att fokusera på stegmaskinen  
- Cykeln behöver ha en bättre sadel/sittkomfort 
- Cykeln kan bli likvärdig med gångbandet om sittkomfort och motstånd ställs in 

bättre 
- Gångbandet fungerade bra att använda i alla moment 
- Känns bra att arbeta på gångbandet eftersom det känns bra att arbeta i stående 

position 
- Gången känns mest naturlig 
- Lätt att hålla igång rörelsen på gångbandet 
- Skönt att själv bestämma tempot på stegmaskinen  
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Bilaga 8 – Enkät Pilotexperiment 
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Bilaga 9 – Intervjufrågor 
Nedan följer de frågor som ställdes under intervjuerna. 
 
Tony Cederqvist, Previa 

- Vilka är de vanligaste fysiska besvären hos personer med stillasittande 
kontorsjobb? 

 
- Vilka muskler är det som överbelastas och varför? 
 
- Hur tränar man för att bli av med besvären? 
 
- Hur ökas blodcirkulationen på bästa sätt, vilka muskler bör aktiveras? 
 
- Är det skillnad på förebyggande och rehabiliterande åtgärder? 
 
- Vad kan göras för att förbättra arbetsmiljön i kontorsmiljö? 
 Vanliga bristområden och fel? 
 
- Berätta om FaR, fysisk aktivitet på recept? 
 
- Hur ser den mest optimala arbetsställningen ut? 
 Fördelar/nackdelar? 
 

Mattias Ritzen och Maria Eriksson, Campushallen 
- Berätta om olika sätt att motionsträna, olika motionsformer? 
 Aktiverade muskelgrupper, för- och nackdelar med respektive motionsform, 
 möjlighet att justera intensitetsnivåer? 
 
- Vilken slags träning är skonsam/ger förslitningsskador? 
 På vilka delar av kroppen? 
 
- Vilka muskler ska aktiveras för att snabbt få igång blodcirkulationen? 

 
- Hur ska man träna för att motverka belastningsskador på axlar, skuldror, nacke, 

rygg, armar, handled? 
 

- Vilka är de största skillnaderna mellan sittande och stående träning? 
 

- Hur bör man träna för att erhålla en hälsofrämjande, lågintensiv träning? 
 

- Vilka maskiner ämnade för motionsträning avger mest ljud? 
 Andra effekter som kan verka störande? 
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Bilaga 10 - Intervjuer 
Två intervjuer har genomförts; den ena med Tony Cederqvist som är ergonom samt 
legitimerad sjukgymnast och arbetar på Previa i Linköping. Den andra intervjun hölls 
med två anställda på Campushallen i Linköping, Mattias Ritzen som är personlig tränare, 
gymansvarig och servicetekniker och Maria Eriksson som är massageansvarig och 
massör. För ställda frågor under intervjuerna, se bilaga 9. 
 
Tony Cederqvist, Previa 
Tony Cederqvist på Previa berättade att de flesta besvären i samband med stillasittande 
arbete framför dataskärm kommer från ländrygg, handled, arm, nacke och svullnad i 
benen. Ett vanligt problem är den så kallade gamnacken som fås när man sitter 
ihopsjunken och lutar fram huvudet och hakan. Denna sittställning är väldigt vanlig vid 
sittande arbete och kan jämföras med stående då man vanligtvis står mer upprätt och har 
en bättre hållning i ryggen. Träning av kroppen för att på bästa sätt undvika dessa besvär 
fås genom uthållighetsträning, vilket innebär många upprepningar med lätta vikter och 
genom cirkulationsträning för att erhålla ökad blodcirkulation. Träningen bör ej fokusera 
på speciella muskler utan ses som en helhet. Den sämsta arbetspositionen 
belastningsmässigt är att arbeta med sträckt arm långt ifrån kroppen och med handleden 
riktad uppåt. Det är även väldigt viktigt att det finns ett bra stöd för underarmen 
tillgängligt. Under intervjun diskuterades även ämnen som berörde kroppens system 
såsom posturala (toniska) och fasiska muskler, hjärt- och lungsystemet och venpumpen. 
 
På Previa delas arbetet upp i två delar; promotiva och preventiva arbetsåtgärder. Det 
preventiva arbetet som innefattar förebyggande åtgärder kan i sin tur delas upp i 
primärpreventivt och sekundärpreventivt arbete. Det förstnämnda innebär att en riskbild 
skapas vilket ska förhindra skador medan det sekundärpreventiva arbetet används för att 
förhindra att en drabbad individ som blivit frisk inte ska drabbas igen. Eftervården, det 
promotiva arbetet, sätts in för att förstärka ett redan hälsosamt beteende.  
 
Enligt Tony Cederqvist är det vanligaste felet som görs på en arbetsplats att inte se 
helheten, utan tro att enbart tekniska lösningar ska lösa problemen. Arbetsplatser är idag 
vanligtvis utrustade med höj- och sänkbara bord och ergonomiskt utformade stolar, men 
ändå lider många av olika slags arbetsplatsrelaterade fysiska besvär, detta borde visa att 
det inte enbart är i det materiella som problemen ligger. Tony menar att fokus borde 
läggas på att öka motivationen hos de anställda, individen bör ta mer ansvar samtidigt 
som det är av yttersta vikt att arbetsgivaren har en positiv inställning till att skapa och 
utveckla en god arbetsmiljö. När vi mår bra fysiskt, psykiskt, socialt mm så presterar vi 
också bättre. Det finns tre viktiga faktorer att tänka på för att utforma en väl fungerande 
arbetsplats som främjar välmående: variation, rörelse och omväxling. 
 
Fysisk aktivitet på recept, FaR används inom företagshälsovården, detta är en ”metod” 
som Previa föreskriver och som först och främst ges till dem som befinner sig i riskzonen 
att drabbas av livsstilssjukdomar. Människor med högt BMI, body mass index, eller som 
är rökare är typiska målgrupper där FaR tillämpas.  
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Mattias Ritzen och Maria Eriksson, Campushallen 
Under intervjun på Campushallen med Mattias Ritzen och Maria Eriksson diskuterades 
olika träningsformer och hur dessa påverkar kroppen. För att motverka belastningsskador 
så bör musklerna som upprätthåller kroppens hållning, de posturala musklerna, tränas. 
Överkroppen ska ses och tränas som en helhet men det är oftast ryggens muskler som 
behöver tränas för att skapa en bättre kroppshållning. Är överkroppen ihopsjunken 
kommer musklerna kring stora bröstmuskeln och armhålans främre del att dras ihop och 
ryggmusklerna kommer tvärtom att bli slappa. För att träna överkroppen är varierade 
rörelser, jämfört med en ensidig rörelse i en maskin, det optimala. Den aktivitet som 
bedrivs bör vara så varierad som möjligt eftersom kroppen acklimatiserar sig och vänjer 
sig vid träning av samma muskelgrupper, efter en viss tids träning erhålls inte samma 
resultat som i början.   
 
Mattias och Maria anser att den funktion som en balansboll har kan motverka 
belastningsskador i överkroppen. Balansbollen stärker muskulaturen i bålen och ger 
automatiskt en bra hållning. Detta på grund av att de stabiliserande musklerna aktiveras 
och att bollen inte låser några rörelser. Balansbollen ger inte upphov till statisk belastning 
i bålen, då musklerna arbetar genom många snabba muskelkontraktioner. Vidare 
rekommenderas allmänt ett mjukt underlag, vilket stimulerar många muskler i kroppen då 
kroppen på ett omedvetet sätt måste hålla balansen. 


