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Sammanfattning 
I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt 

förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla 

generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka 

idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym 

och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer 

fysisk aktivitet och som också gör det roligt och trivsamt att röra på sig. 

Detta examensarbete utförs med syfte att undersöka hur HAGS Aneby AB kan erbjuda en 

träningslösning med utomhusgym för offentlig utemiljö, samt undersöka vilka önskemål om 

utomhusgym potentiella användare har. Målet med arbetet är att formulera en kravställning baserad 

på insamlade användarönskemål för utomhusgym, för att med hänsyn till denna kravställning ta fram 

ett koncept för en ny träningslösning. Konceptet innehåller förslag på utformning av ett nytt 

utomhusgym med träningsredskap för den i arbetet valda målgruppen motionären samt därtill 

förslag på tillbehör, tjänster och samarbetsmöjligheter med aktörer relaterade till utomhusgym. 

Genom en användarundersökning samlas potentiella användares önskemål om utomhusgym in. 

Önskemålen analyseras och formuleras till krav. Med hjälp av experter inom områdena träning och 

hälsa tas förslag på träningsredskap fram för att passa motionären. Redskapen utvärderas med hjälp 

av personer från den avsedda målgruppen. Redskap som kan finnas på ett utomhusgym utformat för 

motionären är: boxar, slyngor, dragapparat, lyftredskap, joystick, chinsredskap, dipsredskap, 

armgång, balansplatta, klätterställning, magbänk och låga stänger.  

Ett förslag på en helhetslösning som inkluderar utomhusgym och tjänster tas fram för att möta de 

identifierade behoven hos användarna. Genom tjänster riktade mot användarna tillhandahålls 

information och olika funktioner genom mobilapplikationer, hemsidor, webbportaler och fysiska 

skyltar på utomhusgymmen. Dessa tjänster utformas i samarbete med de experter inom träning och 

hälsa som användarna litar mest på. Därtill föreslås servicetjänster riktade mot HAGS kunder som en 

möjlighet för HAGS att garantera kvalitet och säkerhet på sina utomhusgym. 
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Abstract 
Today a lifestyle with little or no physical activity is very common. With the slogan – Inspiring all 

generations – HAGS Aneby AB want to invite all generations to physical activity and movement with 

their playgrounds and sport and fitness products. By strengthening the idea of outdoor gyms the 

amount of physical activity can be increased. Users shall want to use outdoor gyms and customer 

shall want to buy outdoor gyms. The desire is to create attractive places which support physical 

activity and which also makes it fun and anjoyable to be physically active. 

This master thesis has been executed with the purpose to investigate how HAGS Aneby AB can 

provide a training solution for outdoor gyms in public outdoor environments and also to investigate 

what demands potential users of outdoor gyms have. Tha aim of the thesis is to formulate a 

specification of requirements based on collected user demands for outdoor gyms, and with 

consideration to the specification develop a concept for a new training solution. The concept 

contains suggestions on the development of a new outdoor gym with training equipment for a 

chosen target group as well as suggestions on accessory equipment, services and potential 

cooperational opportunitys with other actors on the market. 

By executing a user study, users demands about outdoor gyms are collected. The demands are then 

analysed and formulated to requirements. With help from experts in the field of training and health, 

suggestions on equipment for training at an outdoor gym is generated to fit the chosen target group. 

The training equipment is evaluated with help from people from the user target group. Training 

equipment that could be in an outdoor gym for the chosen target group is: boxes, suspension 

training straps, cable machine, lifting equipment, joystick, chin rack, dips rack, monkey bars, balance 

board, climbing equipment, sit-up bench and low bars. 

A concept for a holistic solution which includes outdoor gyms and additional services is developed to 

meet the identified user requirements. By services developed with the users in mind, information 

and different functions is provided through mobile applications, web pages and signs at the location 

of the outdoor gym. These services are developed in cooperation with the experts in training and 

health that the users trust the most. By maintenance services offered to their customers HAGS can 

guarantee quality for and safety at their outdoor gyms. 
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Förord 
Vi vill tacka HAGS Aneby AB för möjligheten att genomföra detta examensarbete under våren 2013. 
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handledare på HAGS, Marcus Söderström, för återkoppling och uppmuntring under arbetets gång. 

Tack till de utöver Marcus som deltog på idégenereringsworkshopen, Mattias Biek, Elina Wilnerzon, 

Mattias Ögren, Calle Kjellberg och Björn Dahlström, för bra idéer och värdefulla synpunkter gällande 

utformning av träningsredskap för utomhusgym. Tack även till alla potentiella användare som delat 

med sig av sina erfarenheter och önskemål om träning och utomhusgym genom att delta i våra 

användarenkäter. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare på LiU, Mats Nåbo, och till vår examinator Kerstin 

Johansen samt till våra opponenter Astrid och Frida för kontinuerlig återkoppling på vårt arbete.  
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Ordlista 
Aktiv transport Transport mellan två platser som sker genom att personen i fråga är fysiskt 

aktiv, exempelvis genom promenad eller cykel 

Användare Individ som tränar på utomhusgym och använder HAGS erbjudna produkter 
och tjänster inom träning och hälsa 

Basövning Styrketräningsövning som involverar stora muskelgrupper eller flera 
muskelgrupper, samtidigt aktiveras mindre stabiliserande muskler 

Extendera Sträckande rörelse av en kroppsdel 

Flektera Böjande rörelse av en kroppsdel 

Funktionell träning Mångsidig träning med övningar inspirerade av i vardagen utförda aktiviteter 

Kund Köpare av utomhusgym 

MET Metabolisk Ekvivalent, den energimängd som förbrukas i vila, vilket är cirka 1 
kcal per kg kroppsvikt per timme eller 3,5 ml syre per kg per minut 
 

Socioekonomisk 
uppdelning 

Beskrivande klassifikation avsedd att belysa den hierarkiska struktur i ett 
samhälle som delar upp människor i olika klasser (Statistiska centralbyrån) 

Träningsform Specifik träningsaktivitet, exempelvis yoga, kampsport, Crossfit, styrketräning, 
gruppträningsklasser 

Typ av träning Olika typer av träning som tränar en specifik fysisk förmåga såsom stabilitet, 
styrka, balans och rörlighet 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras arbetets bakgrund följt av syfte och mål samt identifierade 

frågeställningar för att uppnå dessa. Avgränsningar presenteras och därefter följer en genomgång av 

rapportens struktur med tillhörande läshänvisningar.  

1.1 Bakgrund 
Fysisk aktivitet bidrar till hälsa och välbefinnande och har alltid varit en naturlig del människans 

vardag. Samhällsutveckligen har dock bidragit med flertalet uppfinningar som givit ökad 

bekvämlighet för människan och därtill även minskat behovet för utförande av fysisk ansträngning, 

vilket i längden kan bidra till sänkt välbefinnande. I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget 

eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande, vilket kan öka risken för 

vällevnadssjukdomar hos personer med dessa inaktiva levnadsvanor. 

Sveriges folkhälsopolitik har som övergripande mål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Regeringen, 2008). Genom att skapa attraktiva platser som 

stödjer fysisk aktivitet som också gör det roligt och trivsamt att röra på sig är detta ett steg på vägen 

mot att uppnå Sveriges folkhälsopolitiska mål. En sådan attraktiv plats kan vara ett utomhusgym som 

är kostnadsfritt och alltid öppet och tillgängligt för alla. 

Ett utomhusgym är sammansatt av olika träningsredskap som kan vara placerade enskilt eller 

tillsammans vid exempelvis parker, motionscenter eller löparspår. Träningsredskapen är utformade 

för att tåla det slitage som kommer av dess placering utomhus samt den allmänna tillgängligheten för 

såväl vuxna som barn i olika ålderskategorier. Beroende på olika inriktningar med utomhusgym kan 

dessa ha väldigt skilda utförande och träningsmöjligheter. Utomhusgym där personer träffas och 

tränar tillsammans har länge funnits i Kina och är nu globalt förekommande. I Sverige är det ett 

utbrett koncept i Stockholms stad och blir alltmer vanligt förekommande även i andra svenska 

städer.  

1.1.1 HAGS Aneby AB 

HAGS Aneby AB, härefter kallat HAGS, är ett globalt företag som erbjuder produkter inom segmenten 

Lek, Sport & Fitness, Park & Stadsmiljö samt Marint & Bryggor. HAGS står för ett helhetstänk med allt 

från idéer och utformning av produkter till underhåll av dessa då det är i bruk. I dagsläget har HAGS 

tre olika utomhusgym i sitt sortiment inom segmentet Sport & Fitness.  

HAGS avser att framöver utveckla och ytterligare kvalitetssäkra segmentet Sport & Fitness för den 

globala marknaden och vill därför undersöka behovet av en ny träningslösning med ett nytt 

utomhusgym. Önskemål finns om att kunna leverera ett komplett paket till kunden med 

utomhusgym och tillhörande kringutrustning för området i vilket utomhusgymmet ska placeras. 

HAGS vill styrka idén om utomhusgym – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska 

vilja köpa in utomhusgym. Användare och kund är i sammanhanget skilda begrepp där kunden syftar 

på inköparen av utomhusgym och användaren syftar på den person som använder sig av 

utomhusgymmet då det är byggt och i bruk efter det att det köpts in av en kund.  

I dagsläget aktiverar HAGS många barn tack vare sin styrka som leverantör av lekplatsutrustning. 

Med sin slogan – Inspiring all generations vill HAGS bjuda in alla generationer till aktivitet genom sina 

produkter. HAGS vill med sina utomhusgym bjuda in en bred målgrupp till rörelse och verka 

hälsofrämjande och erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet och en aktiv livsstil.   
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HAGS erbjuder flertalet produktserier i sitt leksortiment för såväl de yngsta barnen som för äldre 

barn i form av bouldering, parkourredskap samt arenor för bollsporter. Produktserierna UniPlay och 

UniMini är modulära och tillåter stora variationsmöjligheter genom kombination av olika stolpar, 

golvmoduler, väggar, tak och lekredskap i material som trä, stål eller högtryckslaminat (HPL) (HAGS 

Aneby AB, a). Olika typer av förankringsmöjligheter erbjuds för infästning i mark samt för att förbinda 

leksektioner med varandra (HAGS Aneby AB, b). Detta kallas HAGS verktygslåda, vilken medför 

möjligheter för kunden att anpassa dessa två produktserier efter sina specifika önskemål gällande 

funktion, utseende och förankring. Färdigkomponerad standardutrustning inom dessa två 

produktserier från HAGS kan bytas ut eller kompletteras med nya komponenter eller sektioner, både 

vid köp och senare då lekplatsen är i bruk. (HAGS Aneby AB, b) 

De fördelar som barnen erbjuds genom lek på HAGS lekutrustning illustreras med HAGS lekcirkel 

(HAGS Aneby AB, c).  I lekcirkeln utgör barnet centrum och omringas av tio fält med ett ord i varje, 

som visar de kunskaper och lärdomar som leken ger barnet. Då HAGS utvecklar sin lekutrustning tas 

hänsyn till alla lekcirkelns fält samt helheten för att barn som använder lekutrustningen ska få 

möjlighet till den utveckling som leken kan ge. (HAGS Aneby AB, c) 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur HAGS kan erbjuda en träningslösning med utomhusgym för offentlig 

utemiljö. Därtill att undersöka vilka önskemål om utomhusgym som potentiella användare har. 

1.3 Mål 
Målet är att formulera en kravställning baserad på insamlade användarönskemål för utomhusgym 

och med hänsyn till denna kravställning ta fram ett koncept för en ny träningslösning. Konceptet ska 

innehålla utformning av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för en specifik målgrupp samt 

förslag på tillbehör, tjänster och samarbetsmöjligheter med aktörer relaterade till utomhusgym. 

För att nå målet har följande frågeställningar (FS) identifierats: 

FS 1 Hur kan en målgrupp för ett utomhusgym definieras? 

FS 2 Vilka generella krav kan ställas på ett utomhusgym vid utformning?  

FS 3 Hur kan träningsredskap utformas för att passa vald målgrupp? 

FS 4 Hur kan en helhetslösning för utomhusgym utformas för att skapa ett mervärde för 

användaren? 
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1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts i arbetet: 

 Arbetet ämnade i huvudsak att se till slutanvändarens önskemål och behov vid användning 

av utomhusgym. Kunden och dess behov och eventuella önskemål berördes endast ytligt i 

examensarbetet. 

 Arbetet inriktades på att ta fram konceptuella lösningar och utvärdera dessa, inte på att 

leverera en färdig konstruktionslösning. Ingen fysisk produkt har således tillverkats. 

 Vid konceptutveckling har inte berörts hur träningsredskap kan placeras i förhållande till den 

byggda miljön i vilken utomhusgymmet är placerat. Hänsyn har inte heller tagits till placering 

av eventuell kringutrustning i anslutning till utomhusgym, såsom parkutrustning. 

 Vid konceptutveckling har hänsyn inte tagits till olika funktionsnedsättningar och huruvida 

personer med lättare funktionsnedsättning kan använda de framtagna träningsredskapen.  

 I arbetet med utformningen av träningsredskap har hänsyn endast tagits till den valda 

målgruppen.  

 Vid utformningen av träningsredskapen har inte beslut tagits om slutgiltig utformning för de 

olika redskapen, istället ges förslag på olika utformning.  

1.5 Rapportstruktur 

Kapitel 1 – Inledning 
I detta kapitel presenteras arbetets bakgrund följt av syfte och mål samt identifierade 

frågeställningar för att uppnå dessa. Avgränsningar presenteras och därefter följer en genomgång av 

rapportens struktur med tillhörande läshänvisningar.  

Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel berörs arbetets planering och genomförande. Korta allmänna förklaringar till använda 

metoder presenteras tillsammans med hur dessa metoder praktiskt tillämpats i arbetet. 

Kapitel 3 – Teori 
I detta kapitel finns den teoretiska referensram som ansetts relevant för arbetet, här beskrivs 

relevant teori om fysisk aktivitet, ergonomi, semantik, produktionsanpassning samt material för 

utomhusbruk. 

Kapitel 4 – Målgrupp för utomhusgym 
I detta kapitel analyseras olika identifierade potentiella målgrupper som ett utomhusgym kan rikta 

sig till. Därefter finns en sammanställning av vilka målgrupper som konkurrerande företags 

utomhusgym är riktade till. Sist finns en definition av den valda målgruppen för utveckling av 

träningsredskap i examensarbetet. 

Här besvaras frågeställning 1.  
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Kapitel 5 – Behovsidentifiering 
I detta kapitel presenteras insamlad data och önskemål från redan aktiva eller potentiella användare 

av utomhusgym. 

Kapitel 6 – HAGS nya utomhusgym 
I detta kapitel berörs specifikt utformningen av ett nytt HAGS utomhusgym. Information om utbudet 

på marknaden i dagsläget presenteras för att ge en inblick i konkurrensläget. Därefter följer aspekter 

som funnits i åtanke vid idégenerering och konceptutveckling relaterad till utformning av 

utomhusgym samt vilka specifika krav som kan ställas på ett nytt utomhusgym. Slutligen presenteras 

förslag på utformning av HAGS nya utomhusgym, baserat på resultat från den 

idégenereringsworkshop som genomfördes tillsammans med experter i form av personliga tränare, 

industridesigner och representanter från HAGS samt från den konceptutveckling som skedde 

därefter. 

Här besvaras frågeställning 2. 

Kapitel 7 – Träningsredskap för motionären 
I detta kapitel redovisas resultat från framtagning av träningsredskap för den i examensarbetet valda 

målgruppen. Resultat från genomförd konceptutvärdering för de framtagna redskapen presenteras. 

Därefter presenteras kortfattade utformningsförslag för de träningsredskap som arbetades vidare 

med efter utvärderingen. Slutligen presenteras ett sammanställt slutkoncept med avseende på att 

skapa en produktfamilj med de träningsredskap som tagits fram. 

Här besvaras frågeställning 3. 

Kapitel 8 – Koncept för utomhusgym för motionären  
I detta kapitel presenteras koncept på utseendet för tre olika produktfamiljer som alla är 

sammansatta med de framtagna träningsredskapen för motionären.  

Kapitel 9 – HAGS träningslösning 
I detta kapitel redovisas resultat från idégenerering om HAGS träningslösning och områden relaterat 

till denna. Ett koncept presenteras sedan för utformning av HAGS träningslösning om HAGS väljer att 

samarbeta med andra aktörer på marknaden samt erbjuda ytterligare service och tjänster som 

komplement till produktsortimentet utomhusgym med träningsredskap för utomhusbruk. 

Här besvaras frågeställning 4. 

Kapitel 10 – Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de använda metoderna, de framkomna resultaten, de använda källorna 

samt hur arbetet med vidareutveckling av HAGS utomhusgym kan gå vidare från detta 

examensarbete. 

Kapitel 11 – Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits av arbetet genom att de uppsatta 

frågeställningarna besvaras. 
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2 Metod 
I detta kapitel berör arbetets planering och genomförande. Korta allmänna förklaringar till använda 

metoder presenteras tillsammans med hur dessa metoder praktiskt tillämpats i arbetet. 

2.1 Produktutvecklingsmetodik 
Produktutvecklingsprocessen löper från uppkomsten av en idé fram till lansering av en produkt, 

däremellan finns flertalet faser. I en Stage Gate-process avgränsas faserna av grindar då beslut tas 

om huruvida nästa fas skall påbörjas eller inte genom att ge projektet omdömet go, kill, hold eller 

recycle. Beslutstagare vid grindarna är en grupp ledande personer som vid beslutsfattandet utgår 

från förutbestämda kriterier för att kunna bedöma projektet objektivt. Vid varje grind sker även en 

kvalitetskontroll av projektet. (Stage-Gate.EU, 2013) 

Ulrich & Eppinger (2008) beskriver produktutvecklingsprocessen med följande sex faser: 

0. Planering (Planning) 

Beslut om projekt och uppstart av produktutvecklingsprocessen. 

1. Konceptutveckling (Concept Development) 

Behov identifieras, alternativa produktlösningar tas fram och utvärderas därefter väljs en 

eller flera lösningar att vidareutveckla och testa. 

2. Systemkonstruktion (System-Level Design) 

Definition av produktens uppbyggnad, detaljerad uppdelning i delsystem och komponenter. 

3. Detaljkonstruktion (Detail Design) 

Specificering av komponenters geometri, toleranser, material samt skapande av ritningar och 

produktionsmaterial inför tillverkning. 

4. Provning och förfining (Testing and Refinement) 

Konstruktion och testning av flertalet versioner av produkten, prototypbyggen i flera nivåer. 

5. Produktionsberedning (Production Ramp-Up) 

Produktion enligt tänka metoder, utvärdering av eventuella svårigheter och problem i 

tillverkning och felaktigheter i utformning av slutprodukt. Gradvis utfasning till 

slutproduktion och lansering. 

Examensarbetet sträckte sig över de faser i produktutvecklingsprocessen som Ulrich & Eppinger 

beskriver som planering och konceptutveckling. Arbetet delades i sin tur upp i fyra faser enligt Figur 

1. Den fas som Ulrich & Eppinger kallar konceptutvecklings har i examensarbetet delats upp i faserna 

bakgrundsanalys och konceptutveckling. Inom de olika faserna planerades ett antal händelser och 

kritiska avstämningar som genomfördes innan arbetet i nästkommande fas påbörjades. Under 

arbetets gång ägde veckovisa mindre avstämningar rum med handledare på HAGS samt examinator 

och handledare på Linköpings Universitet. 



Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö 

6 
 

 

Figur 1. Examensarbetets process med arbetsveckor, händelser och avstämningar 

Arbetssättet genom hela examensarbetet var öppet, innovativt och nytänkande och arbetet under 

bakgrundsanalys och konceptutveckling skedde iterativt enligt Figur 2. Användare involverades under 

bakgrundsanalysen vid behovsidentifieringen samt under konceptutvecklingen vid workshop och 

konceptutvärdering. 

 

Figur 2. Iterationer med olika form av användarinvolvering under arbetets gång 

Enligt Osvalder, et al. (2008) medför ett cykliskt arbetssätt med iterationer att ett arbete hamnar rätt 

på kortare tid. Genom att steg i produktutvecklingsprocessen upprepas ett par varv går 

utvecklingsarbetet successivt framåt. Genom att kontinuerligt utvärdera arbetets resultat kan brister 

identifieras och åtgärdas enklare och kvaliteten på resultatet säkras. 

2.2 Användarinvolvering 
Användare kan enligt Ulrich & Eppinger (2008) involveras för att säkerställa att fokus riktas mot deras 

behov, att eventuella dolda behov upptäcks samt minska risken att gå miste om behov. Identifierade 

behov kan användas som grund för produktspecifikationer samt för att skapa en förståelse för 

målgruppen. Då en produkt utformas utifrån allmänna teorier och modeller samt insamlade 

uppgifter om en kund kallas detta för Design för kunden (Kaulio, 1998). Då en kund får möjlighet att 

utrycka sin åsikt gällande olika konceptförslag i produktutveckling kallas detta för Design med kunden 

(Kaulio, 1998). 

Enligt Ulrich & Eppinger (2008) kan användarbehov effektivt tas fram genom att så kallade 

expertanvändare involveras i arbetet. Expertanvändare ligger före majoriteten av marknaden när det 

gäller behov. Behov kan uppstå månader eller år tidigare hos en expertanvändare än hos den stora 

massan. Expertanvändare kan ofta utrycka sina behov väl samt ibland också komma med förslag på 

lösningar som svarar mot behoven. Genom att involvera expertanvändare tillåts ett företag att ligga i 

framkant och utveckla produkter som ligger rätt i tiden och svarar mot kommande trender. Även 
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experter såsom yrkesverksamma inom det aktuella problemområdet kan bidra med olika 

lösningsförslag. Att hitta passande experter kan innebära mycket arbete men det är oftast ändå mer 

tidseffektivt än att försöka återskapa existerande kunskap. Enligt Kaulio (1998) kallas det Design av 

kunden då en kund är med och utvecklar sin egen produkt genom att aktivt vara involverad i 

produktutvecklingen. 

2.3 Bakgrundsanalys 
Nedan presenteras kortfattat det arbete som genomfördes under bakgrundsanalysen. 

2.3.1 Litteraturstudie 

Under bakgrundanalysen insamlades teori inom följande områden vilka ansågs relevanta för 

examensarbetet: 

 Fysisk aktivitet och aktiv livsstil 

 Träningsformer och trender inom träning och hälsa 

 Standarder och regler för utformning av utomhusgym 

 Ergonomiska principer och antropometriska data 

 Produktsemantik 

 Produktionsanpassning, modularisering och montering 

 Materialegenskaper och ytbehandling 

2.3.2 Konkurrentanalys 

Enligt Ulrich & Eppinger (2008) kan existerande produkter med liknande funktioner som den produkt 

som utvecklas undersökas och på så sätt identifiera implementerade lösningar eller dellösningar på 

problem samt urskilja information om svagheter hos konkurrenter. 

För att få en uppfattning om aktuellt marknadsutbud sammanställdes en konkurrentanalys med 

information om HAGS befintliga utomhusgym samt konkurrenters sortiment av utomhusgym. HAGS 

befintliga produktsortiment inom utomhusgym granskades för att skapa en uppfattning om deras 

utbud i dagsläget samt för att kunna jämföra detta med konkurrenternas utbud. Lämpliga 

konkurrenter valdes ut baserat på verksamhetens närhet till Norden, aktuellt produktsortiment samt 

genom samtal med HAGS.  

2.3.3 Intressentkartläggning 

Enligt Kaulio (1998) ger en intressentanalys en överblickande grafisk representation över vilka interna 

och externa aktörer som kan tänkas ställa krav på eller bidra med information om en produkt. En 

kartläggning av intressenter påbörjades genom att identifiera experter med relevant 

kunskapsområde att involvera senare i arbetet. Intressenter identifierades genom brainstorming och 

diskussion med handledare på HAGS. För att visa på inbördes förhållanden sammanställdes relevanta 

och tänkbara intressenter i en tankekarta. Enligt Kaulio (1998) är det bra att revidera 

intressentanalysen vid ett senare tillfälle i arbetet. Detta gjordes genom att kontinuerligt utöka 

intressentkartläggningen allt eftersom nya intressenter identifierades under examensarbetet. 

2.3.4 Målgruppsbestämning 

Efter diskussion med HAGS identifierade flera potentiella målgrupper för utomhusgym med hjälp av 

brainstorming. Dessa analyserades sedan utifrån den framtagna teorin om fysisk aktivitet och 

träningstrender vilket ledde fram till ett val av lämplig målgrupp. Den valda målgruppen definierades 

därefter. 



Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö 

8 
 

2.3.5 Behovsidentifiering 

Från HAGS erhölls internrapporter från tidigare utförda studentprojekt om utomhusgym och fysisk 

aktivitet. Genom granskning av internrapporterna identifierades och sammanställdes 

användarbehov. Därtill genomfördes en enkätundersökning med potentiella användare av 

utomhusgym för att identifiera ytterligare användarbehov.  

Enkäter kan användas för att samla in data från en mängd personer, från personer som är svåra att 

nå på annat sätt eller för att validera resultat från tidigare undersökning. Resultatet av en 

enkätundersökning kan ge en bild över vilka kunderna är och vad de har för uppfattning om 

produkter, problem och krav. Olika typer av frågor kan användas; slutna frågor, öppna frågor eller 

svar i form av en skala. Genom svarsalternativ i form av en skala kan mått på vad användare anser 

om en viss lösning i förhållande till en annan erhållas. (Kaulio, 1998) 

Bylund & Lillie menar enligt Bäckström & Nilsson (2002) att vid användning av svarsalternativ med 

skalor bör en mittpunkt finnas samt möjlighet att svara vet ej, för att minimera risken att de som inte 

vill ta ställning i en fråga markerar mittenalternativet. 

Frågeformuleringen är kritisk för att en enkät ska bli lyckad; några fallgropar är tvetydighet, 

ogenomtänkta ordval, invecklade formuleringar och ledande frågor. Det är viktigt att utföra ett test 

av enkäten för att se att frågorna uppfattas korrekt. (Kaulio, 1998) 

Det finns både för- och nackdelar med att använda internet som insamlingsteknik för kvantitativa 

data. Fördelar med webbenkäter som läggs ut på en webbsida är att det är kostnadseffektivt och 

tidsbesparande jämfört med pappersenkäter. Genom internetinsamlingar ges möjlighet att få stora 

urval samt nå specifika målgrupper. En nackdel är att då en webbenkät besvaras av ett 

självselekterande urval kan inte resultaten generaliseras på hela populationen. Kännedom om 

specifika webbsidor kan vara begränsad vilket i sin tur kan begränsa antalet respondenter som har 

möjlighet att besvara den. (Daneback, 2009) 

Enligt Ulrich & Eppinger (2008) kan krav identifieras genom 5 steg – samla in rådata, tolka rådata 

behov, organisera behoven hierarkiskt, ranka behovens viktighet och reflektera över resultatet.  

En webbaserad enkätstudie genomfördes för identifiering av användarbehov. Enkätfrågor 

formulerades delvis utifrån insamlad teori om träningsformer och påbörjad intressentanalys. Enkäten 

testades och utvärderades samtidigt som kontakt togs med distributionskanaler i sociala medier, 

genom vilka den slutgiltiga enkäten sedan distribuerades. Insamlade enkätsvar sammanställdes och 

tolkades för användning vid konceptutveckling. Enkäten för behovsidentifiering valdes att utföras 

webbaserat med hjälp av enkätverktyget FluidSurveys (FluidSurveys, 2013). 

Enligt Ulrich & Eppinger (2008) kan experter såsom universitetsanställda med kunskap inom det 

aktuella problemområdet bidra med källhänvisningar för vidare informationssökande.  För att finna 

kompletterande informationskällor och styrka redan insamlad teori om hälsofrämjande fysisk 

aktivitet genomfördes en intervju med Lars-Åke Levin, forskare inom hälsoekonomi vid Linköpings 

Universitet. 
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2.3.6 Kravställning 

Innan konceptutvecklingsfasen påbörjades sammanställdes insamlat material från 

bakgrundsanalysens olika delar till en kravställning för ett nytt utomhusgym. Kravställningen 

baserades på insamlad teori samt genomförd behovsidentifiering och konkurrentanalys. 

2.3.7 Avstämning 

Bakgrundsanalysen avslutades med ett avstämningsmöte med representanter från HAGS då 

identifierade användarbehov presenterades och diskuterades inför kommande arbete med 

konceptutveckling. Ett halvtidsseminarium genomfördes på universitetet tillsammans med 

examinator och opponenter. 

2.4 Konceptutveckling 
Nedan presenteras kortfattat det arbete som genomfördes under konceptutvecklingen. 

2.4.1 Idégenerering 

Idégenerering genom skissande förekom kontinuerligt under hela examensarbetets gång som ett sätt 

att finna inspiration samt ta tillvara på och utveckla spontant uppkomna idéer. 

Enligt Kaulio (1998) kan brainstorming användas för att snabbt generera en mängd idéer. 

Brainstorming inleds med formulering av ett problem som deltagarna sedan får fundera över. 

Uppkomna idéer antecknas för att sedan presenteras för samtliga deltagare. Gemensamt utvecklar 

och kombinerar deltagarna presenterade idéer till dess att inga fler idéer uppkommer alternativt att 

en viss tid passerat. Under genomförande av brainstorming är ingen kritik tillåten. Det är kvantitet 

som eftersträvas och galna och nytänkande idéer är välkomna. Varje idé ska beskrivas kort och 

koncist. 

Under det avstämningsmöte som skedde med representanter från HAGS fördes diskussion om 

tänkbara tjänster och aktörer knutna till utomhusgym. Vidare idégenerering under arbetet skedde 

därefter genom brainstorming med hänsyn till identifierade användarbehov och sammanställd 

kravställning, som kompletterades då ytterligare krav identifierades. 

Konceptutvecklingsfasen inleddes med att en idégenereringsworkshop planerades och genomfördes. 

Syftet med workshopen var att ta fram förslag på träningsredskap för utomhusgym med hänsyn till 

identifierade användarbehov. Till workshopen bjöds representanter från HAGS samt yrkesverksamma 

experter inom industridesign samt personlig träning, idrottsmedicin och rehabilitering in, se 

Appendix A. Inbjudna experter inom träningsområdet ansågs kunna bidra med personliga 

erfarenheter om användande av befintliga utomhusgym och dess utrustning samt komma med 

förbättringsförslag då gymutrustning och träning är en del av deras yrken. Diskussionen kring 

uppkomna idéer fördjupades genomgående under workshopen för att reda ut nyttan med respektive 

träningsredskap i ett nytt utomhusgym. Åtta personer medverkade i workshopen som pågick i fyra 

timmar. 

Brainstorming och skissning användes vid vidare idégenerering med utgångspunkt från insamlat 

material från idégenereringsworkshopen.  
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2.4.2 Konceptgenerering 

Lösningsförslag på ett utomhusgyms generella utformning togs fram utifrån den framtagna 

kravställningen.  

Lösningsförslag för funktioner hos utvalda träningsredskap för den valda målgruppen togs fram, med 

idéer för hur framtagna träningsredskap kan länkas samman genom utformning och utseende olika 

funktioner till trots.  

Idéer om tänkbara tjänster och olika aktörer knutna till utomhusgym länkades samman och 

presenterades som tjänstekoncept. 

2.4.3 Riskanalys 

Potentiella risker med utomhusgym identifierades genom brainstorming och diskussion inför och 

under idégenerering och konceptgenerering. Involverade experter ansågs ha ett medvetet risk- och 

säkerhetstänkande vilket dessa tillförde arbetet under idégenereringsworkshopen. 

2.4.4 Konceptutvärdering 

En uppföljande enkätstudie med sedan tidigare involverade användare ur målgruppen för 

utomhusgymmet genomfördes med syfte att erhålla återkoppling på resultatet från 

idégenereringsworkshopen. Enkäten skapades via enkätverktyget SurveyMonkey (SurveyMonkey, 

2013), då detta verktyg tillät infogande av bilder. 

2.4.5 Konceptförfining 

Baserat på genomförd konceptutvärdering samt hur väl framtagna lösningsförslag uppfyllde 

identifierade användarbehov och sammanställd kravställning sammanställdes ett slutgiltigt koncept 

för ett utomhusgym med träningsredskap för motionären. För att exemplifiera olika utformning med 

avseende på funktion och form togs tre produktfamiljer fram. 
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3 Teori 
I detta kapitel finns den teoretiska referensram som ansetts relevant för arbetet, här beskrivs relevant 

teori om fysisk aktivitet, ergonomi, semantik, produktionsanpassning samt material för utomhusbruk. 

3.1 Ergonomi 
Människans anatomi beskrivs med hjälp av tre huvudplan, frontal-, horisontal- och sagitalplanet, 

definitionen utgår från den stående människan. Sagitalplanet delar kroppen i en vänster- respektive 

högerdel. Frontalplanet delar människan längs ryggraden i en främre och en bakre del. 

Horisontalplanet delar människan i en övre och en undre del. Se Figur 3 för de olika huvudplanen. 

(Hägg, et al., 2008) 

 

Figur 3. De anatomiska huvudplanen hos människan. 

När det gäller kroppens rörelser är en flexion en ledböjning in mot kroppen medan en extension 

innebär en sträckning av leden ut från kroppen. För vissa kroppsdelar kan dessa begrepp bli 

svårtolkade, exempelvis för axelleden som kan möjliggöra för överarmen röras både framåt, bakåt 

och åt sidorna. Rörelsen framåt blir då en överarms flexion medan rörelsen bakåt blir en extension. 

Rörelse ut och in mot kroppen i frontalplanet kallas adduktion respektive abduktion. (Hägg, et al., 

2008) 

3.1.1 Antropometri 

Människokroppens dimensioner är i stort sett normalfördelade över en population, detta gör att 

endast två mått behövs för att beskriva populationen, medelvärdet och standardavvikelsen. 

Kroppsvikten och muskelstyrkan är däremot inte normalfördelade utan har oftast en positiv skevhet. 

Vilka mått som används vid utformningen av en produkt beror på vilka som ska använda den. Olika 

populationer har olika antropometriska mått, det finns flertalet standarder med data för olika 

befolkningsgrupper att tillgå. Vid användning av antropometriska data måste hänsyn tas till hur 

tillgängliga data samlats in och om de är relevanta för utformningen av produkten, om de inte är 

relevanta kan nya data behövas samlas in. Vid användning av tidigare insamlade data måste ökandet 

av kroppslängden tas i beaktning, under 1900-talet har de flesta populationer ökat med tio 

millimeter per tio år, vilket appliceras proportionellt på övriga kroppsmått. (Hägg, et al., 2008) 

Vid utformning av platser eller produkter utgås normalt från vissa percentiler av populationen. 

Utrustning bör generellt dimensioneras så att alla kan använda den, både kvinnor och män. Vid 

utformning med hänsyn till rörelseutrymme väljs vanligtvis den 95:e percentilen, vilket är tillräckligt 

för de flesta. Denna gräns kan i vissa fall sättas högre eller lägre vid till exempel tekniska eller 

ekonomiska anpassningar. Vid utformning med hänsyn till räckvidd används vanligen den 5:e 

percentilen. När användarmålgruppen är bred och innefattar både kvinnor och män med stor 
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variationsvidd och olika mått ökar behovet av justerbarhet. I detta fall kan lämpliga percentiler vara 

5:e och 95:e percentilerna. När det inte går att ha anpassningsbara produkter kan det av praktiska 

och ekonomiska skäl väljas att utgå från populationens medel- eller medianvärden. I samhället är det 

en ambition att i möjligaste mån göra det tillgängligt för grupper med olika typer av funktionshinder. 

(Hägg, et al., 2008) 

Vid design av till exempel ett handgrepp kanske en diameter på 4 cm är lagom för en storvuxen 

person, där 6 cm är för stort och 2 cm är för litet. För en liten person kanske 2,5 cm är en lagom stort 

diameter medan 4 cm är för stort och 1 cm är för litet. I detta fall finns det ett acceptabelt intervall 

som överlappar ur vilket ett gemensamt värde kan väljas, för att handtaget ska passa både den stora 

och den lilla kan alltså 3 cm i diameter väljas, se Figur 4. (Österlin, 2010) 

 

Figur 4. Överlappande acceptabla intervall. Enligt Österlin (2008). 

Det är stora skillnader i den fysiska kapaciteten mellan män och kvinnor, i medletal har kvinnor 70-80 

procent av männens maximala syreupptagningsförmåga. Kvinnor har 50-80 procent av männens 

maximala muskelstyrka, med störst skillnad i de övre extremiteterna så som handgreppsstyrka. 

Kvinnor har däremot längre muskulär uthållighet vid samma relativa muskelbelastning. När det gäller 

skillnader i kroppsmått mellankvinnor och män är kvinnans mått mindre, men alla mått skiljer sig inte 

procentuellt lika på grund av olika kroppsform. Exempelvis är skillnaden i handbredd större än 

skillnaden i fotlängd. (Hägg, et al., 2008) 

3.2  Fysisk aktivitet 
Schäfer Elinder & Faskunger (2006) definierar fysisk aktivitet som alla typ av rörelse som ger en ökad 

energiomsättning. Fysisk aktivitet har alltid varit en naturlig del av människans vardag, vilket bidragit 

till hälsa och välbefinnande. På grund av samhällsutvecklingen har många av människans fysiskt 

krävande aktiviteter ersatts av maskiner, detta har betydligt minskat den dagliga 

energiförbrukningen genom fysisk aktivitet. Människan har genom flertalet uppfinningar ökat 

livsstandarden och bekvämligheten och för att överleva i dagens samhälle finns väldigt låga krav på 

fysisk aktivitet. Vad som inte har förändrats är människans fysiologiska behov av fysisk aktivitet för 

att upprätthålla hälsa och välbefinnande. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Den tidiga människan var tvungen att vara fysiskt aktiv för att överleva vilket har format kroppen och 

dess gener att fungera bäst vid regelbunden fysisk aktivitet. Kroppen behöver rörelse för att fungera 

optimalt och motverka sjukdomar. Längre perioder utan fysisk ansträngning minskar kapaciteten i 

muskler, leder och skelett. En stillasittande livsstil ökar risken för flertalet allvarliga sjukdomar såsom 
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hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, fetma, högt blodtryck och benskörhet. (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006) 

Fysisk inaktivitet definieras som en stillasittande livsstil med liten eller ingen fysisk aktivitet, motion 

eller aktiv transport. De personer som är mest inaktiva är också de som har mest att vinna på att öka 

den fysiska aktiviteten. En stillasittande livsstil är en primär oberoende riskfaktor för hjärt-

kärlsjukdom.  (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Motion definieras som planerade fysiska aktiviteter som oftast utförs ombytt till träningskläder. 

Motion utförs för att förbättra eller upprätthålla olika delar av den fysiska konditionen så som 

syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, muskeluthållighet, balans, koordination, rörlighet och 

kroppssammansättning. Träning, till skillnad från motion, utförs med målsättning att öka 

prestationsförmågan inom en viss idrottsgren och sker oftast i tävlingssyfte. Önskat resultat av 

träning är ökad maximal syreupptagningsförmåga eller ökad muskelstyrka. (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006) 

3.2.1 Effekter av fysisk aktivitet 

Effekterna av fysisk aktivitet beror bland annat av intensiteten, varaktigheten, frekvensen, typen av 

träning, åldern och generna. Intensitet är en viktig dimension för fysisk aktivitet då den påverkar 

både hälsoutfall och energiförbrukning. Intensiteten kan rankas från mycket låg till mycket hög, enligt 

Tabell 1. Intensiteten klassas med hjälp av metabolisk ekvivalent (MET), hjärtfrekvens och 

syreupptagningsförmåga. En MET är den energimängd som förbrukas i vila. (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006) 

Tabell 1. Klassifikation av fysisk aktivitet (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Intensitet MET Hjärtfrekvens 
(puls) 

Procent av maximal 
hjärtfrekvens 

Procent av maximal 
syreupptagning 

Mycket låg (matlagning) 1-2 50-70 <50 0-19 

Låg (promenad) 2-3 70-90 50-63 20-39 

Måttlig (cykling) 3-6 90-120 64-76 40-59 

Hög (joggning) 6-10 126-160 77-93 60-84 

Mycket hög (spela fotboll) >11 160-180 94-100 85-100 

Schäfer Elinder & Faskunger (2006) definierar hälsofrämjande fysisk aktivitet som all fysisk aktivitet 

som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att utgöra en risk eller orsaka skada. Minsta 

hälsofrämjande fysisk aktivitet har måttlig till hög intensitet och förbrukar minst 150 kcal per dag 

eller 1000 kcal per vecka. Regelbunden fysisk aktivitet definieras som aktivitet som utförs dagligen 

eller minst fem dagar per vecka om intensiteten är måttlig eller minst tre gånger per vecka om 

intensiteten är hög. Genom 30 minuters promenad dagligen eller tre 30 minuters högintensiva 

motionspass per vecka är det möjligt att förbruka 1000 kcal under en vecka. Ur ett hälsomässigt 

perspektiv är dessa båda alternativ lika bra, men den högre intensiteten har en mer 

konditionshöjande effekt. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 
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Regelbunden fysisk aktivitet har starka positiva effekter för både fysisk och psykisk hälsa. Fysisk 

aktivitet kan främja hälsa genom ökad kondition, balans och koordination, förbättrad styrka i muskler 

och bindväv, motverka depression, oro och ångest samt främja självkänsla och positiv 

kroppsuppfattning. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

På samma nivå som stillasittande livsstil är låg syreupptagningsförmåga, kondition, en oberoende 

riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. En tredjedel av befolkningen i västvärlden har på grund av dålig 

kondition en höjd risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Regelbundet fysiskt aktiva personer har en 

lägre risk att drabbas av dessa sjukdomar och det är den totala energiförbrukningen som är 

avgörande för riskminskningen. Risken för att drabbas av stroke, högt blodtryck, höjt ont kolesterol 

och blodproppar sänks också genom ökad fysisk aktivitet. Fysiskt aktiva personer har även lägre risk 

att utveckla typ 2-diabetes. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Fysiskt aktiva personer har en allmänt lägre risk att insjukna i cancer. Ju större mängd fysisk aktivitet 

eller högre konditionsnivå ju oftare utförd, desto lägre risk för cancer. Den största skyddande 

effekten fås genom måttlig till högintensiv fysisk aktivitet. Det största skyddet ges genom att vara 

fysiskt aktiv genom hela livet. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Hos ungdomar kan bentätheten ökas och benarkitekturen förbättras genom fysisk aktivitet, för unga 

vuxna kan den upprätthållas och för äldre kan minskningstakten bromsas. Det bästa skyddet mot 

benskörhet erhålls genom aktiviteter som belastar skelettet mångsidigt och varierande. Ökad 

bentäthet som ung minskar risken för åldersrelaterad förlust av benskelettmassa och regelbunden 

fysisk aktivitet som ung vuxen maximerar bentätheten. Hos äldre personer kan förbättrad balans, 

koordination och muskelstyrka minska risken för fallolyckor. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Det finns samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa och ohälsa hos både vuxna och barn. 

Fysisk aktivitet höjer stämningsläget, minskar oro och ängslan samt förbättrar kroppsuppfattning och 

självkänsla och hjälper därigenom människor att må bättre. Fysisk aktivitet kan minska fysiologiska 

reaktioner på stress samt förbättra sömnen. På lång sikt kan fysisk aktivitet vara lika effektivt som 

psykoterapi eller medicinering mot klinisk depression. Hos äldre kan den kognitiva förmågan 

förbättras samt den åldersrelaterade minskningen av den kognitiva förmågan bromsas genom fysisk 

aktivitet. Bland äldre tros också risken för demenssjukdomar minskas genom fysisk aktivitet. (Schäfer 

Elinder & Faskunger, 2006) 

3.2.2 Risker med fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet medför vissa risker, dessa kan vara biomekaniska eller kardiovaskulära eller en 

kombination av dessa. Riskerna är större vid deltagande i idrottsaktiviteter eller högintensiv motion. 

Biomekaniska risker kan vara genom skador eller negativa effekter på skelettet. Kardiovaskulära 

risker kan vara genom allmänt obehag vid för hög puls eller tillfällig högre risk för plötslig hjärtdöd. 

Risken att råka ut för någon medicinsk komplikation är i allmänhet mycket liten vid de flesta typer av 

lågintensiv motion. Motionsaktiviteter som löpning och bollspel ger dock en liten större risk för 

belastningsskador. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Vid hård idrottsträning då intensitet, frekvens och belastning är betydligt högre än vid 

motionsutövning är också skade- och besvärsfrekvensen högre. Vissa idrottsgrenar är associerade 

med utveckling av artros, en av dessa är tyngdlyftning. Artros orsakas oftast inte av den fysiska 

aktiviteten som sådan utan i kombination med skador eller genom snedbelastningar. De vanligaste 
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negativa medicinska effekterna från fysisk aktivitet är belastningsskador i stödjevävnaderna, t ex 

inflammationer i leder och benhinnor samt vrickningar och muskelbristningar, men dessa skador 

uppstår oftast i samband med tävlingsidrott. Det är betydligt mindre vanligt med ohälsotillstånd 

såsom låg blodsockerhalt, vätskebrist, överhettning, slaganfall och hjärtinfarkt. Det är endast en 

relativt liten del av skadorna vid motionsidrott som är av allvarlig typ. (Schäfer Elinder & Faskunger, 

2006) 

3.2.3 Rekommendationer för träning 

Dagens rekommendationer till fysisk aktivitet betonar betydelsen av aktiviteter med måttlig 

intensitet dvs 3-6 MET, vilket exempelvis är raska promenader eller cykling. Hälsovinsterna ökar 

därefter med ökande fysisk aktivitet tills dess att skador börjar uppstå, se Figur 5. Hälsoeffekterna 

styrs av den totala energiförbrukningen snarare än graden av ansträngning per aktivitet. 

Rekommendationerna anger ett val mellan att endast erhålla basmotion utifrån vardagsmotion 3-4 

timmar i veckan fördelat på varje dag eller att utföra specifikt inriktad motion 2-3 timmar i veckan 

varannan dag, då båda dessa rekommendationer ger samma positiva hälsoeffekter. För att förebygga 

viktuppgång krävs 45-60 minuter fysisk aktivitet med en intensitet av 3-6 MET varje dag. (Schäfer 

Elinder & Faskunger, 2006)  

 

Figur 5. Hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Enligt Schäfer Elinder & Faskunger (2006). 

För äldre personer rekommenderas anpassad styrke-, balans- och rörlighetsträning (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006). Av World Health Organization (WHO) rekommenderas medelintensiva 

uthållighetsaktiviteter minst 150 minuter per vecka. Dessutom bör muskelstärkande träning utföras 

två gånger per vecka, komplementerat av koordinationsträning. Eftersom äldre personer ofta har 

sämre balans föredras ofta träningsmaskiner framför fria vikter. (Gunnarsdotter, 2010) 

Nordiska rekommendationer för barn och unga är minst 60 minuters fysisk aktivitet med blandad 

måttlig och hög intensitet varje dag. För barn och unga är det bra om aktiviteterna är så allsidiga som 

möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid och koordination.  

(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Barn och ungdomar kan delta i styrketräning från det att de är tillräckligt mogna att acceptera och 

följa anvisningar. Barn i 7-8 års ålders har visats gynnas av styrketräning, mogna barn under denna 

ålder kan utan problem delta i styrkerelaterade aktiviteter så som armhävningar och sit-ups. Målet 
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för unga och styrketräning bör vara att förbättra den muskuloskeletala styrkan på ett säkert och 

roligt sätt. Styrketräningen bör vara en del av ett mångsidigt träningsprogram som också innefattar 

övningar som förbättrar uthållighet, flexibilitet och smidighet. Ett väl utformat 

styrketräningsprogram för unga ökar inte bara muskelstyrkan utan också motorik vilket kan 

underlätta för idrottsutövande. Det kan även förebygga vissa idrottsskador genom ökad styrka i 

senor, ligament och skelett. (Faigenbaum & Micheli, 1998) 

Det rekommenderas däremot inte för barn att styrketräna med maximala vikter på grund av den 

stora skaderisken. Fokus bör ligga på rätt teknik och säkerhet i utförandet och inte på hur mycket vikt 

som kan lyftas. Skaderisken ökar om tillsyn, handledning, säker utrustning och åldersspecifika 

riktlinjer inte följs. Styrkeprogram för barn och unga bör utformas av kunniga personer som förstår 

vad som är speciellt hos barn och skiljer dem från vuxna. Flera olika typer av redskap kan användas 

av barn från gummiband till träningsmaskiner anpassade för barn. För barn och unga 

rekommenderas ett till tre set med 6-15 repetitioner av varje övning utförda två till tre gånger per 

vecka med vilodagar emellan varje styrketräningsdag. Om lämpliga riktlinjer följs kan styrketräning 

vara både roligt, välgörande och hälsosamt för barn och unga. (Faigenbaum & Micheli, 1998) 

3.2.4 Behov av ökad fysisk aktivitet 

Det finns ett behov av att öka den fysiskt aktiva delen av befolkningen. Endast sex av tio vuxna över 

30 år och sju av tio unga vuxna är tillräckligt fysiskt aktiva. Många barn och ungdomar måste bli mer 

fysiskt aktiva även om de oftast är mer aktiva än vuxna. Samhällsutvecklingen har förskjutit många 

former av fysisk aktivitet från vardagen till fritiden, och fysisk aktivitet är ofta hänvisad till specifika 

tidpunkter eller platser. Samtidigt har utbudet av fysiskt passiv underhållning ökat. (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006) 

I Sverige har andelen av den vuxna befolkningen som motionerar regelbundet på fritiden ökat under 

de senaste decennierna. Det är främst deltagandet i de mer krävande motionstyperna som ökat, men 

också andelen som promenerar varje vecka har ökat. Det har också visat sig att den totala dagliga 

mängden utförd fysisk aktivitet minskar med åldern. Den totala dagliga mängden fysisk aktivitet har 

också minskat över tid de senaste decennierna, främst är det den fysiska aktiviteten under arbetstid 

som minskat. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Bland barn och ungdomar i Sverige har både andelen med en stillasittande livsstil och andelen 

föreningsaktiva ökat. Många barn får inte tillräcklig fysisk träning, dvs en ansträngningsnivå från 6 

MET och uppåt, även då skolans idrottsundervisning medräknas. Spontanidrotten som var den 

vanligaste formen under 1960- och 70-talen minskade under 1980-talet, men har under slutet av 

1990-talet och 2000-talet ökat i popularitet igen. Idrottens ökade specialisering och höjda krav 

avhåller många från att delta. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

De fysiska aktivitetsvanorna hos vuxna avspeglar levnadsvillkor, social position, fritidstillgång och 

kultur. I den svenska medelklassen är motionsutövning en tydlig del av livsstilen medan 

förhållandevis få ur arbetarklassen ägnar sig åt motion. Ekonomiska och materiella förutsättningar 

påverkar deltagandet i idrotts- och motionsverksamhet. Bland medelålders personer är utbildning, 

boendeort och vänners motionsmönster i hög grad relaterat till benägenheten att motionera. Många 

motionerande vänner, hög social position och boende i stad ökar motionsbenägenheten. Det är 

vanligare bland grupper med låg socioekonomisk status att vara mindre fysiskt aktiv. (Schäfer Elinder 

& Faskunger, 2006) 
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3.2.5 Fysisk aktivitet på recept 

I Sverige kan sjukvården idag ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR) och i andra länder finns 

liknande system. I Sverige har studier visat att de som erhåller FaR har stor spridning i åldrar och 

socioekonomi samt olika orsaker till förskrivning. FaR innebär individanpassad ordination för att öka 

den fysiska aktiviteten ur hälsosynpunkt. Personens möjlighet att genomföra aktiviteter vägleder 

ordinationen. Aktiviteten bedrivs sedan av patienten på egen hand eller i organiserad form, där en 

aktivitet som patienten kan bedriva själv i vardagen är bra som grund. Hälso- och sjukvården ska vid 

behov samarbeta med aktörer i närområdet för att stötta individen i sin fysiska aktivitet, detta 

samarbete har regionala och lokala skillnader. (Kallings & Hellénius, 2010) 

3.2.6 Möjlighet och uppmuntran till fysisk aktivitet i samhället 

Schäfer Elinder & Faskunger (2006) anser att det bör vara en central drivkraft i samhällsplaneringen 

att tillgodose behovet av rörelse hos alla grupper i befolkningen. Flertalet aktörer måste hjälpas åt 

och bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet hos befolkningen.  

Som förebilder har elitidrottare en direkt hälsofrämjande funktion, speciellt när det gäller att 

uppmuntra barn och ungdomar till att utföra idrottsutövande. Undantagsfall är exempelvis vid våld 

inom idrotten, doping samt annan mindre hälsosam manipulation med kroppen. (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006) 

Både inom Europeiska Unionen (EU) och WHO växer betydelsen av fysisk aktivitet som en 

folkhälsofråga. Fysisk aktivitet är inte bara viktig för individen, utan också för samhället. Sjukdom 

bland befolkningen relaterad till avsaknad av fysisk aktivitet innebär stora kostnader inom vården 

samt förluster inom produktion tack vare bortfall. En del av det hälsofrämjande arbete som krävs är 

att skapa stödjande miljöer för hälsa. (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

Sveriges folkhälsopolitik har som övergripande mål: 

”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen.” (Regeringen, 2008, p. 21) 

För att nå det övergripande målet har elva målområden tagits fram, ett av dessa målområden belyser 

ökad fysisk aktivitet. (Regeringen, 2008) 

För att kunna vända den allt mer stillasittande trenden krävs kraftfulla samhällsåtgärder. Målet bör 

vara att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk aktivitet som också gör det roligt och trivsamt att 

röra på sig.  (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) 

3.3 Träningstrender och träningsutbud 
American College of Sports Medicine (ACSM) är världens största organisation inom idrottsmedicin 

och träningslära (American College of Sports Medicine, 2013). För sjunde året i rad har ACSM 

genomfört och publicerat resultatet av sin studie Worldwide Survey of Fitness Trends. Studien är 

tänkt att styrka befintliga eller introducera nya trender som kan komma att påverka hälso- och 

fitnessindustrin och som industrin kan ta hänsyn till vid affärsmässiga beslut inför det kommande 

året. I den senaste studien rankade 3 346 yrkesverksamma inom området hälsa och fitness över hela 

världen, 37 potentiella trender inför 2013. (Thompson, 2012) Tabell 2 visar de 20 högst rankade 

trenderna för 2013. 
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Tabell 2. De 20 högst rankade fitnesstrenderna för 2013. Efter Thompson (2012) 

1 Utbildade och erfarna yrkesmän (Educated, certified and experienced fitness professionals) 

2 Styrketräning (Strength training) 

3 Kroppsviktbelastad träning (Body weight training) NY! 

4 Barn och övervikt (Children and obesity) 

5 Träning och viktnedgång (Exercise and weight loss) 

6 Träningsprogram för seniorer (Fitness programs for older adults) 

7 Personlig träning (Personal training) 

8 Funktionell träning (Functional fitness) 

9 Bålträning (Core training) 

10 Personlig träning i grupp (Group personal training) 

11 Hälsofrämjande arbetsplatser (Worksite health promotion) 

12 Zumba och annan dansträning (Zumba and other dance workouts) 

13 Utomhusaktiviteter (Outdoor activities) 

14 Yoga 

15 Fördelar och bonussystem för anställda (Worker incentive programs) 

16 Boot camp 

17 Resultatmätning (Outcome measurements) NY! 

18 Cirkelträning (Circuit training) NY! 

19 Nå nya målgrupper (Reaching new markets) 

20 Hälsorådgivning (Wellness coaching) 

Kroppsviktsbelastad träning samt cirkelträning är två nya träningsformer på topplistan för 2013. 

Enligt Thompson (2012) har kroppsviktsbelastad träning först nu blivit populärt och därför inte 

funnits med som ett svarsalternativ i trendanalysen tidigare år. Det innebär dock inte att det inte 

varit en använd träningsform redan tidigare utan snarare har människor använt sin kropp som 

belastning vid träning sedan flera århundraden tillbaka. Först nu när kroppsbelastande träning 

paketerats som ett eget koncept har det blivit populärt på flertalet olika träningsanläggningar. Oftast 

används minimalt med utrustning i träningen vilket gör det till en prisvärd men effektiv träningsform. 

Som kommentar till studien säger Paul Sorace (enligt Thompson, 2012) att kroppsbelastande träning 

är en typ av grundläggande styrketräning som passar individer på alla olika träningsnivåer. Lättare 

kroppsbelastande övningar såsom armhävningar mot en vägg är passande för nybörjare medan 

svårare övningar såsom burpees passar de mer avancerade utövarna. 

Cirkelträning beskrivs som ett sammansatt program av sex till tio övningar som utförs efter varandra i 

en bestämd följd. Varje övning utförs ett förutbestämt antal gånger eller en viss tid för att efter en 

kort paus gå vidare till nästa övning. (Thompson, 2012) 

Nytt på topplistan för 2013 är också resultatmätning vilket innebär att mäta och analysera resultatet 

och effektiviteten av ett träningsprogram för att bekräfta att det fyller sitt syfte. (Thompson, 2012) 
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Hälsorådgivning är en trend som förekommit i topp 20 de senaste åren. Med hälsorådgivning åsyftas 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande program sammansatta efter individens behov och 

målsättningar. Vanligt förekommande är att hälsocoachning erbjuds av personliga tränare och andra 

yrkesverksamma inom hälsoyrken. (Thompson, 2012) 

Utomhusaktiviteter har legat utanför topp 20 fram till 2012 års studie då plats 14 intogs. Som ses i 

Figur 6 hämtade utomhusaktiviteter in en placering och hamnade på plats 13 i 2013 års studie. 

Trenden med utomhusaktiviteter syftar på aktiviteter som utövas utomhus enskilt eller i grupp och 

kan exempelvis vara vandring och campingresor samt olika sporter eller lekar. (Thompson, 2012) 

 

Figur 6. Sammanställning av Worldwide Survey of Fitness Trends top 10 2007-2013 (Thompson, 2011; Thomson, 2012). 

Som ses i Figur 6 är styrketräning en träningsform som legat i toppen på listan de senaste åren. Enligt 

Thompson (2012) är styrketräning en passande träningsform för såväl män och kvinnor oavsett ålder 

och utförs för att förbättra eller upprätthålla styrkan i kroppen. De flesta som arbetar med att 

utforma träningsprogram till klienter inkluderar styrketräning i upplägget. Att träna och utforma 

träningsprogram för att främja viktnedgång är också en trend som legat högt på listan de senaste 

åren. 

Funktionell träning har förekommit bland de tio i topp de senaste åren och som synes i Figur 6 tagit 

sig upp ett par placeringar i senaste studien. Funktionell träning utförs för att få förbättrad balans, 

koordination och uthållighet och då kunna utföra dagliga aktiviteter utan påfrestning. Träningen 

anpassas efter individens vardagliga aktiviteter och riktas ofta till den äldre generationen. 

(Thompson, 2012) 

Personlig träning är en trend som hållit i sig sedan studien genomfördes för första gången. De 

senaste två studierna har även personlig träning i mindre grupper om två till fyra tränande individer 
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tagit en plats bland de tio i topp. Enligt Thompson (2012) är tillgängligheten av personliga tränare 

inom olika områden stor och utbildning och certifiering av tränare riktas allt mer uppmärksamhet. 

Som ses i Figur 6 är bålträning en ihållande men nedåtgående trend. Bålträning tränar styrka hos de 

stabiliserande musklerna i regionen kring buken, bröstkorgen och ryggen genom övningar för 

höfterna, nedre ryggen och buken som alla ger stöd åt ryggraden och bröstkorgen. Träning av 

bålmuskulaturen förbättrar stabiliteten i hela bålen, som bidrar till att klara av dagliga aktiviteter och 

träning. Osnat Flies Douer kommenterar detta enligt Thompson (2012) med att det trots den 

nedåtgående trenden är troligt att bålträning kommer vara vanligt förekommande i träningsprogram 

men att specifika träningsprogram för endast bålen kan komma att tappa i popularitet. 

Thomson (2012) nämner också att övervikt hos barn är ett stort hälsoproblem och att det faktum att 

skolorna drar ner på idrottsundervisningen innebär att möjligheten till fysisk aktivitet hos barn kan 

komma att ligga i händerna på hälso- och fitnessindustrin och dess yrkesverksamma men också hos 

företag som kan erbjuda aktiviteter för barn till sina anställda. Även den äldre generationen riktas 

uppmärksamhet och läkare rekommenderar att senioren bör ägna sig åt någon form av fysisk 

aktivitet. Träningsanläggningar bör därför satsa på att tillgodose den äldre generationens behov och 

yrkesverksamma inom träning och hälsa borde utforma specialanpassade program för såväl den 

atletiska som den inaktiva senioren. 

Trenden att nå nya målgrupper som redovisas i undersökningen har under några år legat på topp 20-

listan. Där beskrivs att många människor idag varken har ett regelbundet träningsprogram att följa 

eller en plats att träna på. Det krävs således nya vägar för att nå dessa människor. Här behövs 

insatser från kommersiella, oberoende, bolags- och samhällsprogram enligt Thomson (2012). 
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3.3.1 Träningsformer 

I Tabell 3 listas och definieras ett antal av de vanligt förekommande träningsformerna på marknaden 

idag. Vissa av dessa är förekommande även i ACSM:s studie. Träningsformerna i Tabell 3 ses som 

svarsalternativ i fråga 10 i enkätstudien, som kan ses i Appendix B. 

Tabell 3. Definition av vanligt förekommande träningsformer 

Träningsformer Exempel 

Yoga System av olika ställningar och övningar som utförs för att skapa balans 
mellan kropp och sinne (Allt om Yoga, 2010) 

Pilates Lågintensiv träning med eller utan redskap för att för att stärka och 
tona kroppen och öka kroppskännedomen (Balanced Body, 2006) 

Bålträning Styrka hos de stabiliserande musklerna i regionen kring buken, 
bröstkorgen och ryggen (Thompson, 2012) 

Suspensionsträning Mångsidig träning genom att utföra övningar med en viss kroppsdel 
infäst i upphängda spännband (TRXtraining) 

Dansträning Dans och träningsklasser med inslag av dans 

Styrketräning Systematiskt program av övningar för att öka individens förmåga att 
utöva eller motstå kraft. Skilt från tävlingsidrotterna tyngdlyftning och 
styrkelyft (Faigenbaum & Micheli, 1998) 

Träning med fria vikter Styrketräning med hantlar och skivstänger 

Styrketräning i maskin Styrketräning i traditionella gymmaskiner 

Stretching Töjningsövningar av olika delar av kroppen eller specifika muskler 

Gruppträning Förkoreograferade ledarinstruerade pass som utförs i grupp 

Kampsport Utförande av rörelser enskilt eller i närstrid mot annan person  

Klättring Klättring med eller utan utrustning på klippor, stenar eller uppbyggda 
väggar med påskruvade grepp 

Konditionsträning i maskin Användande av utrustning såsom motionscykel, roddmaskin och 
löpband 

Funktionell träning Mångsidig träning med övningar inspirerade av i vardagen utförda 
aktiviteter (Thompson, 2012) 

Hinderbana Att ta sig fram genom en bana med naturliga eller uppbyggda hinder 

Crossfit Träning utformad för att optimera konditionen genom varierade 
funktionella rörelser som utförs vid relativt hög intensitet 
(Crossfit.com) 
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3.4 Standarder för träningsutrustning 
PPP 55012A är ett testprogram framtaget av TÜV SÜD för att möjliggöra testning och certifiering av 

träningsutrustning avsedd för utomhusbruk. Det senaste testprogrammet PPP 55012A:2010 är 

baserat på flertalet europeiska standarder såsom EN 957 som innehåller säkerhetsföreskrifter för 

stationär träningsutrustning och EN 1176 som är en standard för lekplatsutrustning avsedd för barn 

(TÜV SÜD, 2013). 

ASTM F2276 är en standard för träningsutrustning framtagen av ASTM International, tidigare känt 

som American Society for Testing and Materials (ASTM International, 2013). 

3.5 Produktsemantik 
En del av funktionen hos en produkt är hur den kommunicerar med användaren, det vanligaste sättet 

sker genom formen, ytan och utseendet. Det kan även ske genom ljud, doft, smak och känsel. 

funktion. Produkten utformas av en designer för att uttrycka en viss karaktär, identitet och funktion. 

Österlin (2010) menar att en design vars budskap inte stämmer överens med produktens egenskaper 

gör att produkten känns oärlig. Ju mer formspråket samverkar desto starkare blir karaktären. 

Karaktären ska passa marknadspositionen och formgivningen ska uttrycka dess egenskaper. 

Uttrycket är nära kopplat till marknadsföringen av en produkt och används som ett 

konkurrensmedel. 

För en produkt utan föregångare krävs en utformning som fungerar naturligt. För en ny version av en 

existerande produkt kan det vara bra om användaren känner igen sig. Genom att upprepa några 

formelement kan en sammanhållen design skapas, genom att använda samma formspråk konsekvent 

på ett företags produktsortiment kan detta bli ett kännetecken och en identitet för varumärket. 

Liknande detaljer som återkommer på flera ställen på en produkt kan skapa enhet och konsekvens i 

formen. (Österlin, 2010) 

Utseendet hos en produkt kan analyseras på flera nivåer, från helhet till detalj. Helheten skapas av 

huvudformerna vilka skapar siluetten. Produktens delar bildar ett mönster, en gestalt, som tolkas och 

avgör om produkten känns igen. I detalj finns de saker som inte läggs märke till i en första anblick 

men som ändå har stor betydelse för hur helheten upplevs. Utseendet ger en tolkning om hur något 

är. Vissa former och ytor associeras med speciella egenskaper. Till exempel upplevs oftast runda 

former som mjuka och snälla, skarpa och kantiga former som obehagliga, metalliska ytor som hårda 

och mörka former som tunga, strömlinjeformer och diagonaler indikerar rörelse. Upplevelsen 

påverkas också av individuella referensramar och förhållandet mellan person och produkt. I Figur 7 

visas några exempel på produktsemantik. 

 

Figur 7. Exempel på produktsemantik efter (Österlin, 2010). 
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En produkt med praktisk utformad design visar funktionen utan instruktioner. Exempel på detta är 

räfflor på en skruvkork eller en nedfällbar biografsits. Utseendet ger en hänvisning om vad det något 

är till för, via slutledning eller erfarenhet. Väldigt speciell utformning som avviker från normalen kan 

göra det svårare för användaren att förstå vad som avses. Det ideala är att produkten är helt och 

hållet självinstruerande, om produkten inte är det kan symboler och instruktionsskyltar användas. 

Om symboler och skyltar inte är tillräckligt kan en instruktionsbok eller träning behövas. Ibland sker 

övergången mellan olika produkter gradvis som till exempel hos ett soffbord, en pall, en barstol och 

en piedestal. Ibland är det en detalj så som en räfflad yta som avgör skillnad mellan att vrida eller 

dra. Ibland används avvikande utformning istället för att väcka uppmärksamhet. Det gäller att ha en 

bra balans mellan igenkänning, begriplighet och intresseväckande nyhet. (Österlin, 2010) 

3.6 Produktionsanpassning 
Det är viktigt att komponenter utformas så att de är lätta att tillverka. Utformning kan påverka både 

tillverkningsmoment och verktygskostnad. För små radier på pressade plåtdetaljer eller en 

utskjutande form på en formsprutad plastdel kan ge stora skillnader i pris. Valet av 

tillverkningsmetod och hur utformning av detaljer sker kan ha avgörande effekter på produktens 

resultat och pris. Design, konstruktion, tillverkning och montering måste samverka från början av 

utvecklingen. (Österlin, 2010) 

Österlin (2010) belyser några tumregler att förhålla sig till vid utformningen av en produkt. Snäva 

toleranser och exakta matchningar mellan ytor bör undvikas. Jämntjockt gods och stora radier är ofta 

önskvärt för tillverkningen. Användning av samma verktyg på flera ställen samt symmetriska- och 

rotationsformer kan spara pengar. Goda kunskaper i tillgängliga tillverkningsmetoder ger 

förutsättning för att kunna ta fram en ekonomiskt utformad produkt. 

3.6.1 Modularisering 

Genom modulindelning av en produkt kan utformningen individanpassas genom kombination av 

olika valda dellösningar som var och en kan användas i olika produktvarianter. Detta ger möjlighet att 

erbjuda olika varianter av en produkt som enkelt kan anpassas efter kundens önskemål. Genom att 

bygga upp en produkt med hjälp av utbytbara moduler med definierade gränssnitt kan snabbare 

produktförändringar, förbättrad kvalitet samt kortare ledtider i produktion och utveckling erhållas. 

Detta kan öka marknadsandelarna med ett varierat, högkvalitativt produktutbud och minska 

utvecklings- och produktionskostnad per tillverkad enhet. (Johannesson, et al., 2004) 

De funktioner som är lika för olika produktvarianter bör samlas i gemensamma moduler med samma 

fysiska lösning. De förändringsbara, variantskapande delarna bör också ha gemensamma moduler för 

att kunden ska kunna anpassa produkten efter tekniska, design- eller utseendemässiga önskemål. 

(Johannesson, et al., 2004) 

3.6.2 Montering 

Målet är att ha en snabb, snygg och smidig montering, förutsättningarna för att uppnå detta läggs i 

design och konstruktion. Utformningen ska anpassas till den manuella eller automatiska monteringen 

på fabrik eller i fält vid leverans. Vissa delar måste vara utbytbara vid service. Genom 

standardiserade komponenter och integrerade fästelement erhålls få detaljer och enkel hantering. 

Användning av likadana skruvar förenklar både för inköpare och för montör. Inpassning ska göras 

enkel och felmontering ska förebyggas. (Österlin, 2010) 



Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö 

24 
 

3.6.3 Material 

Österlin (2010) belyser tre faktorer att ta hänsyn till vid val av material. Den första faktorn är 

produktens egenskaper så som styrka, vikt och böjlighet eller estetiska aspekter så som glansighet 

eller färg. Vilken miljöbelastning materialet har beaktas också samt hur produktens livstid påverkas 

av egenskaper så som slitage, utmattning och korrosion. 

Den andra aspekten är om materialet tillåter tillverkning i de önskade formerna. Till exempel om 

materialet kan gjutas eller måste fräsas till önskad form. Aspekter så som precision i mått och 

ytjämnhet, fiberriktnings inverkan, sammanfogning av delar, ytbehandlingsmöjlighet, 

tillverkningskostnad och utnyttjandegrad av material bör också beaktas. (Österlin, 2010) 

Österlins (2010) tredje faktor är att materialet kan tas fram inom budget och tidsplan. Val av material 

med standardkvaliteter och standarddimensioner, samt stora inköpspartier sänker kostnaderna. 

Specialdimensioner kan motiveras genom tillräckligt stora kvantiteter. 

Materialegenskaper att beakta enligt (Österlin, 2010) är: 

 Miljöbelastning vid råvaruframställning, tillverkning och kvittblivning 

 Ledningsförmåga för värme, elektricitet, magnetism 

 Hållfasthet mot böjning, slag, tryck, skjuvning och utmattning 

 Täthet, hårdhet, reptålighet, nötningstålighet, elastisk och plastisk tänjbarhet 

 Måttnoggrannhet, ytjämnhet, ytstruktur, glans, transparens, färg, 

fiberriktning/materialstruktur 

 Leveransform, som exempelvis skivor och granulat 

 Möjlighet till skärande bearbetning, gjutning, kall- eller varmformning, svetsning, härdning, 

ytbehandling 

3.6.4 Ytbehandling och färgsättning 

Ytbehandlingskrav gäller inte endast rätt färg, ytstruktur och glans, utan också krav på exempelvis 

slag- och reptålighet, rostskydd och ibland elektriska egenskaper. Det kan också vara så att ytan 

måste tillåta fastsättning av etiketter. I vissa fall kan en lack göras tjock för att runda till vassa 

plåtkanter på en detalj alternativt får inte ytbehandlingen bygga ut något på grund av passningskrav. 

(Österlin, 2010) 

En produkts färgsättning kan styras av företagsprofilen eller en produktfamilj, ibland kan det vara så 

att ett företag inte tar in fler än de redan befintliga färgerna i sortimentet. Vid färgsättning måste 

även hänsyn tas till konkurrenters färgsättning. Några tumregler att ta i beaktning är att undvika att 

matcha intilliggande ytor av olika material så att de ser ut att ha samma färg och struktur, en produkt 

bör inte heller ha snarlika färger eller ytstrukturer då för små skillnader kan ge intryck av 

misslyckande att få dem lika. (Österlin, 2010) 

Hänsyn måste även tas till hur komponenter ska målas, om det passar att spruta på färgen, stryka ut 

den med pensel eller valsar, använda någon tryckmetod, doppa, använda elektrolytbad eller färga in 

råmaterial. Om formen medger kan en yta även täckas med folie, skiva eller faner. Eventuella dekaler 

kan placeras smart för att dölja till exempel ingöten från formsprutning. (Österlin, 2010) 
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4 Analys och definition av målgrupp för utomhusgym 
I detta kapitel analyseras olika identifierade potentiella målgrupper som ett utomhusgym kan rikta 

sig till. Därefter finns en sammanställning av vilka målgrupper som konkurrerande företags 

utomhusgym är riktade till. Sist finns en definition av den valda målgruppen för utveckling av 

träningsredskap i examensarbetet. 

Utifrån brainstorming framkom att en målgrupp för ett utomhusgym kan definieras utifrån flera olika 

aspekter så som ålder, fysiologi, medicinskt tillstånd, livsstil, grupper eller aktivitetsnivå. Vid en 

indelning efter ålder kan användarna delas upp i barn, ungdomar och vuxna där gruppen vuxna kan i 

sin tur delas upp i undergrupper. Vid indelning efter ålder bör indelning ske efter de fysiska 

förutsättningar som finns hos människor i olika åldrar. Detta kan dock bli en generaliserad indelning 

där många inte passar i målgruppen för ett utomhusgym på grund av individuella skillnader i till 

exempel antropometri eller styrka. 

Som syns i Figur 6 i kapitel 3.3 har trenden barn och övervikt legat bland de fem översta 

placeringarna sedan ACSM:s undersökningar startade. Att ha speciellt inriktad träningsutrustning för 

barn ligger i tiden och barn behöver få allsidig fysisk aktivitet. HAGS är idag bra på att aktivera barn 

och är stora på segmentet lekutrustning. I sitt sortiment i dag har de lekutrustning för flera olika 

åldersgrupper inriktade på olika typer av fysiska aktiviteter så som klätterlek, balanslek och bollsport. 

De erbjuder dock inte specifik gymutrustning anpassad för barn under 12 år. 

I Figur 6 i kapitel 3.3 syns också att träningsprogram för seniorer är en stor trend som stadigt legat 

bland de sex översta placeringarna i ACSM:s undersökning senaste åren. Äldre personer behöver 

utöva fysisk aktivitet av flera anledningar både fysiskt och mentalt och funktionell träning är ofta 

speciellt riktad mot äldre. Träningsplatser med redskap och speciella program för äldre, både tränade 

och otränade individer, är något som uppmuntras till idag. 

Genom en fysiologisk avgränsning av målgruppen kan män och kvinnor, individer med olika 

funktionsnedsättningar eller skador, patienter ordinerade fysisk aktivitet på recept, normal-, under- 

eller överviktiga urskiljas för inriktning av utomhusgym. Ett utomhusgym som riktar sig till en eller 

flera av dessa grupper skulle kunna bli väldigt specialiserad och riskerar då att skapa för smal eller 

spretig målgrupp. 

Träning och viktminskning är en trend där träningen riktar sig till överviktiga personer. Denna trend 

har legat högt på ACSM:s lista de senaste åren som Figur 6 i kapitel 3.3 visar. Att utforma 

träningsredskap med tillhörande träningsprogram för denna målgrupp ligger därför också i tiden. 

Genom att ta hänsyn till olika livsstilar kan sannolikt flera skilda krav identifieras. Här kan målgrupper 

exempelvis vara småbarnsföräldrar, djurägare, specifika idrottsutövare, besökande på annan ort, 

skift- eller dagtidsarbetande eller koncept 

er. Här kan olika grupper ha olika socioekonomiska förutsättningar och tillhöra olika samhällsklasser 

vilket kan bidra till skillnader i träningsmöjligheter och behov av träning, se kapitel 3.2.4. 

Vid indelning av målgrupp efter aktivitetsnivå kan olika grupper identifieras som exempelvis fysiskt 

inaktiva, oregelbundna träningsutövare, motionärer, tävlingsidrottare och elitidrottare. Även här 

finns skillnader i utformning av utomhusgym för att passa vald målgrupp. Ju större tävlingssyfte, 
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desto mer tenderar träningen att specialiseras på valda aktiviteter. Om målgruppen är inaktiva 

individer tenderar svårigheten ligga i att få dem att börja vara fysiskt aktiva. 

I trenden nå nya målgrupper, som ligger på ACSM:s topp 20 lista i Tabell 2 i kapitel 3.3, beskrivs att 

många människor idag varken har ett regelbundet träningsprogram eller en plats att träna på. 

Genom offentliga utomhusgym kan dessa människor nås. Inaktiva människor kan behöva ett 

lättillgängligt och inbjudande utomhusgym, där de kan ta del av färdiga träningsprogram. 

Om ett utomhusgym istället skulle riktas till specifika slutna grupper kan dessa vara exempelvis 

idrottsföreningar, fängelser, ålderdomshem eller militära inrättningar. Olika behov behöver 

identifieras med avseende på varje specifik grupp. Genom att vända sig till hälsofrämjande 

arbetsplatser skulle ett utomhusgym kunna tas fram i samarbete med specifika arbetsplatser. 

Enskilda företag och dess anställda blir då målgruppen, där gymmets utformning har ett 

hälsofrämjande syfte. 

Då ett utomhusgym är placerat i en offentlig miljö har representanter ur alla ovan nämnda 

målgrupper tillgång till detta. Eftersom produkterna i HAGS sortiment idag främst riktar sig till den 

offentliga miljön så kan nämnda slutna grupper ses som sekundära målgrupper för HAGS 

utomhusgym. För placering av utomhusgym i offentlig miljö bör målgruppen vara så bred som 

möjligt. Enligt Thomas Wiklund på Idrottsförvaltningens planeringsstab i Stockholms stad så ska om 

möjligt alla kunna använda ett utomhusgym, oavsett ålder och styrka, vilket framkom i de granskade 

internrapporterna. 

4.1 Målgrupper i konkurrenters utomhusgym 
De konkurrenter som undersöktes var Lappset Sweden AB, Norwell Aps, Kompan Barnland AB, 

Pilegård Träning/KP Snickeri AB, Træningspavillonen ApS, Denfit BV och Proludic SA. 

Konkurrentanalysen i sin helhet ses i Appendix C. 

Varje företag har i sitt sortiment en eller flera olika produktfamiljer med gymutrustning med olika 

utformning och utförande. Dessa varianter av utomhusgym riktar sig även till olika målgrupper. 

Förekommande målgrupper för de undersökta företagens utomhusgym presenteras i Tabell 4. Både 

Norwell och Proludic hade en produktfamilj som innehöll två varianter av samma redskap, en för 

vuxna och en för barn, där dessa skilde sig åt i storlek. Lappset har på sin internationella webbplats 

klassat några av sina produktfamiljer i en uppskattad intensitetsskala i tre steg, låg, medel och hög. 

Pilegård har enligt de granskade internrapporterna utvecklat sitt utomhusgym för att passa de 

kunder Magnus Pilegård vanligtvis tränar i sin roll som personlig tränare, vilket anses vara 

målgruppen för redskapen i detta utomhusgym. 
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Tabell 4. Konkurrerande företag och dess målgrupper för utomhusgym 

Företag Målgrupper för respektive utomhusgym 

HAGS Aneby AB Alla åldrar, 12+, 12+ 

Lappset Sweden AB Olika åldrar, 65+ låg intensitet, Alla åldrar, Alla åldrar hög intensitet, Alla 
åldrar medel intensitet, Senior, (13+) 

Norwell Aps 8-14/13+ 

Kompan Barnland AB 15+, från 3 år 

Pilegård Träning/ 
KP Snickeri AB 

Magnus Pilegårds kunder i hans roll som personlig tränare 

Træningspavillonen ApS 14+ 

Denfit BV Alla åldrar, Alla åldrar, Alla åldrar, Alla åldrar, Alla åldrar 

Proludic SA 10+, 6-12/12+, 10+ 

4.2 Motionären som målgrupp 
Då det är önskvärt med så bred målgrupp som möjligt för utveckling av ett nytt utomhusgym är den 

valda målgruppen motionären. 

Motionären definieras som en person som utför planerad fysisk aktivitet minst två gånger per vecka. 

Intensiteten på utövad fysisk aktivitet är då måttlig till hög för att vara hälsofrämjande, enligt teorin i 

kapitel 3.2.3. Vid utövad fysisk aktivitet är motionären ombytt. Motionären tränar mångsidigt för att 

förbättra eller upprätthålla olika delar av sin fysik och träning sker inte ur ett tävlingsperspektiv. 

Motionären har kontinuitet i sitt utövande och tränar regelbundet för att må bra. 

Eftersom målgruppen motionären definieras utifrån träningsfrekvens samt mångsidighet i träningen 

är målgruppen inte ålders- eller könsbestämd. Både barn, vuxna och äldre behöver fysisk aktivitet för 

att må bättre och därför är alla åldrar representerade i målgruppen. Individer med olika livsstil har 

olika förutsättningar. Motionären kan således ha olika förutsättningar som socioekonomi, 

samhällsklass, utbildning, inkomst, nationalitet eller geografisk placering men dessa ska inte ha 

någon betydelse för användningen av utomhusgymmet. 

Användaren av ett nytt utomhusgym ska vara intresserad av att träna men behöver inte vara insatt i 

hur alla övningar ska utföras innan den kommer till gymmet. Motionären är nödvändigtvis ingen 

expert inom träning och hälsa. 
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5 Behovsidentifiering 
I detta kapitel presenteras insamlad data och önskemål från redan aktiva eller potentiella användare 

av utomhusgym. Först presenteras en sammanställning från de tidigare författade internrapporterna 

därefter presenteras resultatet från den i detta arbete gjorda enkätundersökning. 

5.1 Sammanställning av användares önskemål från internrapporter 
Internrapporterna innehöll undersökningar om sammanlagt 15 olika befintliga utomhusgym i 

Stockholm. Information från rapporterna om respektive utomhusgym har sammanställts med 

avseende på fabrikat och utformning och vad som sagts om gymmen av de som undersökt dem, av 

användare av gymmen, av några av gymtillverkarna samt av de kunder som låtit uppföra gymmen. 

Gemensamma krav och önskemål på utomhusgymmens utformning sammanställdes, dessa ses i 

Tabell 5 där de delats upp under rubrikerna träningslösning, utformning och redskap. 

Tabell 5. Sammanställning av krav och önskemål utifrån internrapporter 

Träningslösning Utformning Redskap 

Tydlig målgrupp Smälta in i natur och omgivning Varierad belastning 

Facebook-sidor Estetiskt utformat Intuitivt och lätt att förstå 

QR-koder Inte försämras av årstider och 
väder 

Anpassningsbart efter individen 

Enkel, tydlig och beskrivande 
skyltning 

Kategorisering av stationer och 
övningar 

Minimera skaderisk 

Skyltning vid varje gymmaskin  Igenkänningsfaktor 

Lätt att hitta   

God belysning   

Ett av de tidigare undersökta utomhusgymmen bestod av träningsmaskiner i stål och var 

direktimporterade från Kina. Träningsmaskinerna var enligt de som undersökt gymmet små och 

trånga vilket ansågs göra dem svåranvända och på grund av det inte anpassade till användning av 

flera olika individer. Kunden som uppfört gymmet beskrev att utomhusgymmet i fråga inte är 

anpassat till hur personer i Norden tränar, bland annat genom att kroppsrörelser inte kan tas ut hela 

vägen. Kunden berättade också att det var Stockholms första utomhusgym, att det inte höll de 

kvalitetskrav som ställts på det från början och att de därför övervägt att byta ut gymmet. 

5.2 Enkät för behovsidentifiering 
Enkätstudien som genomfördes inom detta projekt var en kvantitativ undersökning av potentiella 

användares motionsvanor, behov och önskemål vid användandet av ett utomhusgym. Enkätens 

inledande frågor var av demografisk karaktär av typen ålder, kön och träningsfrekvens för att kunna 

särskilja och jämföra olika undergrupper inom den huvudsakliga målgruppen. På så sätt kan även 

behov som kan ligga utanför målgruppen identifieras, vilka kan vara intressanta att ta hänsyn till vid 

breddning av målgruppen i vidareutveckling av utomhusgym.  

Resterande frågor var kopplade till tankar och önskemål för utformning av träningsutrustning och 

utomhusgym. Frågor med statistiska svarsalternativ såväl som fritextsvar användes i enkäten. Svar i 

form av skalor användes för att låta respondenterna ta ställning till hur mycket de föredrog olika 
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svarsalternativ, samt för att kunna jämföra olika alternativ i analysen. Svarsalternativ framkom 

genom brainstorming men baserades också på insamlad teori om träningstrender och 

träningsformer.  Se Appendix B för enkätens utformning. 

Distribution av enkäten skedde genom publicering av direktlänk till enkäten i inlägg på tre svenska 

och en dansk träningsblogg, Facebook, Instagram samt en lapp med en QR-kod som placerades på 

fyra anslagstavlor på olika platser inom Linköpings Universitet. Enkäten distribuerades genom 

träningsbloggar med hopp om att träffa den huvudsakliga målgruppen och i huvudsak kunna samla in 

svar från denna användargrupp. Som komplement distribuerades enkäten genom andra sociala 

medier för att samla in svar från såväl den huvudsakliga målgruppen som andra potentiella 

användare av utomhusgym. 

Svarstiden var en vecka och därefter sammanställdes svaren i grafer baserade på alla insamlade svar 

samt även med avseende på olika målgrupper för att se om någon målgrupp urskilde sig från den 

stora massan. Fritextsvaren sammanställdes genom att lista alla svar och markera hur många som 

angett liknande svar.  

Totalt samlades 273 svar in. 229 stycken svarande angav att de kommer från Sverige, 36 stycken 

angav att de kommer från Danmark och resterande angav att de kommer från USA, Belgien, 

Colombia, Finland, Nederländerna eller Storbritannien. Majoriteten av de svarande var mellan 20-35 

år och tränade minst två gånger i veckan. Två tredjedelar av de svarande var kvinnor och en tredjedel 

var män. En tiondel av de svarande angav att de hade någon form av funktionsnedsättning de 

behövde ta hänsyn till vid träning. Förekommande funktionsnedsättningar var problem med eller ont 

i någon specifik kroppsdel eller generellt i kroppen samt olika kroniska sjukdomar. 

Drygt två femtedelar av de svarande har någon gång besökt och tränat på ett utomhusgym. De som 

tränat på utomhusgym svarade att de gjorde det för att det är härligt att träna utomhus eller för att 

utomhusgym fanns tillgängligt i närheten eller i anslutning till löpspår eller promenadstråk. Andra 

förekommande anledningar till användning var att det ansågs vara roligt eller se roligt ut att träna på 

utomhusgym eller att de ville ha en utmaning, prova på nya saker eller ha ett komplement till annan 

träning. Att utomhusgym var gratis var också en anledning till att det använts. 

Nio av tio svarande anger att de tränar för att hålla sig friska. Drygt två tredjedelar av de svarande 

anger att de tränar för att för att det är roligt eller för att fungera bättre mentalt och drygt hälften 

anger även att de tränar för att förändra sin kropp genom förbättrad kondition, muskeltillväxt och en 

mer definierad kroppsform. Två femtedelar tränar för att gå ner i vikt, för att få bättre självkänsla 

eller kunna sova bättre och drygt en tredjedel av de svarande tränar för att bli mer rörliga i kroppen, 

undvika skador eller för att klara av vardagssysslor. Den mest frekventa anledningen till att 

utomhusgym inte använts var att det inte fanns något i närheten. Väderlek var också en faktor som 

spelade in. För detaljerad sammanställning av enkätsvaren se Appendix D. 

5.2.1 Önskemål baserat på enkätsvar 

Utifrån fritextsvaren på Fråga 7 i Appendix B, om varför utomhusgym använts respektive vad som 

skulle bidra till att de som inte använt utomhusgym skulle börja använda dem, drogs slutsatser om 

användarnas önskemål hos ett utomhusgym. Med avseende på fritextsvarens frekvens och likhet 

med varandra drogs slutsatser om hur utomhusgym önskas vara. Slutsatserna presenteras i Tabell 6.  
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Tabell 6. Sammanställning av krav och önskemål från enkät för behovsidentifiering 

Träningslösning  Utomhusgym 

Tillgängligt för användaren  Är och ser roligt ut att använda 

I närheten till annan utomhusaktivitet Opåverkat av väderlek 

Omklädningsrum eller annan möjlighet att lämna 
personliga tillhörigheter 

Möjliggör varierad träning 

Bänkar Komplett träning för hela kroppen 

Tillräcklig belysning Komplement till annan träning 

Möjlighet för medföljande barn att sysselsätta sig 
eller uppehållas i närheten 

Varierad träning 

Mätutrustning såsom klocka, stoppur och timer Lätta att använda 

Följande resultat baseras på enkätens frågor 8, 9 och 10 i Appendix B. Mer än åtta av tio svarande 

anger att de ganska eller väldigt mycket vill träna på ett utomhusgym utformat i samarbete med en 

personlig tränare. Därefter är sjukgymnast, atlet och hälsoforskare de experter som helst föredras. 

Mer än nio av tio svarande anger att de ganska eller mycket gärna vill träna sin styrka. Därefter 

önskas träning av sin kondition, uthållighet, stabilitet, explosivitet, balans, och rörlighet. De 

träningsformer de svarande helst ville träna på utomhusgym var träning i hinderbana, träning med 

fria vikter, bålträning, träning med styrketräningsmaskiner, funktionell träning, stretch och Crossfit. 

Se Appendix D för procentsatser för svaren på respektive fråga och dess svarsalternativ samt vilka 

svarsalternativ som inte föredrogs bland de svarande. 

Följande slutsatser om hur de svarande önskar träna drogs utifrån svaren på fråga 13 i Appendix B. 

Basövningar önskas i hög grad kunna utföras före isolerande övningar. Tre av fyra vill ha individuella 

inställningar framför att det inte finns inställningar. Sex av tio önskar kunna utföra flera övningar på 

en station, lika många önskar att ha träningsutrustningen samlad istället för längs en slinga. Sex av tio 

vill vid användning av träningsredskapen vara vända bort från andra tränade. Se Appendix D för 

procentsatser för respektive svarsalternativ vid summering av samtliga svarande. 

Insamlade svar på fråga 11 i Appendix B visade att de mest önskade källorna för information om 

utomhusgym och dess träningsmöjligheter var skyltar på varje träningsstation samt en övergripande 

större skylt på utomhusgymmet. Även en webbsida och en mobilapplikation knuten till utomhusgym 

var önskvärt samt att informationen helst presenteras genom bilder men också med text. Se 

Appendix D för procentsatser för respektive svarsalternativ samt de svarsalternativ som inte 

föredrogs i samma utsträckning. 

Övriga önskemål som framkom i användarundersökningen och som ansågs intressanta rörde 

information om eventuella gruppträningsklasser och önskemål om att träna i sällskap med någon 

bekant. Att få veta när kontrollering av utomhusgym sker samt att utomhusgym hålls snygga och 

välskötta är också önskvärt. Önskemål om att inte behöva eller ens vilja ta med sig sin mobiltelefon 

då träning sker på utomhusgym förekom också.  
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Tabell 7 visar en sammanställning av vilken typ av information som efterfrågades av respondenterna i 

användarenkäten samt vilka spridningsmedium som önskades för förmedling av informationen till 

användare av HAGS utomhusgym. 

Tabell 7. Önskvärd information relaterad till utomhusgym och hur informationen kan spridas 

Informationsinnehåll Spridningsmedium 

Information om specifika redskap Sociala medier 

Information om utomhusgymmets utbud Internet 

Information om träning Fysisk person 

Återkoppling Informationsanslag 

Information om kringaktiviteter Mobiltelefoner 

Information om hälsa  

Tabell 8 visar de specifika spridningsmedium som behandlades i enkätstudien eller som föreslogs av 
respondenter genom fritextsvar. 

Tabell 8. Specifika möjliga spridningsmedier för information om utomhusgym 

Sociala medier Internet Fysisk person Informationsanslag Mobiltelefoner 

Facebook Hemsida Gymansvarig Skylt på gymredskap Applikation 

Instagram Community Gymanställd Stor skylt på utomhusgym QR-kod 

Blogg Internetportal Experter Planscher  

Nyhetsbrev     

Tabell 9 visar den specifika information som efterfrågats av användarna i behovsidentifieringen. 
Informationen bör enligt enkäten presenteras främst i form av bilder och beskrivande text. 

Tabell 9. Specifik efterfrågad information om utomhusgym 

Specifika redskap Utomhusgymmets utbud Träning 

Förklaring av redskap Vad som finns vart på området Hur skador förebyggs 
Hur redskapen möjliggör 
individuell träning 

Utomhusgymmets storlek och 
omfattning 

Exempel på träningsprogram 

Hur redskapen ger funktionell 
träning 

Vilka träningsformer som kan 
utföras 

Generella träningstips 

Hur redskapen används 
effektivt 

Säkerhetsföreskrifter Träningstips anpassat till 
personliga mål 

Korrekt övningsutförande Information om underhåll och 
städning 

 

Variationsmöjligheter Öppettider  
Effekter (för- och nackdelar) av 
en viss övning 

Var utomhusgymmet finns 
geografiskt sett 

 

Vilka muskler som tränas Kostnad  

Återkoppling Kringaktiviteter Hälsa 

Övningsutförandets korrekthet Löparspår i närheten Kostrådgivning 

Registrering och uppföljning av 
personlig utveckling 

Löparklasser som tränar 
tillsammans på utomhusgym 

Recept 
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6 HAGS nya utomhusgym 
I detta kapitel berörs utformningen av ett nytt HAGS utomhusgym. Information om utbudet på 

marknaden presenteras för att ge en inblick i konkurrensläget. Därefter följer aspekter som funnits i 

åtanke vid idégenerering och konceptutveckling relaterad till utformning av utomhusgym samt vilka 

specifika krav som kan ställas på ett nytt utomhusgym. Slutligen presenteras förslag på utformning 

av HAGS nya utomhusgym, baserat på resultat från den idégenereringsworkshop som genomfördes 

samt från den konceptutveckling som skedde därefter. 

6.1 Befintliga utomhusgym 
Befintligt utbud av utomhusgym hos konkurrenter och i HAGS befintliga sortiment är varierat. Större 

stockgym med fokus på funktionell styrketräning finns representerade såväl som maskingym i stål 

med styrketräningsmaskiner som låter användaren träna mer isolerad muskelstyrka, uthållighet och 

rörlighet. Olika varianter av stänger, bänkar, armgångsställningar, ringar, ribbstolar och andra rörliga 

redskap möjliggör funktionell träning för hela kroppen på vissa befintliga utomhusgym. En 

konkurrent har uttalat sig vara inspirerade av träningsformen Crossfit. Konditionsträningsmaskiner 

erbjuds främst i form av flertalet varianter av en crosstrainer. Figur 8 visar exempel på redskap från 

de olika utomhusgym som HAGS har i sitt sortiment i dagsläget. 

 

Figur 8. Olika utomhusgym i HAGS befintliga sortiment. 

En förekommande certifiering av träningsutrustning för utomhusbruk hos HAGS nordiska 

konkurrenter är TÜV 55012. En konkurrent har även en produktserie som är certifierad enligt ASTM 

F2276. Material i befintliga utomhusgym är i huvudsak trä eller metall eller en kombination av dessa 

två materialtyper. Tabell 10 visar specifika material som framkom genom konkurrentanalysen. FSC-

certifiering av produktionsmaterialet trä förekommer hos en konkurrent. En sammanställning av 

undersökta konkurrenter utomhusgym samt HAGS befintliga sortiment ses i konkurrentanalysen i 

Appendix C.  

Tabell 10. Material i undersökta befintliga utomhusgym 

Polymer Trä Metall Textil Ytbehandling 

Polyeten (PE) Hårdträ Rostfritt stål Ripstop 
polyesterväv 

Varmgalvanisering 

Högdensitetspolyeten 
(HDPE) 

Trästockar Aluminium Vattentät och UV-
resistent vinyl 

Pulverlackering 

Polyamid 6 Ekträ Stål grad 235  Zinkprimer 
EPDM gummi     
EkoGrip     



Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö 

34 
 

6.2 Egenskapsord 
Under avstämningsmötet med representanter från HAGS diskuterades frågor om vad HAGS vill 

förmedla med sina produkter, varför användaren ska välja att använda just dem samt varför kunden 

ska välja att köpa dem. Då inga svar på dessa frågor gavs under mötet, sammanställdes de 

egenskapsord som framkommit genom användarundersökningen. Följande ord beskriver vad 

användare önskar att de fysiska produkterna ska uttrycka: 

Gymmet ska vara roligt, inbjudande, intuitivt, säkert, tåligt, individanpassat samt smälta 

in i sin omgivning. 

För att komplettera ovan nämnda ord synades HAGS hemsida och produktbroschyrer vilket 

resulterade i följande: 

HAGS erbjuder produkter med fokus på funktion, säkerhet, kvalitet, skön och 

skandinavisk design, samspel mellan produkt och omgivning, som ger ett mervärde och 

samtidigt är skonsamt mot miljön. HAGS produkter ska vara inbjudande, givande, roliga 

och användarvänliga samt att de ska inspirera alla generationer. 

Utöver sammanställda ord identifierades ytterligare 150 stycken positivt klingande adjektiv genom 

brainstorming. Identifierade ord grupperades i 14 olika kategorier som slutligen tilldelades en rubrik 

endera av ett av orden i kategorin eller ett nytt sammanfattande ord, se Appendix E. Efter diskussion 

med HAGS valdes följande sju egenskapsord ut att arbeta vidare med: 

 Inspirerande, Heltäckande, Hälsofrämjande, Välbyggt, Inbjudande, Tryggt samt Intuitivt. 

De kategorier som valdes bort var: Kompletterande, Flexibelt, Populärt, Estetiskt, Fräscht och 

Prisvärt, ordet Självförklarande byttes mot Intuitivt. 

Utifrån alla sammanställda uttryck och egenskapsord valdes inför idégenereringsworkshopen tolv 

egenskaper att ha i åtanke vid idégenerering. HAGS utomhusgym och träningsredskap ska utformas 

sådana att de är och ger intryck av följande egenskaper: 

Inbjudande, Heltäckande, Hälsofrämjande, Inspirerande, Välbyggt, Intuitivt, Säkert, 

Tåligt, Tryggt, Roligt samt ge intryck av Kvalitet och främja Samspel mellan produkt och 

omgivning. 
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6.3 Definierade uttryck 
För att ge alla deltagare i idégenereringsworkshopen en gemensam syn så inleddes arbetet att med 

hjälp av tankekartor definiera relevanta ord och uttryck. Målgruppen motionären togs som exempel 

enligt Figur 9, för att visa på önskat resultat av definieringen. 

 

Figur 9. Definition av motionären. 

Arbetet under idégenereringsworkshopen resulterade i att fyra följande uttryck diskuterades och 

definierades.  

Funktionell träning 

Funktionell träning är träning som utövaren har nytta av i vardagen eller under en specifik utförd 

aktivitet. Träningen eftersträvas att ske samtidigt i kroppens tre huvudplan och innefattar oftast 

helkroppsövningar. Vid behov kan det även vara funktionellt att bryta ner övningar i delmoment för 

att sedan väva ihop dessa med en holistisk syn. Funktionell träning är individuell då vad som är 

funktionellt för en individ inte alltid behöver vara funktionellt för en annan. 

Ett träningsbegrepp skilt från funktionell träning är estetisk träning vilket uppkom i den så kallade 

forna gymvärlden. Estetisk träning innefattar ofta isolerande träning i endast ett plan och till skillnad 

från funktionell träning går den ut på att bygga stora definierade muskler. 

Muskelgrupper 

Under idégenereringsworkshopen visades en bild på människans muskler och deltagare med relevant 

kunskap ombads dela in kroppen efter dess muskelgrupper och samtidigt markera dessa på 

tillhandahållen bild av vilket resultatet kan ses i Figur 10. De muskelgrupper som kroppen delades in i 

var Axlar, Baksida lår (som även inkluderar rumpans muskulatur), Biceps, Bröst, Bål, Framsida lår, 

Rygg, Triceps, Underarmar och Vader. 
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Figur 10. Kroppens muskelgrupper från idégenereringsworkshop. 

Bålträning 

Med bålträning syftas att träna kroppens stabiliserande muskler inifrån och ut. Detta görs ofta 

genom dynamisk träning i mer än ett plan och med funktionell träning. Vanligt förekommande är att 

bålträning tros vara endast utövande av sit-ups men detta är en missuppfattning. Problemet bakom 

flertalet förekommande ryggbesvär är i grunden dålig kontakt med muskeln Transversus abdominis, 

som sitter djupt i bålen. 

Styrkebasövning 

Vid utövande av styrkebasövningar involveras hela kroppen och flertalet leder. Det talas ofta om tre 

övningar vilka är marklyft, ryck och stöt. Även lyft- och dragövningar anses vara bra övningar i 

sammanhanget. Genom att utföra styrkebasövningar med olika viktbelastning kan olika ändamål 

uppnås, som att använda låg vikt för att träna rörlighet och hög vikt för att träna muskelstyrka. 

6.4 Risker på utomhusgym 
Genom att diskutera frågan Vilka risker kan finnas på ett utomhusgym? identifierades ett antal risker 

och tillbudsscenarion som kan inträffa på ett utomhusgym. Vistelse på utomhusgym och användning 

av träningsredskap kan resultera i skador hos användaren som uppkommer genom att: 

 klämma sig 

 falla 

 halka 

 fastna med kroppsdel  

 skära sig 

 snubbla 

 få stickor 

 bränna sig 
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Ett utomhusgym som är tillgängligt och öppet för alla innebär att sekundära användare som inte 

tillhör den tänkta målgruppen kan komma att nyttja utomhusgymmets träningsredskap. Utöver 

direkta skador vid användning av träningsredskap bör uppmärksamhet särskilt ges åt att barn i olika 

åldersgrupper inte ska kunna fara illa vid vistelse inom utomhusgymmets område. 

6.5 Kravställning för utomhusgym 
Utifrån genomförd bakgrundsanalys med insamlad teori, behovsidentifiering och konkurrentanalys 

sammanställdes följande krav att ta hänsyn till vid utformning av HAGS utomhusgym och 

träningsredskap. Därtill ska såväl utomhusgym som enskilda träningsredskap utformas inom ramen 

för de standarder som finns för träningsutrustning för utomhusbruk, såsom TÜV PPP 55012A och 

ASTM F2276. 

HAGS utomhusgym ska erbjuda träning för hela kroppen genom möjlighet till: 

 styrketräning 

 balansträning 

 konditionsträning 

 uthållighetsträning 

 stabilitetsträning 

 explosivitetsträning 

 rörlighetsträning 

 smidighetsträning 

HAGS utomhusgym ska erbjuda varierade träningsformer med möjlighet till: 

 bålträning 

 funktionell träning 

 styrkebasövningar 

 stretch 

Material i HAGS utomhusgym ska vara beständiga mot påverkan av:  

 UV-strålning 

 fukt 

 vind 

 kyla 

 värme 

 nederbörd 

 temperaturväxlingar 

 korrosion 

 nötning 

 böjning 

 slag 

 tryck 

 skjuvning 

 utmattning 
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Kontaktytor på HAGS utomhusgym ska: 

 vara halkfria 

 hålla behaglig temperatur genom låg värmeledningsförmåga 

 vara greppvänliga 

 Redskap på HAGS utomhusgym ska vara utformade så att de: 

 främjar förståelsen för utförande av övningar vid användning av redskap 

 minimerar risk för felaktigt utförande av övningar 

 erbjuder möjlighet att variera belastning 

 antropometriskt passar tänkt användarmålgrupp  

 är estetiskt tilltalande 

 minimerar risken för vandalisering 

 minimerar verktygsantalet vid tillverkning och montering 

 främjar modularisering 

 minimerar skaderisker 

 möjliggör användning av hela rörelsebanan 

6.6 Utformning av nytt utomhusgym  
Nedan presenteras hur HAGS nya utomhusgym kan utformas, utifrån genomförd idégenerering och 

konceptgenerering om HAGS utomhusgym och träningsredskap. Hänsyn togs till fastställd 

kravställning samt den diskussion som fördes under idégenereringsworkshopen som finns 

sammanställd i Appendix F.  

Ett HAGS utomhusgym bör vara sammansatt av flertalet träningsredskap samt eventuella tillbehör 

såsom informationsskyltar, parkmöbler och stationär mätutrustning, då detta är önskvärt av 

användarna. HAGS kan erbjuda utomhusgym som i hög grad är anpassningsbara efter kundens 

önskemål om funktion och utseende.  

Under ett avstämningsmöte med representanter från HAGS diskuterades att HAGS kan erbjuda ett 

basutbud av träningsredskap för en bred målgrupp och med brett användningsområde som sedan 

kan anpassas till specifika syften eller målgrupper nämnda i kapitel 0. Beroende på vilka 

träningsredskap som kombineras får utomhusgymmet olika egenskaper och möjligheter för 

användaren. Ytterligare möjligheter till anpassning kan ges genom att HAGS erbjuder ett 

kompletterande utbud av träningsredskap inom olika kategorier som möjliggör att utomhusgym med 

helt skilda egenskaper och träningsmöjligheter kan sättas samman. 

På vilket sätt träningsredskapen kategoriseras spelar ingen roll enligt användarstudierna utan enbart 

att de är kategoriserade.  

Kategorisering av träningsredskap kan exempelvis ske utifrån:  

 Vilka muskelgrupper som kan tränas med redskapet 

 Vilka fysiska förmågor som i huvudsak kan tränas med redskapet 

 Vilka träningsformer som är möjliga att träna med redskapet 

 Till vilken grad redskapet ger funktionell träning 
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Cirkelformerna i Figur 11 representerar ett antal träningsredskap som möjliggör en eller flera sorters 

träning, exempelvis kategoriserade såsom de olika färgerna visar. Figur 11 illustrerar hur ett 

utomhusgym bestående av ett basutbud av träningsredskap, svart rektangel, erbjuder varierad 

träning i dessa olika kategorier av träning. Figuren illustrerar också att ett utomhusgym kan ges olika 

fokus genom att kombinera basutbudet med ett kompletterande utbud ur en viss kategori, 

exempelvis blå eller orange rektangel. Eventuellt kan ett särskilt fokus hos ett utomhusgym stärkas 

genom att träningsredskap ur basutbudet som inte bidrar till önskat fokus exkluderas. Att ett 

basutbud av träningsredskap alltid förekommer i ett HAGS utomhusgym kan bidra till en 

igenkänningsfaktor för HAGS produkter hos kunder och användare. 

 

Figur 11. Illustration av basutbud i relation till kompletterande utbud. 

6.6.1 Användarvänlighet hos träningsredskap 

Träningsredskap bör utformas på ett sätt så att de främjar igenkänning av rörelser för användaren 

vilket kan underlätta förståelsen för hur träningsredskapen är tänkta att användas samt hur specifika 

övningar utförs. Detta kan göras genom att efterlikna eller framhäva vardagliga rörelser som att 

trycka, dra, lyfta eller gå upp och ned. Genom att träningsredskapen utformas så att de tillåter en 

naturlig rörelsebana vid utförande av övningar ges möjlighet för användaren att ta ut sina rörelser till 

fullo och övningar ges ett naturligt avslut. 

På idégenereringsworkshopen diskuterades samspelet mellan information och utformning av 

produkter och att information i största mån bör byggas in i träningsredskapen. Visuell styrning och 

feedback anses vara viktigt för att användaren ska förstå hur övningar ska utföras korrekt. 

HAGS utomhusgym ska erbjuda träningsmöjligheter för alla oavsett kroppsstorlek och träningsnivå 

och därför bör träningsredskapen möjliggöra individuell inställning av belastning vid 

övningsutförande. Detta kan göras genom att användaren vid övningsutförande fattar ett visst grepp 

vilket ger en viss belastning. Alternativt kan en friliggande tyngd förflyttas längs träningsredskapets 

hävarm eller föras på och av träningsredskapets rörliga del för att addera eller avlägsna ytterligare 

belastning. Träningsredskap kan också tillhandahållas i varianter av samma grundutförande men med 

flertalet olika förutbestämda vikter. Olika svårighetsgrader vid övningsutförande kan möjliggöras 

såväl som att träningsredskapen kan användas till flera olika övningar och på så sätt erbjuda mer 

variation i träningsmöjligheter och övningsutförande. 

Vid utformning av träningsredskap bör hänsyn tas till olika användares kroppsstorlek. Risken för att 

såväl vuxna som barn ska kunna fastna i eller klämma kroppsdelar i mellanrum i träningsredskapen 

eller mellan träningsredskapen och marken ska minimeras. 
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6.6.2 Utseende hos träningsredskap 

HAGS kan erbjuda olika produktfamiljer av HAGS utomhusgym för att möjliggöra att 

utomhusgymmen kan passa in i de miljöer som önskas av kunden, såsom urbana miljöer, mindre 

samhällen, naturnära parker, skogspartier och stränder. En viss produktfamilj kan kännetecknas av 

ett genomgående formspråk, en viss utformning av specifika träningsredskap, återkommande 

detaljer eller användning av vissa material. 

HAGS utomhusgym kan urskilja sig från befintliga utomhusgym med ett nytänkande formspråk, väl 

skilt från konkurrande utomhusgym. Detta möjliggör att HAGS utomhusgym väcker uppmärksamhet 

och nyfikenhet till användning samt känns igen oavsett geografisk placering. 

Vid användning av olika material vid utformning av träningsredskap kan ett framhävande av 

eventuella materialmöten bidra till ökad tydlighet i vilka delar som är fasta respektive rörliga, 

greppytor, övriga kontaktytor eller icke kontaktytor. Detta kan bidra till en högre grad av 

självinstruerande träningsredskap och därmed ökad förståelse för användning av dessa. Att ett 

materialmöte framhävs kan också minska risken att materialmötet uppfattas som ett mindre lyckat 

försök att dölja detta. 

6.6.3 Sammansättning och utplacering av träningsredskap 

Under idégenereringsworkshopen framkom det, enligt Appendix F, att sammansättning av flera olika 

träningsredskap till ett större redskap inte är önskvärt, då detta kan uppfattas som komplext och 

minska förståelsen för övningsutförande på redskapen. Sammansättning av redskap kan också hindra 

att redskapen används samtidigt då användare riskerar vara i vägen för varandra vid 

övningsutförande. Det är också av vikt att användaren låts känna att träningsredskapet är dennes 

egna och att träningen ska kunna utföras avskilt från andra användare på samma utomhusgym, vilket 

stöds av utförd användarundersökning. För att främja förståelsen för användning och att användaren 

kan utföra individuell träning i ostörd miljö bör träningsredskap med skilda funktioner lämpligen 

placeras individuellt på utomhusgymmet och på sådant avstånd från varandra att användare av 

redskapen kan nyttja full rörelsebana vid övningsutförande. 

Genom att träningsredskap på HAGS utomhusgym placeras på olika sätt i förhållande till varandra 

kan olika egenskaper och möjligheter till användning skapas. På idégenereringsworkshopen framkom 

det att träningsredskap placerade utmed en löpslinga ger möjlighet till ett avbrott för annan aktivitet 

i löpningen. Under workshopen framkom att studier visat att intervallträning kan vara bättre än 

distanslöpning för konditionsträning vilket möjliggörs genom att kort avbryta löpningen, utföra en 

eller flera övningar med träningsredskap och sedan återuppta löpningen igen. HAGS kan ta fram 

förslag på placering av träningsredskap i samarbete med en expert och erbjuda både färdiga 

lösningar på hur träningsredskap kan placeras för att uppnå olika syften eller ta hänsyn till kundens 

specifika önskemål. 
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6.6.4 Modularisering av utomhusgym 

Vid utformning av HAGS utomhusgym kan hänsyn tas till modularisering på flera nivåer vilket 

illustreras i Figur 12. 

 

Figur 12. Modularisering av komponenter, träningsredskap och utomhusgym. 

Modularisering av träningsredskap kan ske genom att sätta samman komponenter som kan vara 

återkommande i flera träningsredskap oavsett om deras huvudsakliga funktioner skiljer sig åt. 

Komponenter kan dels vara återkommande fästelement på flertalet eller samtliga träningsredskap 

men också större detaljer såsom sitsar, stolpar, stänger eller handtag som förekommer endast i vissa 

träningsredskap. Eventuellt kan vissa delar särskilt utsatta för slitage då utomhusgymmet är i bruk 

vara enkelt utbytbara i egna moduler. 

Att basera flertalet träningsredskap på samma komponenter kan bidra till att färre typer av maskiner 

och verktyg behövs användas vid tillverkning likväl att tid kan sparas in genom att verktyg inte 

behöver bytas lika ofta samt att få specialkomponenter behöver tillverkas. Att samma komponenter 

används till flera träningsredskap kan bidra till att åtgången på standardkomponenter blir större och 

därför kan sådana tillverkas i större partier och lagerhållas till dess att de ska sättas samman till 

färdiga redskap. Komponenter unika för vissa träningsredskap eller återkommande komponenter 

som används mer sällan kan tillverkas vid behov. Vid utformning av träningsredskap bör hänsyn även 

tas till att använda så få delar som möjligt samt så få skarvar som möjligt för att minska behovet av 

det totala antalet komponenter. 

Flertalet olika utomhusgym kan i sin tur sättas samman genom att kombinera flertalet 

träningsredskap med önskade funktioner med hänsyn till syfte och målgrupp för de olika 

utomhusgymmen. Viss liknelse kan här dras till hur HAGS tillåter kundanpassning av lekplatser 

genom HAGS verktygslåda för lekutrustning, med hänsyn till kundens specifika önskemål och behov. 

HAGS kan därför erbjuda kundanpassade utomhusgym genom HAGS verktygslåda för utomhusgym. 
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7 Träningsredskap för motionären 
I detta kapitel redovisas resultat från framtagning av träningsredskap för den i examensarbetet valda 

målgruppen. Resultat från genomförd konceptutvärdering för de framtagna redskapen presenteras. 

Därefter presenteras kortfattade utformningsförslag för de träningsredskap som arbetades vidare 

med efter utvärderingen. Slutligen presenteras ett sammanställt slutkoncept med avseende på att 

skapa produktfamiljer med de träningsredskap som tagits fram. 

Under idégenereringsworkshopen framkom förslag på träningsredskap som passar ett utomhusgym 

med motionären som målgrupp. Hänsyn togs till motionärens träningsbehov och fysiska förmåga 

såsom den definierats i kapitel 4.2 samt som den uppfattas av deltagande experter i deras 

yrkesroller. Därtill lades vikt på att träningsredskapen ska inspireras av de identifierade 

användarönskemålen om att kunna utföra funktionell träning, bålträning och styrkebasövningar. 

Framtagna träningsredskap skulle även möjliggöra träning av de träningsformer angivna som krav i 

kapitel 6.5, det vill säga styrketräning, balansträning, konditionsträning, uthållighetsträning, 

stabilitetsträning, explosivitetsträning och rörlighetsträning. 

De träningsredskap som gavs som förslag under idégenereringsworkshopen var: 

Boxar, Slyngor, Dragapparat, Lyftredskap på olika höjder, Joystick, Chinsredskap, 

Dipsredskap, Armgång, Balansredskap, Klätterredskap, Magbänk, Låga stänger, 

Crosstrainer och Handcykel. 

För att utvärdera om de föreslagna redskapen var rätt redskap att gå vidare med i 

konceptutvecklingen samt huruvida potentiella användare uppfattar att redskapen möjliggör 

efterfrågad träning involverades representanter ur målgruppen vilka ombads svara på uppföljande 

frågor om redskapen genom en enkät. Resultatet av utvärderingen redovisas i kapitel 7.1.  

Utifrån idéerna som framkom under workshopen vidareutvecklades de redskap som genom 

utvärderingen visade sig vara mest önskvärda. Analys av träningsredskapen och förslag på 

utformning av dem finns i Appendix G. För några av redskapen skedde en djupare idégenerering 

vilken där redovisas med figurer och text för respektive redskap. I kapitel 7.2-7.13 finns en kortare 

beskrivning av utformningen av de redskap som valdes att gå vidare med. I Appendix H presenteras 

träningsmöjligheter med typ av träning, övningsförslag och tränade muskelgrupper för respektive 

träningsredskap som valdes att gå vidare med efter utvärderingen. 

Ett risktänkande synsätt användes kontinuerligt i konceptutvecklingsarbetet. Vissa val har gjorts med 

avseende på de identifierade risker som sammanställts i kapitel 6.4. Under konceptutveckling har 

eftersträvats att undvika risker i redskapen i möjligaste mån. I konceptutvecklingen utformades 

redskapen med hänsyn till de generella krav för utomhusgym som presenterades i kapitel 6.5. 

7.1 Utvärdering av framtagna redskap 
En utvärdering av de träningsredskap som framkom i idégenereringsworkshopen genomfördes 

genom en mindre enkätstudie. Utvärderingen genomfördes med syfte att se om redskapen är 

önskvärda av användarmålgruppen samt om redskapen uppfattas ge den önskade träning som 

framkom ur enkätstudien i genomförd behovsidentifiering.  
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Enkäten för utvärdering innehöll tre frågor, en bild visade de framtagna redskapens funktioner och 

bifogades för ökad förståelse för redskapen, se Appendix I för enkätens utformning. Figur 13 visar de 

redskap som utvärderades. Distribution av enkäten skedde genom utskick av en direktlänk via e-post 

till respondenter som tillhörde målgruppen i den tidigare enkätstudien och som gav tillåtelse att bli 

kontaktade för vidare involvering i examensarbetet. Svarstiden sattes till fyra dagar. Totalt 

distribuerades enkäten till 60 respondenter.  

 

Figur 13. Redskapen som utvärderades. 

Vid svarstidens slut hade 31 svar samlats in. Se Appendix J för en detaljerad sammanställning av 

resultaten. Den utvärderande enkätundersökningen visar hur gärna målgruppen önskar använda 

olika framtagna redskap. Samtliga respondenter önskar använda chinsredskap ganska eller mycket 

gärna. Dipsredskap, slyngor och redskap för utförande av marklyft, knäböj och axelpress är starkt 

övervägande ganska eller mycket önskvärda och ingen respondent angav att de inte alls önskar 

använda dessa redskap. När det gäller slyngor var det dock ett fåtal respondenter som inte önskar 

använda dessa. 

De redskap som är minst önskvärda i sammanhanget är crosstrainer, handcykel och balansgång. 

Flertalet respondenter ställde sig neutrala till användandet av balansgång och handcykel. 

Balansplatta angavs som mer önskvärd än balansgång. Önskat användande av balansplatta var dock 

lågt i jämförelse med de flesta andra redskap. 

Enkätundersökningen visar på att framtagna redskap upplevs möjliggöra styrketräning i väldigt hög 

grad. Uthållighet, stabilitet, explosivitet och balans upplevs möjligt att träna medan noterbar 

osäkerhet hos vissa respondenter finns om huruvida kondition och rörlighet kan tränas. 

Fler än 4 av 5 anger att de upplever att de kan utföra den träning de önskar med hjälp av de 

framtagna redskapen. Insamlade fritextsvar visade på en viss avsaknad av redskap för ryggträning 

samt på att önskemål finns om möjlighet att reglera belastning i övningarna. 
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7.2 Boxar 
Boxar i höjderna 15, 30, 45, 60 och 75 cm rekommenderas för att ge en varierande belastningsgrad 

och svårighetsgrad vid övningsutförande. Kontaktytan på boxarna är utformad med ett material som 

ger hög friktion för att främja greppvänligheten som kan påverkas negativt av väta och ansamling av 

grus från smutsiga skor. Exempelvis kan en gummerad yta användas. Längden på box och därtill 

kontaktyta tillåter att hela foten ryms på samtliga boxar och bredden tillåter placering av båda 

fötterna parallella med åtminstone höftbredd sinsemellan. 

Boxar kan vara utformade som lådor eller spångar. Boxarna kan placeras fristående eller tillsammans 

i olika konfigurationer för att ge olika träningsmöjligheter och det finns även möjlighet att bygga 

samman dem till en trappa på vilken en ledstång sätts fast för användaren att stödja sig på. 

7.3 Slyngredskap 
Slyngredskapet utgörs av två parallellt hängande repstegar infästa ca 2,5 meter ovan mark. 

Infästningen ska möjliggöra rörelser såväl framför som bakom infästningspunkten och snett utåt 

sidorna. Flertalet handgrepp är fördelade över fyra förutbestämda höjder och möjlighet ska ges att 

fästa in fötterna vid det nedersta handgreppet. Handgreppen har låg värmeledningsförmåga samt 

ger hög friktion för att främja greppvänligheten. Repstegarna kan vara något styva alternativt infästa 

med ett rep i marken vilket förhindrar dem från möjlighet att de kan knytas ihop. 

Vid träning med slyngor används den egna kroppsvikten som belastning, vilken regleras genom 

kroppens positionering. Övningar utförs antingen med handgrepp om slyngorna och fötterna som 

stöd mot underlaget eller med fötterna infästa i slyngorna och handflatorna som stöd mot 

underlaget.  

7.4 Dragapparat 
Dragapparatens funktion är utformad genom ett ihåligt cylinderformat lodrätt rör med ett vajerhjul 

infäst i rörets övre del. Vajerhjulet tillåter upphängning av en sfärisk tyngd infäst i en stum vajer som 

tillåts löpa ut ur röret genom ett hål i röret i höjd med vajerhjulet. Inkapslingen av tyngd och vajerhjul 

medför minskad risk för klämskador samt slitage orsakat av klimat och vandalism. I den ände av 

vajern som löper utanför röret är ett handtag infäst för användaren att greppa. Tyngden inuti röret 

tillåts röra sig längs med rörets innerkanter då användaren drar i handtaget. Handtaget har låg 

värmeledningsförmåga samt ger hög friktion för att främja greppvänligheten. Vid en alternativ 

utformning där vajern löper ur röret i ankelhöjd löper vajern först upp över det övre vajerhjulet 

därefter ner under ett andra vajerhjul infäst i rörets nedre del därefter ut. Handtaget på denna höjd 

bör även tillåta infästning av foten för de övningar då detta är nödvändigt. 

Flera dragapparater kan förses med tyngder av olika vikt och placeras tillsammans för att möjliggöra 

varierad belastning vid övningsutförande. Respektive handtag bör förses med tydlig information om 

aktuell belastningsnivå. Önskvärt är att utöver enskilda dragapparater även erbjuda dragapparater 

placerade med handtagen mot varandra och på ett avstånd av 1,5-2 meter, då detta medför 

ytterligare träningsmöjligheter med redskapet.  

7.5 Joystick 
Joystick-redskapet utgörs av en stång som är förankrad med en kardanknut i en kona med spetsen 

nedåt infäst i marken. Konan förhindrar att stången inte faller helt ned till marken om den tappas. 

För att minska risk för vandalisering kan konan vara försedd med ett spår som tillåter att stången kan 
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läggas vilande ned på marken då den inte används. Möjlig rörelsebana är 360 grader kring 

rotationscentrum samt i lodrät ledd. Belastningen vid övningsutförande ges av stångens egenvikt på 

15 kg men kan ökas till 20 kg kan genom förflytta att en 5 kg tung tyngd mellan två fasta lägen 

längsmed stången, tyngden kan fästas i lägena med bajonettfattning 

7.6 Chinsredskap 
Chinsredskapet består av två förankrade lodräta pålar som bär upp en greppbar stång infäst 210 cm 

ovan underlaget. Stångens bredd ska tillåta såväl smalare grepp som standardgrepp på 100 cm. 

Genom att förse redskapet med en vinklad stång enligt Figur 14 ges olika greppmöjligheter med 

hänsyn till variationer i kroppsmått hos användarna samt att handlederna ges avlastning vid 

övningsutförande tack vare vinkeln.  

 

Figur 14. Rekommenderad utformning av chinsstång. 

Ett avlastande separat eller inbyggt fotstöd i flera nivåer möjliggör avlastning och därmed minskad 

belastning vid övningsutförande genom att stödja fötterna vid sidan av eller bakom kroppen.  

7.7 Lyftredskap 
Lyftredskapet utgörs av en hävarm infäst med gångjärn i ett markfast robust stativ. Hävarmen i sin 

tur är utformad så att dess form förser redskapet med ett inbyggt stöd som tillåter stängernas fria 

ände att vila ovan mark. Ett komplett lyftredskap kan utgöras av två separata hävarmar placerade 

med höftbrett mellanrum så att användaren kan stå mellan stängerna. Hävarmarna förses med 

handtag på respektive yttersida vilket ger användaren möjlighet att greppa redskapet med händerna 

vid sidan av kroppen i axelbredd. Detta grepp medför full rörelsefrihet i riktning parallellt med 

hävarmarna vilket underlättar för användaren att hålla neutral rygg, vilket är nödvändigt vid 

övningsutförande.  

Alternativt kan lyftredskapet utgöras av en sammansatt hävarm som efter det inbyggda stödet 

separeras och löper ut till två ändar med höftbredds avstånd sinsemellan. Ändarna kan förses med 

handtag likväl som med en tvärliggande horisontell stång för användaren att greppa.  

Ett redskap för marklyft utformas lämpligen med separata hävarmar med handtag och möjliggör en 

rörelse för redskapet från användarens ankelhöjd upp till höfthöjd. Ett redskap för knäböj utformas 

lämpligen med en sammansatt hävarm med en horisontell stång för ökad stabilitet och möjliggör en 

rörelse från höfthöjd upp till axelhöjd, med stången liggandes mot användarens axlar eller 

skulderblad. Knäböj kan dock utföras på ett redskap förmarklyft genom alternativt övningsutförande 

med hänsyn till höjden vid vilken redskapet greppas. Ett redskap för axelpress utformas med 

separata hävarmar med handtag för användaren att greppa i axelhöjd och sedan häva upp till en höjd 

där armarna är utsträckta rakt upp ovanför kroppen. 

Belastning med 20-40 kg möjliggörs genom marklyftredskapets utformning. Hävarmarna kan förses 

med handtag på olika avstånd från hävarmens rotationscentrum vilket ger ökad belastning ju 

närmare centrumet användaren greppar. Alternativt kan hävarmen förses med en tyngd som kan 
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förflyttas längsmed hävarmen vilket ger ökad belastning ju närmare tyngden förs redskapets fria 

ändar. Tyngre belastning än 40 kg är inte att rekommendera för marklyft med tanke på skaderisk.  

7.8  Dipsredskap 
Dipsredskapet utgörs av två greppbara horisontella stänger är infästa på lodräta stolpar i midjehöjd. 

Önskvärt grepp för övningsutförande är höftbrett och hänsyn till skillnader i kroppsmått hos 

användarna tas genom att stängerna är vinklade något ut från varandra i en kilform vilket tillåter 

olika greppbredd längsmed stängerna. Ett reglerbart fotstöd längsmed stängerna möjliggör 

avlastning och därmed minskad belastning genom att stödja fötterna vid övningsutförande. 

7.9 Armgång 
Armgångsredskapet utgörs av flertalet pålar mellan vilka en horisontell klätterstege vilar i en höjd 

ovan stående vertikal greppvidd. Klätterstegen ska ha minst åtta pinnar placerade på 30-40 cm 

avstånd och som tillåter grepp i axelbredd. I redskapets ändar ska plattformar att stå på finnas för att 

möjliggöra att användaren når upp till klätterstegen samt fotstöd bör finnas längsmed redskapet att 

stödja mot vid behov.  

7.10 Balansplatta 
Balansplattan utgörs av en modul med platt yta, infäst något ovan underlaget ovanpå på en instabil 

kula eller styv fjäder som är förankrad i underlaget. Kontaktytan på plattan är försedd med en 

gummerad yta som främjar greppbarheten. I likhet med boxarna ska hela fotlängden rymmas på 

plattan och placering av båda fötterna parallella med åtminstone höftbredd sinsemellan ska vara 

möjlig. 

7.11 Klätterställning 
Ett redskap för klättring utgörs av en uppsättning pålar mellan vilka horisontella stänger fästs. I 

stängerna förankras sedan ett klätternät samt ett eller flera klätterrep med olika svårighetsgrad som 

kommer av att repen eventuellt försetts med knutar för att avlasta klättringen. Klätterställningen kan 

placeras fristående eller utmed en vägg mot vilken användaren kan ta stöd med fötterna för 

ytterligare avlastning vid klättringen. Klätterrepet tillåts hänga i någon slakt tillstånd men är förankrat 

i underlaget för att inte kunna knytas. Klätternätet kan förankras i underlaget för att tillföra stabilitet 

och därmed avlastning vid användande.  

7.12 Magbänk 
En magbänk utgörs av en bänkmodul med en kontaktyta som är horisontell alternativt i något vinklad 

för att möjliggöra olika övningsutförande. Magbänken kan förses med ett eller flera stöd för fötter 

och händer för att underlätta utförande av vissa övningar. 

7.13 Låga stänger 
Stänger tillhandahålls i flera olika låga höjder för olika ändamål och kan placeras på så sätt att såväl 

smalare som bredare grepp än axelbrett möjliggörs. Stänger på en höjd strax ovan mark möjliggör 

horisontell orientering av kroppen men att användaren inte behöver stödja händerna på ett 

eventuellt smutsigt underlag. Stänger mellan knä och midjehöjd möjliggör därtill flertalet olika 

övningar. 
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8 Koncept för utomhusgym för motionären 
I detta kapitel presenteras koncept på utseendet för tre olika produktfamiljer som alla är 

sammansatta av några av de framtagna träningsredskapen för motionären. 

De framtagna träningsredskapen för motionären utgör tillsammans ett komplett utomhusgym som 

erbjuder de träningsmöjligheter som denna målgrupp önskar samt att de har sådan utformning som 

anses lämplig för målgruppen av de experter som involverats i arbetet konceptutvecklingen. Figur 15, 

Figur 16 och Figur 17 visar förslag på tre olika produktfamiljer vars utformning ger dem olika karaktär 

trots att de erbjuder samma träningsmöjligheter. Utformningen på respektive produktfamilj erbjuder 

modularisering genom att komponenter kan återanvändas i olika träningsredskap. 

Som Figur 15 visar kan träningsredskapen utformas med en stomme i betong, vilket är ett material 

som inte förekommit i något av de undersökta befintliga utomhusgymmen. För de redskap som är 

delvis bestående av stolpar är dessa genomgående i betong och med ett ihåligt tvärsnitt, i vilket de 

tyngder som används i dragapparaterna ryms. Samma stolpar kan användas för dragapparat, 

slyngredskap och chinsredskap. De stänger som förekommer i redskapen är genomgående av stål. 

Samma stänger kan användas för att sätta samman chinsredskap och slyngredskap. Boxar i olika 

höjder samt magbänk är i solid betong. De träningsredskap som är illustrerade i Figur 15 är 

lyftredskap, magbänk, slyngredskap, två dragapparater, chinsredskap samt boxar i olika höjd. 

 

Figur 15. Produktfamilj med stomme i betong och detaljer i stål. 
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Figur 16 visar en produktfamilj i vilken träningsredskapen utgörs av en stationär del i galvaniserat 

stål. Kontaktytorna är av trä vilket knyter samman redskapens formspråk trots dess skilda 

utformning. Kontaktytor i trä medför en naturlig känsla. De träningsredskap som är illustrerade i 

Figur 16 är chinsredskap, dragapparat, lyftredskap, dipsredskap och boxar i olika höjder. 

Dipsredskapet har en avlastning i form av ett rep som sitter fast i två cylindrar vilka går att skjuta 

längs de horisontella stängerna. Lyftredskapet har två viktskivor som kan förflyttas längs stängerna 

och på så sätt låta användaren variera belastningen. Tyngst belastning erhålls då båda viktskivorna är 

i positionen närmast handtaget. Modularisering kan i denna produktfamilj ske genom att samma 

dimension används på de olika trästängerna, de kan vid behov kapas i olika längder. Lyftredskapets 

hävarmar och chinsredskapets vertikala stolpar kan utgöras av samma komponenter. 

 

 

Figur 16. Produktfamilj med stomme i galvaniserat stål och detaljer i trä. 

Figur 17 visar en produktfamilj i vilken träningsredskapen genomgående har en stationär stomme av 

trä. De andra delarna består av stänger i rostfritt stål, i två olika dimensioner för hand respektive fot. 

Samma trämoduler återkommer i stolparna för slyngredskap och chinsredskap. Trädelarna i alla 

redskap har samma dimensioner men är kapade i olika längder. Två olika vinklar, 90 grader 

respektive 45 grader, är genomgående för hela produktfamiljen. De komponenter som har en eller 
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flera kontaktytor är försedda med gummi som tydliggör kontaktytorna samt främjar greppbarheten. 

Magbänken är något lutande med en yta beklädd med gummi. De träningsredskap som är 

illustrerade i Figur 17 är slyngredskap, lyftredskap, chinsredskap med fotstöd, magbänk och låga 

stänger. 

 

Figur 17. Produktfamilj med stomme i trä och detaljer i stål och gummi. 
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9 HAGS träningslösning 
I detta kapitel redovisas resultat från idégenerering om HAGS träningslösning och områden relaterat 

till denna. Ett koncept presenteras för utformning av HAGS träningslösning för hur HAGS kan 

samarbeta med andra intressenter samt erbjuda ytterligare service och tjänster som komplement till 

produktsortimentet utomhusgym med träningsredskap för utomhusbruk. 

Ur genomförd användarenkät för behovsidentifiering framkom utöver önskemål om utomhusgym 

och träningsredskap även önskemål om kringutrustning, olika tränings- och hälsorelaterade tjänster 

samt information om träning och utomhusgym enligt kapitel 5.2.1. 

Utifrån de granskade internrapporterna framkom att det enligt Thomas Wiklund på 

Idrottsförvaltningens planeringsstab i Stockholms stad är viktigt att skapa en trygg miljö och minska 

skadegörelsen på utomhusgym. Han menar att om mycket folk använder ett utomhusgym samt 

vistas i närområdet så upplevs det som tryggare och då minskar också risken för skadegörelse på och 

omkring gymmet. Vidare ska utomhusgymmet locka till rörelse och vara möjligt att använda för olika 

grupper av människor. 

9.1 Resultat av intressentkartläggning 
Intressenter för HAGS träningslösning och HAGS illustreras i en tankekarta som ses i Appendix K. 

Intressentkartläggningen visar på potentiella samarbetspartners och experter för HAGS att involvera 

vid såväl utveckling av träningsredskap och sammansättning av HAGS utomhusgym då utomhusgym 

är sålda till kund, byggda och i bruk. Kartläggningen visar även potentiella primära och sekundära 

användare av utomhusgym samt potentiella kunder och inköpare av utomhusgym. 

Utifrån resultat av genomförda användarundersökningar bör experter som involveras i huvudsak vara 

personliga tränare, sjukgymnaster, hälsoforskare eller atleter. Om syftet med att involvera en atlet är 

annat än i säljande syfte, såsom att atleten ska förmedla kunskap till användare av utomhusgym kan 

det vara av vikt för HAGS att ta ställning till huruvida atleterna kan klassificeras som utbildade och 

erfarna yrkesmän. Om så inte är fallet kan HAGS söka ytterligare expertis för att styrka upp den 

information atleten önskar förmedla. 

Potentiella kunder till HAGS utomhusgym kan inkludera hela landsting eller kommuner, 

yrkesverksamma inom samhällsplanering, stadsplanering, stadsbyggnation och arkitektur. Kunder 

kan också vara offentliga verksamheter såsom sjukvårdsinrättningar eller slutna verksamheter såsom 

idrottsföreningar. 

Vid utveckling av HAGS träningslösning och HAGS utomhusgym kan designers med olika expertis 

involveras, exempelvis webbdesigners, informationsdesigners och interaktionsdesigners. Utöver 

befintliga leverantörer av produktionsmaterial kan HAGS knyta nya kontakter med leverantörer av 

färdiga träningsredskap, träningslösningar eller träningstillbehör som kan inkluderas i HAGS 

utomhusgym. 

9.2 Nyttan med en aktiv livsstil 
Beroende på användarens syfte med sin träning kan en träningslösning utformas olika för att ta 

hänsyn till skillnader i önskemål från olika användargrupper. En livsstil med träning för att hålla sig 

frisk och bli mer funktionell i vardagen kan se annorlunda ut än en livsstil i vilken estetisk träning 
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prioriteras. Estetisk träning och funktionell träning kan även eftersträvas av samma användare vilket 

bör tas i beaktande vid utformning av information och tjänster kring utomhusgym. 

Användarenkäten visade att respondenterna upprätthöll en aktiv livsstil med träning av funktionella 

anledningar som att hålla sig frisk, förebygga skador och klara av vardagen bättre. Men också av 

estetiska anledningar som att öka muskeltillväxten och få en mer definierad kropp. Därtill var även 

den mentala biten viktig som att träning är roligt och bidrar till ökad självkänsla, vilket kan härledas 

till träning både i funktionellt och estetiskt syfte. 

9.2.1 Samhällsaspekter 

Under intervjun med forskaren Lars-Åke Levin på Linköpings Universitet diskuterades följande 

frågeställningar knutna till utomhusgym och dess eventuella inverkan på samhället: 

 Tillgänglighet till ett gratis utomhusgym för invånare i en stad medför en gratis 

träningsmöjlighet som vid användning kan ge en knuff för folkhälsan. 

 Tillgänglighet till ett gratis utomhusgym kan underlätta då läkare ordinerar en patient fysisk 

aktivitet på recept eftersom patienten då inte behöver krävas att bekosta ett medlemskap på 

en träningsanläggning. Alternativet att landtinget finansierar övervakad träning med 

sjukhuspersonal behöver kanske inte bli aktuellt vilket kan leda till att landstinget sparar 

pengar. Ett samarbete med vården kan verka folkhälsofrämjande om utomhusgym kan 

underlätta vid ordinering av fysisk aktivitet på recept. 

 Betydelsen av att kunden kan se inköp av utomhusgym exempelvis till en stad som en 

investering istället för en kostnad – en investering i hälsa för området. 

 Det kan vara av vikt att skapa aktivitet runt utomhusgym för att få hög användning. 

Exempelvis genom gruppträning eller genom att involvera föreningar såsom PRO, Korpen och 

andra lokala idrottsföreningar. 

 Betydelsen för användning av utomhusgym med tanke på att om människan endast önskade 

att leva längre så skulle den leva annorlunda – undvika aktiviteter som riskerar förkorta livet 

såsom att röka och köra bil och istället utföra aktiviteter som kan förlänga livet såsom att äta 

mer hälsosamt. 

Innebörden av dessa frågeställningar kan vara av vikt vid argumentation om nyttan med HAGS 

träningslösning och HAGS utomhusgym samt vid utformning av försäljningsstrategier mot potentiella 

kunder för dessa. 

9.3 Utformning av träningslösning 
Med utgångspunkt i identifierade användarönskemål fördes under ett avstämningsmöte med HAGS 

en diskussion om en eventuell uppdelning av HAGS utomhusgym i ett produktkoncept i form av 

gymutrustning för utomhusbruk och ett helhetskoncept som inkluderar produktkonceptet. Men 

hänsyn till identifierade önskemål och utifrån diskussionen med HAGS beslutades att skilja 

utomhusgymmet som produkt från de tjänster och aktörer som berör eller berörs av HAGS 

utomhusgym och istället knyta samma dessa i HAGS träningslösning. HAGS träningslösning kan ses 

som ett system bestående av HAGS, HAGS produktsortiment av utomhusgym med träningsredskap 

för utomhusbruk, eventuell kringutrustning, information, tjänster och andra berörda intressenter. 



HAGS träningslösning 

55 
 

HAGS träningslösning inkluderar tjänster riktade mot användare av utomhusgym samt tjänster 

riktade mot kund som denne erbjuds ta del av till en kostnad utöver den för HAGS utomhusgym och 

träningsredskap. HAGS utomhusgym kan, men bör inte, säljas till kunden utan de tjänster i HAGS 

träningslösning som riktar sig mot denne. Figur 18 visar en övergripande schematisk bild över vad 

HAGS träningslösning inkluderar i form av utomhusgym och tjänster. 

 

Figur 18. Schematisk bild över HAGS träningslösning. 

HAGS träningslösning fungerar som en länk främst mellan HAGS utomhusgym och användare av 

HAGS utomhusgym, men också mellan olika användare av utomhusgym samt mellan användare av 

utomhusgym och HAGS som företag. HAGS träningslösning kan ge en marknadsfördel och 

konkurrenskraft utöver de specifika utomhusgymmen, både mot kunder och mot användare av 

utomhusgym. 

9.3.1 HAGS utomhusgym 

HAGS kan vid utveckling av HAGS utomhusgym och träningsredskap involvera relevanta experter och 

bör prioritera de experter som innehar störst förtroende hos användarna enligt genomförd 

användarundersökning. Ytterligare experter att involvera återfinns i intressentkartläggningen i 

Appendix K. Experter kan också gå i god för HAGS utomhusgym och intyga muntligen och skriftligen 

för potentiella kunder och användare att HAGS träningslösning och HAGS utomhusgym är såsom 

HAGS utger dessa för att vara. 

För en ökad säkerhetsnivå vid användande av HAGS träningsredskap kan dessa förses med 

information om kravprofiler för utförande av specifika övningar på olika redskap sättas samman i 

samarbete med en personlig tränare eller sjukgymnast. En viss övning kan brytas ner i delövningar, 

information förmedlar sedan till användaren att för att klara av att utföra denna övning bör flertalet 

delövningar kunna utföras korrekt för att inte riskera felaktigt utförande av den önskade övningen i 

fråga. Kravprofiler diskuterades på idégenereringsworkshopen enligt Appendix F. 

Med avseende på trenden om resultatmätning och att det enligt utförd användarundersökning 

visade sig önskvärt med utrustning såsom klocka, timer och stoppur på utomhusgym kan HAGS 

tillhandahålla utrustning med sådana funktioner som tillbehör till HAGS utomhusgym.  
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HAGS kan uppmuntra kunden att placera HAGS utomhusgym i närhet till andra utomhusaktiviteter 

för att skapa mer rörelse runt utomhusgymmet. HAGS kan också uppmuntra kunden att komplettera 

köpet av HAGS utomhusgym med HAGS övriga sortiment inom lek samt park och stadsmiljö. Då 

HAGS utomhusgym placeras i närhet till andra verksamheter med utomhusaktiviteter kan HAGS 

initiera ett samarbete och ömsesidigt informationsutbyte i marknadsföringssyfte för sina 

utomhusgym mot potentiella användare. 

9.3.2 Tjänster mot kund 

Enligt användarstudier är det önskvärt att utomhusgymmet hålls säkert, snyggt och välskött samt 

kontrolleras av personal. Detta kan exempelvis göras genom att HAGS erbjuder sina kunder olika 

serviceavtal vid försäljning av utomhusgym. HAGS kan genom ett serviceavtal med kunden i fråga 

sköta regelbundna underhåll av utomhusgymmet samt vid uppstådda fel vidta omgående 

reparationsåtgärder. HAGS kan genom serviceavtal även erbjuda kontinuerlig, exempelvis årligen, 

besiktning av byggda HAGS utomhusgym och därtill förse utomhusgymmen med informationsskyltar 

om utförda kontroller.  

HAGS kan erbjuda att sätta samman utomhusgym med olika träningsredskap utifrån kundens 

specifika önskemål genom HAGS verktygslåda för utomhusgym enligt kapitel 6.6.4. HAGS kan också 

erbjuda kunden färdiga paket av träningsredskap i samarbete med en personlig tränare, som kan 

sätta samman utomhusgym för olika syften och målgrupper som potentiella kunder kan tänkas vilja 

inrikta sig mot. Enligt gjorda användarundersökningar var det från användarnas håll mycket önskvärt 

att ha tillgång till en hinderbana på utomhusgym. Med hjälp av framtagna redskap för motionären 

kan en hinderbana sättas samman genom att redskapen komponeras som en eller flera banor, enligt 

rekommendation från en personlig tränare. Se Figur 19 för exempel på en hinderbanas 

sammansättning.  

 

Figur 19. Redskap sammansatta till hinderbana. 

HAGS kan på sin hemsida ha bloggar skrivna av experter med kunskap inom områden som är 

relevanta för potentiella kunder. Exempelvis kan HAGS tillhandahålla bloggar om formgivning, 

möjligheter för utomhusgymmets utformning och presentation av befintliga utomhusgym i 

arkitektoniska sammanhang, vilket kan tilltala kunder såsom arkitekter och landskapsarkitekter. 

9.3.3 Tjänster mot användare 

HAGS bör vid utformning av information riktad mot användaren lägga vikt på att inte bara förmedla 

att HAGS träningslösning och utomhusgym möjliggör en viss typ av träning eller övningar utan även 
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varför denna träning och övningar bör utföras. Därtill vad användaren kan förvänta sig för resultat vid 

regelbunden användning av HAGS tillhandahållna produkter och tjänster, såsom ett eventuellt 

förbättrat hälsotillstånd, en mer funktionell kropp i vardagen eller variation i sin träningsrutin bör 

också framgå. 

HAGS kan genom sin träningslösning erbjuda en helhetstjänst eller flera skilda tjänster vilka ger 

användaren information och råd om hälsa, träning och kost. En helhetstjänst kan vara sådan att den 

främjar ett helhetstänk kring en aktiv livsstil som inkluderar hälsofrämjande träning på utomhusgym 

tillsammans med god kosthållning. Det visade sig önskvärt från användarundersökningen, enligt 

Tabell 9 i kapitel 5.2.1, att erbjudas kostråd och recept via utomhusgym. 

Träningsprogram lämpade att utföras på HAGS utomhusgym kan utformas av en personlig tränare för 

att erbjudas användare av HAGS utomhusgym. Träningsprogrammen kan anpassas till utvalda 

målgrupper med olika behov eller mål. Med avseende på ACSM:s studie kan tänkbara målgrupper 

vara de som önskar gå ner i vikt, såväl vuxna och barn, samt seniorer såväl den redan aktiva som den 

som behöver aktiveras och träna upp sin funktionella styrka. Som nämns i kapitel 3.2.3 

rekommenderas aktivitet i 45-60 minuter per dag av intensitet 3-6 MET för att förebygga 

viktuppgång och allmänna rekommendationer som sådana kan förmedlas till användare.  

Användare kan motiveras att använda utomhusgym genom att träningsprogram visar på den utförda 

träningens effekt såsom att en viss övning leder till ökad funktionell förmåga att nå föremål högt upp 

eller att gäddhäng eller kulmage minskas eller förebyggs. Enligt Appendix F kan träningsprogram 

även belysa att exempelvis konditionsträning kan tränas på HAGS utomhusgym även i frånvaro av 

konditionsredskap genom att föreslå övningar som till utförandet är intensiva och pulshöjande i sig 

vilket ger konditionsträning. Sådana övningar kan till exempel vara att gå eller hoppa upp och ned på 

boxar. 

Användare av HAGS utomhusgym kan ges möjlighet till resultatmätning och resultatuppföljning 

genom att HAGS erbjuder sådana tjänster i form av exempelvis webbapplikationer eller 

mobilapplikationer. HAGS kan möjliggöra uppföljning av såväl individuella framsteg såväl som 

gemensamma topplistor för användare av ett specifikt eller samtliga av HAGS utomhusgym. 

HAGS kan erbjuda en anpassad webbportal eller hemsida för ett specifikt utomhusgym. Hemsidan 

kan innehålla övergripande information om utomhusgymmet, vilka redskap som erbjuds och var de 

är placerade, vilken träning och övningar som kan utföras på respektive redskap och hur dessa 

övningar kan utföras. I samarbete med en personlig tränare kan på förhand sammansatta 

träningsupplägg med olika svårighetsgrad och syfte tillhandahållas. Hemsidan kan länkas samman 

med sociala medier såsom Facebook för att möjliggöra att användare kan interagera med varandra 

och dela med sig av sina upplevelser av utomhusgymmet till bekanta och allmänheten. Möjlighet kan 

också ges för användare att anmäla felande redskap samt komma med synpunkter på det befintliga 

utomhusgymmet och förslag på förbättringar. 

HAGS kan på sin företagshemsida eller på en specifik hemsida för HAGS utomhusgym tillhandahålla 

bloggar skrivna av experter inom områden som är intressanta för olika målgrupper av användare av 

utomhusgym. Personliga tränare eller sjukgymnaster kan blogga om såväl sitt eget användande av 

HAGS utomhusgym, både privat och i sitt yrke, som om hur HAGS utomhusgym kan användas på 

bästa sätt för att användaren ska få ut önskad effekt av sin träning. 
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HAGS kan samarbeta med redan befintliga bloggare inom träning och hälsa. Genom detta kan 

omnämnande av HAGS utomhusgym ske genom att enskilda bloggare använder sig av HAGS 

utomhusgym och sedan delar med sig av sin upplevelse till sina läsare och potentiella användare av 

HAGS utomhusgym. Produktplacering av HAGS utomhusgym och tjänster inkluderade i HAGS 

träningslösning kan ske genom att starta ett ömsesidigt samarbete med enskilda bloggare, alternativt 

erbjuda dem förmåner för att de ska omnämna HAGS produkter som en positiv användarupplevelse. 

9.4 HAGS Träningscirkel 
Upplevelsen som HAGS träningslösning och HAGS utomhusgym ska förmedla beskrivs av de 

egenskapsord som presenterades i kapitel 6.2. I likhet med den lekcirkel som HAGS idag skapat kring 

sina lekredskap har HAGS träningscirkel tagits fram, se Figur 20. Träningscirkeln knyter samma alla 

komponenter i HAGS träningslösning med den upplevelse som erbjuds genom den faktiska 

användningen av HAGS utomhusgym.  

 

Figur 20. HAGS träningscirkel. 

Heltäckande 

HAGS utomhusgym erbjuder träning för hela kroppen, där de olika redskapen möjliggör flera olika 

typer av träning. Möjlighet till varierade övningar skapar mångsidig träning. Utomhusgymmet 

fungerar genom sin bredd som grundläggande träningsanläggning för en bred målgrupp men kan 

även användas som komplement till annan träning. 
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Hälsofrämjande 

Träningsredskapen är utformade för att ge användaren funktionell träning som kan möjligöra en 

enklare vardag. Genom samarbete med sjukvården kan utomhusgym användas av patienter som 

ordineras fysisk aktivitet på recept. Utomhusgym kan främja de samhälleliga förutsättningarna för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utomhusgymmet är gratis och alltid öppet, vilket 

möjliggör för alla oavsett förutsättningar att utföra fysisk aktivitet. Genom att få användare att utföra 

fysisk aktivitet kan hälsofrämjande effekter uppnås. 

Inspirerande 

Träningsredskapen i HAGS utomhusgym har en attraktiv utformning som särskiljer HAGS 

utomhusgym från konkurrenternas. HAGS träningslösning fungerar som en länk mellan användaren, 

utomhusgymmet, andra användare samt HAGS själva. Användarna inspireras till en fysiskt aktiv 

livsstil med hjälp av HAGS träningslösning, genom vilken användarna ges förslag på träningsövningar 

samt erhåller kostråd. Genom involvering av yrkesverksamma inom träning samt atleter förser HAGS 

användare med de senaste rönen inom träning och hälsa.  

Samspel mellan produkt och omgivning 

HAGS utomhusgym är utformade för att passa på olika platser i den byggda miljön. Utformningen på 

träningsredskapen är estetiskt tilltalande och förekommer i flera utföranden vilket skapar 

produktfamiljer med olika uttryck. 

Roligt 

Användaren kan träna enskilt eller tillsammans med andra på HAGS utomhusgym. Genom HAGS 

träningslösning kan kontakt hållas med andra användare av HAGS utomhusgym. Användaren ges 

tillgång till resultatmätning och resultatuppföljning samt topplistor för att följa upp sin träning och 

interagera med andra användare. Genom ett utomhusgym utformat som en hinderbana ges 

möjlighet till varierad träning utan att användaren fokuserar på det, istället erbjuds ett roligt 

tävlingsmoment att utmana sig själv eller andra.  

Kvalitet 

HAGS utomhusgym är utformat i nära samarbete med experter inom olika områden för att garantera 

kvalitet. Genom serviceavtal besiktigas HAGS utomhusgym med jämna mellanrum samt hålls rena 

och fräscha. Ständigt fungerande utomhusgym sprider ryktet om HAGS goda kvalitet. 

Tåligt 

Materialen på HAGS utomhusgym har valts omsorgsfullt med hänsyn till olika påverkansfaktorer. 

Träningsredskapen är beständiga mot olika typer av klimat, och möjliggör träning oavsett väder. 

Tryggt 

Användaren ges en trygg vistelse på HAGS utomhusgym genom att regelbundna kontroller sker. 

Gymmet är placerat så att många personer rör sig runt omkring. Genomtänkt belysning finns på och i 

anslutning till gymmet. Användaren kan se när senaste besiktning av gymmet skett, samt när nästa är 

planerad. 

Säkert 

HAGS utomhusgym medför en säker användning av träningsredskapen genom deras antropometriska 

utformning. Redskapen är framtagna för att minimera skaderisker samt förhindra felaktigt utförande. 
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HAGS tillhandahåller information om rätt utförande av övningar, samt vilken typ av övningar som bör 

undvikas. Informationen som tillhandahålls är framtagen och kontrollerad av behöriga personer. 

Intuitivt 

Träningsredskapen är utformade efter semantiska principer med återkommande detaljer som 

förtydligar övningsutförandet. HAGS utomhusgym är sammansatta för att främja förståelse och 

användning av redskapen samt för att effektivisera träningen. Redskapen är i möjligaste mån 

självinstruerande. 

Välbyggt 

Träningsredskapen i HAGS utomhusgym är lätta att tillverka och installera. Genom modularisering 

används få delar, få skarvar och få infästningar. De fästelement som används är återkommande. Vid 

service är det enkelt att byta ut slitna delar med användning av få verktyg. Redskapen är väl infästa i 

marken och står stadigt vid användning. 

Inbjudande 

Träningsredskapen på HAGS utomhusgym har en nytänkande utformning som lockar till användning. 

HAGS träningslösning gör det lätt att tillgå information om var utomhusgymmen är placerade. 

Redskapen kan tilltala många olika personer tack vare möjlighet till varierad belastning vid 

användning. Genom väl fungerande utomhusgym som används av många sprids ryktet om HAGS 

utomhusgym från person till person.  
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10 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de använda metoderna, de framkomna resultaten, de använda källorna 

samt hur arbetet med vidareutveckling av HAGS utomhusgym kan gå vidare från detta 

examensarbete. 

10.1 Metoddiskussion 
För att ta hänsyn till potentiella användares behov, önskemål och krav gällande utomhusgym, dess 

utformning och funktioner involverades användare i processen vid flera tillfällen. Detta arbetssätt är i 

enighet med Ulrich & Eppingers teori om produktutvecklingsmetodik. 

För att få bredd i användarinvolveringen har de olika typerna av involvering nämnda i kapitel 2.2 

tagits i beaktning vid genomförandet av de olika användarstudierna. Design för användaren gjordes 

genom att hänsyn togs till allmänna rekommendationer och trender inom hälsa och motion samt 

genom den kvantitativa enkätundersökningen. Design av användaren gjordes genom att involvera 

expertanvändare såsom sjukgymnast och personlig tränare i workshopen med syfte att generera 

idéer kring gymutrustningens funktioner och utformning. Sjukgymnaster och personliga tränare 

ansågs i detta fall som expertanvändare då de dagligen i sina yrkesroller kommer i kontakt med 

träningsutrustning och arbetar hälsofrämjande. De deltagande experterna hade även vana att 

använda träningsutrustning i sin egen träning och hade därför personlig erfarenhet av olika 

träningsformer, funktioner och utförande. 

10.1.1 Enkät för behovsidentifiering 

Enkätundersökningen som genomfördes distribuerades över internet. När en enkät läggs upp på en 

webbsida blir urvalet självselekterande, detta innebär att resultatet av enkäten inte kan generalisers 

för en hel befolkning. Ett antagande kan därför göras att det finns fler önskemål än de som framkom 

genom enkäten. För att få en större spridning på respondenterna spreds enkäten både via bloggar 

och genom sociala medier. Genom att sprida enkäten på träningsbloggar som antas läsas av personer 

som är generellt mer träningsintresserade än andra kan eventuella expertanvändare ha nåtts ut till. 

Genom fritextsvaren i enkäten har dessa getts möjlighet att komma med synpunkter som kan gynna 

arbetet. 

För att se till att frågorna uppfattas korrekt av de som svarar på enkäten gjordes ett testutskick innan 

den skickades ut genom de olika distributionskanalerna. Enkäten skickades under testet till tre 

personer som fick svara på enkäten samt komma med feedback på utförandet. Efter testet ändrades 

några frågeformuleringar, några frågor flyttades så att de låg i en ordning som uppfattades som mer 

logisk för den som svarade på enkäten. 

De som besvarade enkäten tillhörde inte alla målgruppen motionären. Tre fjärdedelar av 

respondenterna tränar mer än två gånger i veckan, vilket kan jämföras med definitionen av 

motionären som tränar minst två gånger i veckan. Att många av de tillfrågade tränar oftare ses som 

positivt då de kan antas ha en god uppfattning om vilken typ av träning som önskas utföras. Någon 

som inte tränar så ofta kanske inte heller vet vilken typ av träning den önskar kunna utföra på ett 

utomhusgym.  

Vid utformningen av enkäten önskades en bred massa nås ut till. Vid sammanställningen av svaren 

från enkäten kunde sedan en jämförelse göras mellan olika delar av de som svarat. Respondenterna 

grupperades efter nationalitet, kön, träningsfrekvens, ålder samt om de någon gång tränat på 
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utomhusgym eller inte. Därefter gjordes en jämförelse för att se om tydliga skillnader kunde 

identifieras i svaren mellan de olika grupperna. Resultatet visade att den generella 

sammanställningen med svar från alla respondenter stämde bra överens med svaren från de olika 

grupperna. Därav användes i vidareutvecklingen svaren från alla tillfrågade, även om de inte föll 

inom målgruppens definition. 

10.1.2 Workshop för idégenerering med expertinvolvering 

För att säkerställa att HAGS kunskaper om befintligt sortiment tas till vara samt för att 

idégenereringen skulle gå i linje med företagets värderingar och önskemål kring utvecklandet av ett 

nytt utomhusgym inbjöds representanter från HAGS att medverka i workshopen. Experter inom 

hälsa, träningsutförande och träningsutrustning inbjöds att medverka för att tillföra kunskap inom 

dessa områdes samt även för att bidra med personliga erfarenheter av användande av befintliga 

utomhusgym, dess utrustning och förbättringsförslag på dessa då gymutrustning och träning är en 

naturlig del i deras yrken. En industridesigner med kunskap om produktutformning bjöds också in att 

medverka för att bidra med sina erfarenheter inom utformning av produkter som används av 

människor. 

Inför idégenereringsworkshopen hade en tankekarta med definitionen av motionären iordningställts. 

Denna togs med till workshopen och presenterades för deltagarna så att alla kunde se den. Under 

workshopen låg sedan fokus på att ta fram redskap anpassade för motionären. Trots vissa 

utsvävningar mot vilken fysisk förmåga mer eller mindre tränade personer har och om det skulle bli 

för svårt eller för enkelt att utföra vissa övningar på redskapen så behölls fokus. Detta gjordes till stor 

del genom att kunna gå tillbaka till definitionen av motionären för att påminna alla deltagare om 

målgruppens träningsfrekvens och syfte med träning, samt att motionären i sig är en bred målgrupp 

när det gäller den fysiska förmågan. 

10.1.3 Konceptutveckling 

Under konceptutvecklingen har olika delar av resultatet tagits olika långt. Träningsredskapen har 

varit i fokus under arbetet. Under utvecklingen har iterationer av dessa skett i flera omgångar, se 

Appendix G, för att se till att redskapen motsvarar användarnas önskemål samt säkra kvaliteten på 

resultatet.  Arbetet med att ta fram resultaten för HAGS utomhusgym och HAGS träningslösning har 

inte skett itererande. Där har endast en behovsidentifiering med efterföljande idégenerering och 

konceptgenerering skett. Dessa koncept bör därför mer ses som förslag på viktiga och intressanta 

områden som HAGS sedan kan arbeta vidare med.  

De potentiella skaderisker som identifierats togs i beaktning under arbetet med utvecklingen av 

redskapen. Det gjordes ingen separat riskanalys av de framtagna redskapen, detta är dock något som 

borde göras vid eventuell vidareutveckling av varje enskilt redskap. Istället användes ett risktänkande 

synsätt under idégenereringen och konceptgenereringen. De på workshopen medverkande 

experterna inom träningsområdet förutsattes kunna bidra med ett skadeförebyggande synsätt när 

det gäller val och utformning av redskap, medan de medverkande från HAGS förutsattes ha kunskap 

om övriga risker som finns att ta hänsyn till när det gäller olika typer av utrustning för det offentliga 

rummet. Under konceptgenereringen fördes sedan en kontinuerlig dialog med diskussion kring de 

eventuella risker som kan uppstå vid utformning på det ena eller andra sättet, för att sedan belysa 

samt välja bort dessa alternativ i koncepten. 
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10.2 Resultatdiskussion 
Utomhusgym öppna för alla anses vara ett sätt att skapa attraktiva platser som främjar fysisk 

aktivitet och rörelse. Genom att marknadsföra och sälja utomhusgym till exempelvis kommuner eller 

landsting är detta ett steg på vägen mot att nå målet i Sveriges folkhälsopolitik. Men då krävs också 

att redskapen faktiskt används. Detta ställer krav på utformningen av produkterna och tjänsterna 

kopplade till HAGS utomhusgym. Ett gym som inte används bidrar inte till förbättrad folkhälsa eller 

till en friskare kommun. 

Spontanidrotten har ökat i popularitet under de senaste decennierna. Spontanidrott som utövas 

genom ett utomhusgym välkomnar de som inte vill eller kan vara med i en idrottsförening till en plats 

där de kan träna oavsett fysisk förmåga eller ambitionsnivå. 

10.2.1 Målgrupp 

I teorin om fysisk aktivitet ses ett behov av att öka den aktiva delen av befolkningen. Alltså de som är 

inaktiva, vilka också har mest att vinna på att börja träna. Vi har istället valt att i arbetet fokusera på 

motionären som målgrupp, det vill säga de som redan är aktiva och tränar regelbundet. Motionären 

valdes för att kunna ta fram redskap för en bred massa med blandad fysisk förmåga. Genom att ta 

fram redskap som fungerar och ger tillfredsställande träning kan nästkommande steg vara att arbeta 

med att locka dit de som inte tränar. Det kan vara så att det krävs mer utrustning eller aktiviteter 

runt om själva träningsutrustningen för att aktivera de inaktiva. Men en fungerande 

träningsutrustning är den gemensamma nämnaren för båda målgrupperna. Genom att ett 

utomhusgym används och är attraktivt så kan kanske förbipasserande ur den inaktiva gruppen lockas 

att prova, det är också en fördel att de kan gå dit och testa när de själva vill helt gratis. En annan sak 

som skiljer en van motionär från en fysiskt inaktiv person som inte tränar kanske inte besitter 

kunskap om hur detta går till. Därför blir det också viktigt i ett andra steg att ha tydlig, lättillgänglig 

och inspirerande information om träning på HAGS utomhusgym.  

Målgruppen motionären är inte åldersbestämd, detta betyder att även barn, ungdomar och äldre 

personer tillhör målgruppen. Studier har visat att det är bra för äldre att styrketräna, men att 

maskiner kan vara att föredra framför fria vikter. Av de framtagna redskapen i utomhusgymmet finns 

inga fria vikter så det passar även för äldre i den meningen. Balans är också något som äldre har stor 

nytta av att träna vilket de framtagna redskapen erbjuder. Därtill nämns rörlighetsträning och 

koordinationsträning för äldre, vilket skulle kunna ingå i speciellt utformade träningsprogram för 

äldre motionärer. Genom att också ha speciellt inriktad information om kroppsviktsövningar och 

teknik för att utföra dem kan gymmet nyttjas av barn. De får också den mångsidiga och roliga träning 

som rekommenderas genom att kunna använda flertalet redskap som en hinderbana. Det bör också 

framgå i gymmet vilka redskap som ej är lämpliga för barn, till exempel ett tungt lyftredskap eller ett 

redskap som i sin antropometriska utformning är för stor. 

Att barn kan använda utomhusgymmet kan göra det möjligt för familjer att göra träning till en 

gemensam aktivitet. Barn behöver dock inte vara den primära målgruppen för HAGS utomhusgym. 

HAGS är idag redan bra på att aktivera barn genom sitt leksortiment, från att barnen är små finns 

anpassade lekutrustningar för specifika åldrar. Även äldre barn är representerade inom målgruppen 

för vissa produktserier inom lekutrustning samt även genom HAGS arenor. Därför är det istället dags 

för HAGS att lägga inspirera nästa generation till rörelse, de vuxna.  
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Genom att göra förändringar i utformningen av de framtagna redskapen eller vidta andra typer av 

åtgärder kan målgruppen för utomhusgymmet breddas och möjliggöra träning för en större grupp 

människor än de som redan är inkluderade i befintlig målgrupp.  

10.2.2 HAGS nya utomhusgym 

Både i teorin om fysisk aktivitet och utifrån resultaten av enkäten för behovsidentifiering så framgår 

att pris och öppettider är två viktiga aspekter för genomförande av träning. Ett utomhusgym som är 

gratis för användaren och alltid öppet är tillåter att vem som helst tränar där på en tid som passar 

personen i fråga. Detta gör att det blir enkelt att träna. För att detta ska fungera i praktiken krävs 

också att redskapen är välutformade och ger den träning som användaren vill ha. För att locka andra 

personer än de som inte vill betala för ett gymkort eller passa speciella öppettider så är det ännu 

viktigare att träningen som kan utföras på gymmet är komplett, annars kanske de väljer bort 

möjligheten att använda ett utomhusgym. 

Det skulle kunna diskuteras huruvida det finns det någon risk för HAGS att nischa sig mot specifika 

träningsformer som är populära idag. Detta gäller även för kostråd som skulle kunna erbjudas genom 

HAGS träningslösning. Idag är det trendigt med vissa typer av träning och vissa typer av kostråd. Det 

finns också många olika åsikter om vad som är bäst. Därför kan det vara svårt för HAGS att veta vem 

som bör lyssnas till. När det gäller de i arbetet undersökta träningstrenderna så är den studie som 

gjorts av ACSM en stor studie som genomförs årligen. Detta ger tillgång till statistik där 

trendutvecklingen för olika träningsformer kan följas. Genom att följa utvecklingen ger det HAGS 

möjlighet att nischa om sig om de trender som arbetet vänts mot förändras. Det kan också vara 

intressant att om några år göra en uppföljande undersökning bland potentiella användare för att se 

om de fortfarande efterfrågar samma typer av träning och redskap. 

HAGS utomhusgym med träningsredskap för motionären erbjuder stora möjligheter till styrketräning 

vilket enligt ACSM är en av de återkommande topptrenderna inom hälsa och fitness de senaste åren. 

Populariteten och intresset för styrketräning kan bidra till att HAGS utomhusgym blir attraktiva att 

styrketräna på och på så vis blir ett vanligt förekommande inslag i många styrketränande individers 

träningsrutin. 

HAGS utomhusgym lägger även stor vikt på träning för funktionella ändamål och tack vare trenden 

med funktionell träning kan intresset för HAGS utomhusgym och tjänster öka. Den nytillkomna 

trenden med kroppsviktsbelastande träning ökar även dessa möjligheter med tanke på att HAGS 

träningsredskap för motionären erbjuder sådana träningsmöjligheter i stor utsträckning. 

Om HAGS vid utformning av ett nytt utomhusgym tar hänsyn till de krav som sammanställts för 

utomhusgym kan HAGS möta konkurrensen av befintliga utomhusgym på marknaden. Genom att 

tillhandahålla produktfamiljer med olika karaktär samt genom HAGS verktygslåda för utomhusgym 

kan HAGS erbjuda sina kunder stora möjligheter att sätta samman och köpa utomhusgym som är 

anpassade efter kundens specifika önskemål om syfte, målgrupp samt miljön i vilken 

utomhusgymmet ska placeras. Detta kan bidra till att HAGS bli en attraktiv leverantör att vända sig 

till för många olika kunder.  

Att HAGS erbjuder utomhusgym som är framtagna i samarbete med kunniga experter inom området 

innebär en kvalitetssäkring att träningsredskapen är utformade och sammansatta på sådant sätt att 

det främjar säker träning på HAGS utomhusgym.  
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Att potentiella användares önskemål i stor mån tagits hänsyn till vid utveckling av träningsredskapen 

bidrar förhoppningsvis till ökad användning av utplacerade utomhusgym vilket kan vara ett bra 

säljargument mot HAGS kunder. 

10.2.3 Utformning av träningsredskap 

Det har framgått på flera sätt att det är viktigt att träningsutrustningen antropometriskt passar de 

som skall använda den. Det poängterades under workshopen att det är viktigt att rörelsebanor går 

att nyttja fullt ut samt att det är viktigt att rörelseaxeln hamnar i rätt läge. I de granskade 

internrapporterna framgick att de som testat ett av de undersökta utomhusgymmen i Stockholm 

ansåg att maskinerna var små och trånga, detta gym var direktimporterat från Kina till Stockholm och 

saknade specifik målgrupp. Att utomhusgymmets maskiner känts små kan förklaras i skillnaden i olika 

antropometriska kroppsmått hos olika populationer. För HAGS är det viktigt att utomhusgymmens 

träningsredskap är anpassade till den globala marknaden och de olika populationer som kommer att 

använda utomhusgymmen. Detta skulle kunna betyda att vissa redskap måste anpassas specifikt när 

det ska säljas till en viss världsdel eller ett visst land. Många av de redskap som är framtaget till HAGS 

nya utomhusgym för motionären är relativt antropometriskt ospecifik, exempelvis boxar som 

kommer i flera höjder kan användas av de flesta oberoende av anatomiska mått. Även balansplatta, 

balansgång och slyngor med många handtag kan användas av de flesta. Däremot skulle lyft eller 

pressredskap kunna vara för höga eller för tunga för vissa populationer, om de till exempel anpassats 

efter nordiska antropometriska mått. 

Under litteraturstudien framkom att låg syreupptagningsförmåga ger en tredjedel av befolkningen i 

västvärlden ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Därför ansågs det viktigt att ha möjlighet till 

konditionsträning på utomhusgymmet. Behovsidentifieringen visade i sin tur att detta också 

efterfrågades av de potentiella användarna. Under workshopen gavs förslag på redskap som skulle 

kunna användas för konditionsträning, vilka var crosstrainer och handcykel.  Under utvärderingen 

med personer ur målgruppen framkom dock att dessa två redskap inte var önskvärda att använda på 

ett utomhusgym. Däremot finns möjlighet att utföra konditionshöjande aktiviteter på andra redskap 

så som boxar samt genom hinderbana. 

En magbänk är ett träningsredskap som framkom under workshopen. Detta redskap ansågs inte vara 

funktionellt eller ge bålträning vilket efterfrågats av användarna, men experterna menade att detta 

redskap troligen ändå förväntas finnas på ett utomhusgym. I utvärderingen som gjordes visade det 

sig att 39 % av de tillfrågade väldigt gärna och att 39 % ganska gärna skulle vilja använda sig av en 

magbänk på ett utomhusgym, vilket innebar att det var ett av de mest populära redskapen. 

Experternas antagande visade sig stämma överens med resultatet från utvärderingen och således bör 

en magbänk vara ett träningsredskap i HAGS utomhusgym. 

Ett önskemål från användarna var att det ska finnas möjligheter till stretchövningar på ett 

utomhusgym. Detta har också satts som ett krav för HAGS utomhusgym. Vi har i examensarbetet inte 

tittat på att ta fram något specifikt redskap för stretch eller vilken typ av stretchövningar som bör 

kunna genomföras på utomhusgym. Detta är dock något som bör arbetas vidare med. Experter inom 

exempelvis träning och sjukgymnastik skulle kunna involveras för att ta fram förslag på lämpliga 

stretchövningar att genomföra i samband med träningsövningarna som kan genomföras på de 

framtagna redskapen. Därefter skulle eventuella hjälpredskap kunna tas fram och placeras på en 

speciell yta avsedd för stretch tillsammans med information om stretchövningar. 
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Ett av de svåraste redskapen att vidareutveckla anses vara joysticken. Ett stort problem upplevdes 

under workshopen vara att stången inte ska kunna falla ner till marken samtidigt som en halvt 

upprest stång kan locka till oönskat användande av redskapet. För att gå vidare med utvecklingen av 

joysticken skulle en prototyp behöva byggas. Det finns flera svårigheter att lösa gällande stångens 

viloläge. Det lättaste vore att testa lite olika idéer på utformningen av konan för att se vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. En annan aspekt som reflekterades över var hur liten vinkeln 

från marken måste vara för att kunna utföra rodd, samt hur stor vinkeln från marken måste vara för 

att skaderisken ska minska. Om dessa två vinklar sammanfaller finns inget problem i att kunna utföra 

själva roddövningen men om vinkeln för att kunna utföra rodd är mindre så krävs något form av spår 

i konan. Om vinklarna sammanfaller eller om roddvinkeln är den större vinkeln så kvarstår endast 

problemet med eventuellt oönskat användande av joysticken. 

10.2.4 Utvärdering 

Design med användaren gjordes genom att vid konceptgenereringen återigen involvera de användare 

som angivit i enkätundersökningen för behovsidentifiering att de kunde kontaktas för ytterligare 

medverkan i arbetet. Under konceptutvecklingen läts användarna uttrycka sina åsikter om föreslagna 

redskap samt om de ansåg att träningsutrustningen tillgodoser de behov som finns. Respondenterna 

på enkäten för utvärderingen föll alla inom ramen för definitionen av motionären. 

Utifrån enkäten för behovsidentifiering framkom att de träningstyper som användarna helst önskar 

utföra på ett utomhusgym var främst styrketräning därefter kom stabilitet, balans, explosivitet, 

uthållighet, kondition och rörlighet. Efter att förslagen på träningsredskap tagits fram utvärderades 

hur väl användaren upplever att de framtagna träningsredskapen låter denne träna de olika 

träningstyperna. I utvärderingen framkom att redskapen mycket väl låter användaren träna sin 

styrka. Vilket var i enlighet med vad som främst efterfrågades. Även stabilitet, balans, explosivitet 

och uthållighet ansågs kunna tränas väl. De två träningstyper som hamnade lägst i undersökningen 

var konditionsträning och rörlighetsträning vilka några personer ansåg inte kunna träna över 

huvudtaget på de framtagna redskapen även om de flesta tyckte att de gick att träna väl. Resultatet 

av undersökningen är tillfredsställande och anses bekräfta att de framtagna redskapen uppfyller 

användarnas behov.  

Det måste dock poängteras att undersökningen som genomfördes avsåg ett utomhusgym som 

innehöll alla de på den bifogade bilden i enkäten visade redskap, dvs. 18 stycken. Vad som händer 

med resultatet om någon eller några av dessa exkluderas är osäkert. Eventuellt kan de redskap som 

användarna inte ansåg vara önskvärda att använda, exempelvis crosstrainer, handcykel och 

balansgång, plockas bort utan att upplevelsen av möjligheten att träna de olika träningstyperna 

försvinner. Möjligtvis så kan upplevelsen av att kunna utföra konditionsträning minska då både 

crosstrainer och handcykel är typiska konditionsträningsredskap. Fler redskap skulle eventuellt kunna 

exkluderas genom ytterligare undersökningar, genom att plocka bort ett redskap i taget för att se hur 

användaren upplever hur komplett utomhusgymmet uppfattas. 

10.2.5 HAGS träningslösning 

Insamling av förbättringsförslag från användare kan ge HAGS värdefulla tips att ta hänsyn till vid 

fortsatt utveckling av utomhusgym. Insamling av felanmälningar kan ge HAGS möjlighet att åtgärda 

befintliga fel omgående för att hålla hög kvalitet på sina utomhusgym samt för att vid framtida 

vidareutveckling vidta åtgärder för att minimera eller utesluta förekomsten av befintliga eller 
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liknande fel. Genom en lättillgänglig kanal mellan användare och tillverkare tros mycket värdefull 

information kunna erhållas. 

Ett serviceavtal som ger HAGS stor kontroll över de utomhusgym som finns ute i bruk möjliggör att 

HAGS genom regelbundna kontroller, underhåll och felåtgärder kan kvalitetssäkra sina utomhusgym. 

Detta kan ge HAGS ett gott rykte som affärspartner och göra att HAGS produkter uppfattas som mer 

attraktiva att köpa in och använda av kunder och användare. Att HAGS står för service och underhåll 

av sina utomhusgym lyfter detta problem ur händerna på kunden och kan skapa mervärde för alla 

inblandade parter under hela utomhusgymmets livstid. Ett fräscht och välanvänt utomhusgym är bra 

reklam till skillnad från ett slitet och oanvänt. 

Genom enskilda bloggar kan HAGS träningslösning och utomhusgym synas och nå ut till fler 

potentiella användare. Positivt omnämnande kan bidra till ökat intresse för HAGS utomhusgym från 

såväl användare som potentiella kunder och inköpare. Användare som tar del av information om 

HAGS utomhusgym genom en enskild bloggare de finner inspirerande eller har förtroende för kan 

indirekt bidra till att de själva blir mer benägna att söka upp och använda HAGS utomhusgym själva. 

Negativt omnämnande kan dock ha motsatt effekt. 

Utformningen av HAGS träningslösning såsom presenterat i kapitel 0 medför att HAGS utomhusgym 

uppfyller de identifierade användarönskemålen om att utomhusgym ska vara lättillgängligt för 

användare, att utomhusgymmets geograffiska placering är lätt för användaren att finna, att 

utomhusgymmet är försett med tydliga instruktioner samt att utomhusgymmets område och 

träningsredskapen hålls välskötta, snygga och säkra.  

Genom att HAGS involverar experter inom träning och hälsa i såväl utvecklingen av utomhusgym som 

i träningslösningens tjänster tar HAGS hänsyn till topptrenden att utbildade och erfarna yrkesmän 

ges stort förtroende i dagens hälso- och fitnessindustri. Att HAGS associeras med denna kunskap kan 

öka förtroendet för företaget inom området samt att HAGS produkter blir eftertraktade för kunder 

att köpa och för tränande individer att använda. Kunder och användare kan känna tillit till HAGS 

produkter och tjänster och använder förhoppningsvis hellre dessa än konkurrerande produkter. 

Med tanke på att trenden med personlig träning legat i toppskiktet sedan ACSM:s studie startades är 

det troligt att HAGS utomhusgym och tjänster blir attraktiva för användare om HAGS tillhandahåller 

personlig träning för användarna. Att träningsprogram utformas för att utföras på HAGS 

utomhusgym kan bidra till ökad användning av HAGS produkter. HAGS helhetsperspektiv och tjänster 

inom hälsa, träning och kost kan tros bli attraktiva för användarna med tanke på trenden om 

hälsorådgivning samt att information inom dessa områden var önskvärt av användarna enligt 

genomförd enkätstudie för behovsidentifiering. Att HAGS erbjuder träningsprogram utformat för 

olika syften och målgrupper exempelvis med hänsyn till trenderna med överviktiga barn, träning för 

viktnedgång och träning för seniorer kan attraktiviteten för HAGS produkter och tjänster öka hos 

dessa intressegrupper, som kan antas vara stora med tanke på att de identifierats som topptrender i 

de senaste årens trendstudier gjorda av ACSM. 

Resultatmätning och resultatuppföljning är en ny trend som identifierats av ACSM vilket försvårar 

ställningstagandet till huruvida det kan vara en trend som är fördelaktig att ta hänsyn till, framför allt 

med hänsyn till att denna trend år 2007 rankades på tionde plats men sedan dess legat utanför topp 

10-listan. Vid antagandet att denna trend kommer återfinnas åtminstone på topp 20-listan även 
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framöver kan faktumet att HAGS erbjuder kringutrustning på sina utomhusgym samt applikationer 

för resultatmätning och resultatuppföljning innebära att det kan bli attraktivt för användare att 

återkomma till HAGS utomhusgym eftersom användarna kan tänkas vilja utföra liknande träning vid 

flertalet träningstillfällen för att förbättra och följa upp sina resultat över en viss tid. 

Betydelsen i att HAGS utformar tillhandahållna instruktioner, information och tjänster i korrekt och 

väl genomarbetat utförande stöds av identifierade önskemål från genomförd enkätstudie om att 

många olika typer av information är önskvärd. Likväl att tillfrågade användare uttryckte ett behov av 

vägledning och återkoppling av att träning och användning av utomhusgym sker på ett korrekt och 

hälsofrämjande sätt. 

10.2.6 HAGS träningscirkel 

HAGS kan med HAGS träningscirkel förmedla sitt budskap och möjligheterna med sina utomhusgym 

och träningslösning. Träningscirkeln kan användas i marknadsföringssyfte och informationssyfte till 

såväl kund som användare av utomhusgym. Träningscirkeln såsom den presenterats i arbetet kan 

utgöra en grund för vidareutveckling av en uppdaterad träningscirkel för HAGS träningslösning och 

nya utomhusgym då dessa är vidareutvecklade till sitt slutliga utförande. 

10.3 Källdiskussion 
Stor del av teorikapitlet om fysisk aktivitet är baserat på rapporten Fysisk aktivitet och folkhälsa som 

publicerades av Folkhälsoinstitutet 2006. Denna rapport är en sammanställning av väldigt många 

olika källor, exempelvis har de hämtat information från Världshälsoorganisationen angående de 

rekommendationer som görs för fysisk aktivitet samt hänvisar till många olika studier som 

genomförts både i Sverige och i världen. Denna källa anses tillförlitlig och tillräcklig varför ytterligare 

källor inte använts i detta kapitel. Dock framkom det vid diskussion med Lars-Åke Levin att 

sammanställd information från källor såsom Folkhälsoinstitutet eventuellt betraktas som information 

till den redan lärde och att den nämner endast bra saker och utesluter mindre bra saker. 

Experterna inom träning och hälsa som deltog på examensarbetets workshop anses vara tillförlitliga 

källor i arbetet, då deras kompetensområde är brett och de innehar utbildning inom det aktuella 

området. Vi har under arbetets genomförande litat på de rekommendationer de har gett angående 

de redskap som diskuterades på workshopen. Vi har således inte känt något behov av att ta in 

externa källor gällande utformningen av redskapen. 

10.4 Fortsatt arbete 
Hela informationsbiten är otroligt viktig, kritisk och eventuellt det svåraste av allt i detta 

sammanhang och därför bör det ges mycket tid och arbete. Det skulle kunna vara ett helt 

examensarbete i sig att bara titta på hur bilderna ska se ut för att förmedla hur varje övning går till, 

så att de blir lätta att förstå. Att arbeta med symboler och grafisk informationsdesign. 

Något som avgränsades i detta examensarbete var att undersöka den byggda miljöns inverkan på 

utomhusgymmet. Var är det mest önskvärt att placera ett utomhusgym för att det ska användas. Ska 

det vara i närheten av en motionsslinga även om den ligger i utkanten av en stad eller är det bättre 

att placera gymmet i en stadspark för att få fler att använda det är frågor som kan vara bra att 

undersöka. 
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En kompletterande undersökning bör utföras av HAGS för att undersöka vem kunden litar på, vilken 

expert anses mest trovärdig att involvera i utvecklingen av ett utomhusgym. Så att hags kan säga att 

gymmet är framtaget med hjälp av en sådan. Att kunna hänvisa till rätt expert skulle kunna få kunden 

att välja HAGS framför konkurrenterna och vice versa. Generellt bör en mer omfattande 

kundundersökning genomföras, såsom detta arbete har gjort en användarundersökning. Det är 

viktigt att komma ihåg att kunden som köper in och betalar för utomhusgymmet och användaren är 

två skilda intressenter. 

Samtliga framtagna träningsredskap för motionären bör vidareutvecklas i samarbete med relevanta 

experter för att fortsatt säkerställa att redskapen utformas med hänsyn till målgruppens behov samt 

för att vidare styrka kvaliteten och säkerheten vid övningsutförande hos samtliga redskap. 

Under framtagning av prototyper för nya redskap bör potentiella användare involveras ännu en gång 

för att säkerställa att redskapen semantiskt känns bra att använda. Redskapen kommunicerar med 

användaren även genom känseln och det är viktigt att säkerställa att rätt känsla uppnås. Även hur 

intuitiva de slutliga redskapen är kan utvärderas med hjälp av potentiella användare, så att 

formspråket samverkar med de övningar som avses utföras på dem. 

I utformningen av redskapens slutliga utseende är det viktigt att reflektera över vilka problem som 

kan komma av att kunden och användaren inte är samma person, samt hur deras önskemål kan skilja 

sig åt. Exempelvis så är kanske inte det användaren vill använda samma sak som inköparen tycker ser 

häftigt eller bra ut, vilket diskuterades under workshopen. 

För att bredda målgruppen för utomhusgym bör en funktionsanpassning ske av de träningsredskap 

som i sin befintliga utformning inte kan användas till fullo av personer i rullstol samt med nedsatt 

rörelseförmåga eller andra funktionshinder. 
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11 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits av arbetet genom att de uppsatta 

frågeställningarna besvaras. 

 

FS 1 Hur kan en målgrupp för ett utomhusgym definieras? 

 

En målgrupp för ett utomhusgym bör vara så bred som möjligt för att så många som möjligt ska 

kunna använda det. Motionären har i detta arbete valts som huvudsaklig målgrupp för ett nytt 

utomhusgym åt HAGS.  

Motionären definieras som en person som utför en planerad fysisk aktivitet minst två gånger per 

vecka och som vid dessa tillfällen är ombytt. Motionären utför mångsidig träning för att förbättra 

eller upprätthålla sin fysik. Träningen sker inte ur ett tävlingssyfte. Motionären tränar kontinuerligt 

för att må bra. 

Motionären är inte ålders- eller könsbestämd. Motionären kan inte heller definieras utifrån 

socioekonomi, samhällsklass, utbildning, inkomst, nationalitet eller geografisk placering utan 

motionären kan finnas representerad inom alla dessa grupper. 

 

FS 2  Vilka generella krav kan ställas på ett utomhusgym vid utformning? 

 

Utifrån sammanställd kravställning, som baseras på behovsidentifieringen och genomförd 

konkurrentanalys, kan följande krav ställas på ett utomhusgym. Ett utomhusgym ska: 

 följa de standarder som finns för träningsredskap för utomhusbruk 

 erbjuda varierade träningsformer 

 erbjuda träning för hela kroppen 

 vara beständiga mot påverkan från klimat och användning 

 ha halkfria och greppvänliga kontaktytor 

 vara individanpassade 

 vara estetiskt tilltalande 

 vara utformade för att minimera skaderisker 

 främja effektiv träning 

 främja modularisering 
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FS 3  Hur kan träningsredskap utformas för att passa vald målgrupp? 

 

Träningsredskapen ska vara antropometriskt utformade för att passa många olika användare. 

Redskapen ska vara intuitiva och ha flera olika belastningsnivåer och svårighetsgrader i de övningar 

som avses att utföras med respektive redskap. Det ska vara enkelt att förstå hur redskapen används 

och semantiska principer bör därför appliceras vid utformningen. 

 

FS 4  Hur kan en helhetslösning för utomhusgym utformas för att skapa 

  ett mervärde för användaren? 

 

Genom HAGS träningslösning erbjuds ett antal tjänster riktade mot användaren. Sådana tjänster är: 

 träningsråd och kostråd utformade med hjälp av experter 

 resultatmätning och uppföljning av träningsresultat samt topplistor 

 tjänster som främjar interaktion med andra användare av HAGS utomhusgym 

 mobil- och webbapplikationer, hemsidor om utomhusgym, webbportal och bloggar 

Tjänsterna är helt eller delvis framtagna i samarbete med de experter som användarna litar mest på, 

som enligt genomförd användarundersökning är personlig tränare, sjukgymnast, atlet och 

hälsoforskare. 

Genom HAGS träningscirkel kan användaren på ett enkelt och tydligt sätt få en uppfattning om 

upplevelsen att använda HAGS utomhusgym och de tjänster som erbjuds genom träningslösningen. 
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Appendix A. Deltagare i idégenereringsworkshop 

Följande personer deltog i idégenereringsworkshopen: 

Ellen Hammargren Examensarbetare, moderator för workshop 

Madeleine Persson Examensarbetare, moderator för workshop 

Marcus Söderström Handledare för examensarbetet, Utvecklingschef HAGS 

Matthias Biek Global produktportfoliochef/marknadschef HAGS 

Elina Wilnerzon Designer HAGS, Personlig tränare 

Mattias Ögren Personlig tränare, tränings – och rehabinstruktör, massör, idrottslärare mm. 

Calle Kjellberg Personlig tränare, sjukgymnast, massör, erfaren inom korrektiv och 
funktionell träning mm. 
 

Björn Dahlström Industridesigner 
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Appendix B. Webbenkät för behovsidentifiering 
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Appendix C. Konkurrentanalys 

HAGS – Gym1 2 

 

Träningen bygger på personens egen vikt, dvs belastningen anpassas automatiskt efter de egna 

förutsättningarna. Respektive redskap är försett med en skylt med träningsinstruktioner. 

Målgrupp Anpassade för olika åldrar 

Träningsmöjligheter Dip, Hand Cycle, Row, Cycle, Step Up, Pull Down, Leg Press, Balance, Punsch, 
Chins, Sit Up, Back Lift 

Material Stolpe och redskap av varmgalvaniserat och pulverlackerat stål, fotstöd och 
liggyta av EkoGrip 

HAGS – Inshape3 

 

 

Målgrupp 12+ 

Träningsmöjligheter Balansbom, Benlyft, Chin up, Dip, Hoppbommar, Horisontell stege, 
Hyperextension bänk, Höft rotation, Jump up, Parallella bommar, Push up, 
Rak ben stretch, Repet, Rullbänk, Sit up, Step up, Stolpe t stretch, Stretch, 
Vertikal klättring, Volträcke  

Material Galvaniserat pulverlackerat stål, polyeten 

  

                                                           
1
 http://hags.se/products/sport-and-fitness/1359-fitness/1360-gym 2013-02-04 

2 http://hags.se/sites/default/files/SE/News%20sheets/gym_productsheet_se.pdf 2013-02-04 
3
 http://hags.se/products/sport-and-fitness/1359-fitness/1362-inshape 2013-02-04 

http://hags.se/sites/default/files/SE/News%20sheets/gym_productsheet_se.pdf
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HAGS – Gym stations4 

 

 

Målgrupp 12+ 

Träningsmöjligheter Handle boat, Health walker, Leg stretch, Mini ski, Ski stepper, Parallel rails, 
Power push, Pull down charger, Push hands, Sit up 

Material Metall 

Lappset – Finno Sportutrustning5 6 

 

Finno lekplatsutrustning utgörs av en serie lekplatsklassiker i trä. Finno lekplatsutrustning omfattar 

bl.a. gungor, sandlådor, multiaktivitetsutrustning samt sportutrustning för användare i olika åldrar. 

Målgrupp Olika åldrar 

Träningsmöjligheter Volträcke/hävstång, Lutande bänk, Barr, Häckar, Stretchstolpar, 
Armgångsställning, Armhävningsbom, m.m. 

Material Trä, metall 
  

                                                           
4
 http://hags.se/products/sport-and-fitness/1359-fitness/1458-gym-stations 2013-01-23 

5
 http://www.lappset.se/web/sport-lek/ 2013-06-14 

6
http://www.lappset.se/lappset-

com.asp?l_url=http://www.lappset.com/se/sv/produkter/sok_produkter/produkt_kort.iw3?prodid=080101 
2013-06-14 

http://www.lappset.se/web/sport-lek/
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Lappset – Finno Seniorlekplatser7 8 

 

Rörelse för ökat välbefinnande. Rörelse för förbättrad koordination, balans och form utan den stress 

som ofta förknippas med vanlig motion. Lappsets Sport- och lekplatser för barn och vuxna inspirerar 

till lek och utmanar både kropp och sinne. Här kan seniorer träna själva eller leka tillsammans med 

barnen. Resultatet blir bättre hälsa och bättre kontakt mellan generationer. 

Målgrupp: 65+, låg intensitet 

Träningsmöjligheter: Balans, koordination, lyfta armarna, fingerfärdighet, gå på ojämnt underlag, 
styrka 

Material: Metall, trä 

Lappset – City Art Gym9 10 11 

 

City Art Gym är en skön syntes av konst och träningsredskap. På de tre stilrena skulpturerna kan du 

träna hela kroppen, oavsett ålder och träningsnivå. Med sin elegans kan trion platsa i offentliga rum 

där ett vanligt utomhusgym inte passar in eller får plats. Erbjuder funktionell träning. 17 

grundövningar visas på instruktionsplattor. 

Målgrupp Alla åldrar 

Träningsmöjligheter Bollen: rygglyft, push-ups på lår, lårlyft, push-ups på tå, situps halvsittande 
Barren: stretch ryggmuskler, pull-ups, dips, stretch ben baksida, stående  
push-ups, stretch bröstmuskler 
Bron: sit-ups liggande, plankan på tå, push-ups triceps, ”step” kondition, 
tåhävningar 

Material Rostfritt stål 

                                                           
7
 http://www.lappset.se/seniorsport.aspx 2013-02-04 

8
 http://www.lappset.se/Seniorlekplatser.aspx 2013-02-04 

9
 https://www.facebook.com/cityartgym 2013-02-05 

10
 http://www.cityartgym.se/cag/ 2013-02-05 

11
 http://www.lappset.se/City-Art-Gym.aspx 2013-02-05 

http://www.lappset.se/seniorsport.aspx
http://www.lappset.se/Seniorlekplatser.aspx
https://www.facebook.com/cityartgym
http://www.cityartgym.se/cag/
http://www.lappset.se/City-Art-Gym.aspx
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Lappset Fitness12 

 

Utvecklad för att underhålla och förbättra den fysiska hälsan, steg för steg. Kombination av 

aktivitetsbana och CrossFit-baserad styrketräning. Förbättrar uthållighet, styrka, rörlighet, spänst, 

balans och snabbhet, baseras på repetitiva rörelser. Utvecklad i samarbete med Mikko Salo, CrossFit 

World Champion 2009, och Anu Puonti, Finlands enda officiella CrossFit Kids coach. 

Målgrupp Fitness park, med vuxna I åtanke. Fitness track, alternativ för barn och 
tonåringar. Hög intensitet 

Träningsmöjligheter Box, Barbell, Back’n abs, Dip bar, Push-up, Monkey bars, Rope wall, Obstacle 
wall, Medicine ball throw, Flying rings, Jumper, Battling ropes, Pull-up, 
Deadlift, Leopard crawl, Ladders, Cargo net wall 

Material Metall och trä. 

Lappset Gym13  

 

Består av grundläggande gymutrustning. Användaren agerar både motor och motstånd. Den 

ergonomiska designen leder användarens rörelser i enlighet med rekommenderade tekniker. 

Målgrupp Alla åldrar oavsett träningsnivå. Designad med tanke på vuxna och seniorer. 
Medelintensitet 

Träningsmöjligheter Crosstrainer, Airwalker, Hip, Pull-up, Sit-up, Chest, back, Dip bar, Core twister, 
Squat spring, Leg press 

Material Metall, trä 
  

                                                           
12 http://www.lappset.com/global/en/Products/New/NEW_Fitness.iw3 2013-02-05 
13

 http://www.lappset.com/global/en/Products/New/NEW_Gym.iw3 2013-02-05 

http://www.lappset.com/global/en/Products/New/NEW_Fitness.iw3
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Lappset – New Senior14 
Erbjuder träning för kropp och sinne, hjälper till att upprätthålla funktionen i dagliga uppgifter. 

Utrustningen tränar koordination, motorik och minnesfunktioner. Fungerar också som mötesplats för 

den äldre generationen. Utvecklad för seniorer men fungerar även för barn. 

Målgrupp Seniorer (förskolebarn) 

Träningsmöjligheter Liknande som I Finno seniorlekplatser fast fristående. Balans, rörelse av 
armarna, m.m. 

Material Trä, metall 

Norwell15 16 17 

 

Norwells utrustning säljs i Sverige av Lappset.  

Utrustningen är utformad så att alla oavsett ålder kan använda den. Utformad för cirkelträning med 

1-2 minuter per station. Produkterna ställs in automatiskt efter varje individ då kroppsvikten används 

som belastning. Utrustningen är uppdelad i fyra kategorier; Kondition, Balans, Styrka, Flexibilitet. 

Målgrupp 13+, finns för 8-14 år på norwell.dk  

Träningsmöjligheter Chest, Back, Sit Up, Pull Up, Bar, Leg, Air Walker, Cross, Stepper, Hip, Twister, 
Springer, Stretch, Bench, Pingpong, Sign 

Material Finish: Powder coat, dual layer, zinc enriched primer 
Material on tubes: Steel Grade 235 
Fasteners: Stainless Steel with locking feature 
Bearings: Sealed, Stainless Steel 
Material on handles and foot rests: EPDM rubber, complying to PAH test 
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons).  
ID Band: Water and U.V. resistant vinyl 

Certifiering TÜV Product Service’s provstandard 55012 
  

                                                           
14 

http://www.lappset.com/global/en/Products/New/NEW_Senior.iw3 2013-02-05 
15 

http://www.lappset.se/Utegym.aspx 2013-02-05 
16 

http://www.norwelloutdoorfitness.dk/producs--services11 2013-02-05 
17

 http://np.netpublicator.com/netpublication/n30441128 2013-05-28 

http://www.lappset.se/Utegym.aspx
http://www.norwelloutdoorfitness.dk/producs--services11%202013-02-05
http://np.netpublicator.com/netpublication/n30441128
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Kompan – X-ercise18 19 20 21  

 

Motstånd vid träning ges av den egna kroppsvikten. Utrustningen är designad för att passa in i alla 

miljöer. Träningsmaskinerna är indelade i kategorierna Kondition/aerobic, Flexibilitet samt 

Muskelstyrka. 

Målgrupp Alla över 15 år 

Träningsmöjligheter Free Runner, Sit Up Bench, Flex Wheel, Body Flexer (med tak), Cross Trainer, 
Push Up Bars (med tak), Upperbody Trainer, Power Bike, olika kombinationer 
av ovanstående med eller utan tak 

Material Tak: PE-platta, varmgalvaniserade stålrör, pulverlackerad stål  
Fotstöd: HDPE-platta 
Avslutning (på rör): Polyamid 6 
Skylt: HDPE, aluminium 

Certifiering ASTM F2276 och SS534, TÛV 55012 

Kompan – Nature22 23 

 

Hinderbaneredskap som passar i grönområden så de smälter in i naturens egna omgivningar. 

Sortimentet kombinerar traditionella aktiviteter med utmanande hinderbanor och äventyrliga 

klättringsmöjligheter. Stretcha, spring, träna armar och mage, öva upp balans och uthållighet. 

Målgrupp Från 3 år 

Träningsmöjligheter Sit-up bänk, Parallellräcke, Häckar 45, Stretching bars, Häckar 110, Häckar 
olika höjder, Warm up bench, Push-up bars, Hopp support, Upp och ner, 
Armgång/balans/fitness, Twist 

Material 100 % FSC-certifierat miljövänligt hårdträ, metall 
  

                                                           
18 

http://www.kompan.se/Lekredskap/searchResult/boxes 2013-02-05 
19

 http://viewer.zmags.com/publication/17ae88e8#/17ae88e8/1 2013-02-05 
20

 http://viewer.zmags.com/publication/d11186ae#/d11186ae/1 2013-02-05 
21

 http://viewer.zmags.com/publication/d11186ae#/d11186ae/10 2013-02-14 
22 

http://www.kompan.se/Lekredskap/Hinderbanor/boxes 2013-02-05 
23 

http://viewer.zmags.com/publication/17ae88e8#/17ae88e8/1 2013-02-05 

http://www.kompan.se/Lekredskap/searchResult/boxes
http://viewer.zmags.com/publication/17ae88e8#/17ae88e8/1
http://viewer.zmags.com/publication/d11186ae#/d11186ae/1
http://viewer.zmags.com/publication/d11186ae#/d11186ae/10
http://www.kompan.se/Lekredskap/Hinderbanor/boxes
http://viewer.zmags.com/publication/17ae88e8#/17ae88e8/1
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Pilegård – Utegym24 25 

 

Målgrupp Utformat med avseende på Magnus Pilegårds kunder i hans roll som PT, delvis 
handikappanpassat 

Träningsmöjligheter Ryggdrag, Marklyft, Knäböj, Axelpress, Dips, Räckhäv, Bänkpress, Situps, 
Plyometrisk träning(stubbar, häckar, balansbräda), Armgång, Stretchyta 

Material Naturmaterial (trästockar) 

Træningspavillonen26 

 

Designad för att vara skulptural och en njutning för ögat. Kan användas för generell fitnessträning, 

styrketräning, balansövningar och koordinationsövningar, flexibilitetsövningar, massage och 

stretchning. Instruktionerna för varje övning finns i mittstrukturen. Instruktionerna inkluderar 

rekommenderade övningar och uppmanar till korrekta träningspositioner. 

Målgrupp 14+ 

Träningsmöjligheter Balancing disc, Sit-ups station, Wall bar, Stepper, Back extension, Twister, 
Trapeze, Massage roller, Parallel lifting bars, Ski surfer, The wheel, Lifting cart, 
Climbing rope, Ball for practicing throwing movements, Back extension, 
Tumbler, Stairs, Pegboard 

Material Galvaniserat stål 
Tak: strong rip-stop polyester membrane 
Kontaktytor: Europeisk ek 

  

                                                           
24

 http://personlig-traning.se/upload_dokuments/Utegymkatalog2012v1.pdf 2012-02-07 
25

 Internrapporter 
26

 http://www.trainingpavilion.com/index.php/products/materials 2013-02-07 

http://personlig-traning.se/upload_dokuments/Utegymkatalog2012v1.pdf%202012-02-07
http://www.trainingpavilion.com/index.php/products/materials
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Denfit – SportPoint27 

 

10 träningsmaskiner för olika muskelgrupper. SportPoint har justerbara vikter. Varje maskin sitter på 

en platta och kan placeras som en cirkel, på rad eller ensam. 

Målgrupp Alla åldrar. Ungdomar, vuxna och seniorer 

Träningsmöjligheter Cross, Bike, Dip press, Leg extension, Preacher curl , Chin Bar, Abdominal, 
Bench press, Pectoral, T-bar, MultiFit, Bench press low/Prison version, 
Rowing, MultiFit hanging version 

Material Valfri RAV-kulör 

Denfit – FitPoint28 

 

Kompakt, komplett och portabel träningsutrustning med tak. Mindre än 6 kvm. Lyftögla för flytt, vikt 

1500 kg. 

Målgrupp Mötesplats för gamla och unga, öppenvården 

Träningsmöjligheter Rodd, twister, bänkpress, chins, pull down, abdominal, stepper 

                                                           
27

 http://www.denfit.nl/SportPoint/View-all-products.html 2013-06-14 
28

 http://www.denfit.nl/FitPoint/View-all-products.html 2013-06-14 

http://www.denfit.nl/SportPoint/View-all-products.html
http://www.denfit.nl/FitPoint/View-all-products.html
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Denfit – PaceWalk/PaceFit29 

 

Kompakt, portabel. Förmonterat på eget golv, flyttbar. Vikt 210 / 320-405 kg. 

Målgrupp Mötesplats för gamla och unga, öppenvården 

Träningsmöjligheter Twister, stepper, 2 step-ups samt Twister, stepper och val mellan leg 
extension, abdominal eller pectoral 

Denfit – TrimFit30 

 

TrimFit, TeenFit, SenoiFit. 16 olika enheter för balans, avslappning, styrka, flexibilitet, rörlighet och 

koordination. För personer som vill komma i form/behålla formen, förbättra/behålla konditionen 

eller gå ner i vikt. EN 1176 certifierat. 

Målgrupp Ungdomar, vuxna och äldre 

Träningsmöjligheter Parallel bars, body curl, Horizontal ladder, Balance beam, Beam jumps, 
sommersault 1100/1400/-3/-6, chin up, Hyperextension, push up, Multigym-
6, Stairs, Balance beam with bars, Walking bridge with bars, Stepper, Twister  

  

                                                           
29 

http://www.denfit.nl/PaceFit/View-all-products.html 
30 

http://www.denfit.nl/TrimFit/View-all-products.html 

http://www.denfit.nl/PaceFit/View-all-products.html
http://www.denfit.nl/TrimFit/View-all-products.html
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Denfit – UrbanGym31 

 

13 olika maskiner för konditionsträning, balans, styrka, avslappning, flexibilitet och koordination. 

Utformat i samarbete med fitnessexperter. Certifierade enligt EN 1176 och EN 957. För de som vill 

komma i form/behålla formen. För de som inte rör sig, de som rör sig lite och de som rör sig mycket. 

För de som vill förbättra eller behålla uthålligheten och/eller gå ner i vikt.  

Målgrupp Ungdomar, vuxna och äldre 

Träningsmöjligheter PowerPush, PowerPull, RowFit, Bike, RunFit, Crossfit, LegWave, HipWave, 
WaveWalk, WaxOnWaxOff, Steps, Twist, LegPush 

Proludic – Vitality Areas and Vitality Trails32 

 

Designad för människor I alla åldrar. De som tränar regelbundet och de som tränar mer sällan. Olika 

svårighetsgrad på olika övningar. Vitality areas för uthållighet och kondition, tillsammans med andra. 

Fitness trails för att aktivera flera muskler. 

Målgrupp 10+ 

Träningsmöjligheter Vitality Areas: Rowing machines, running machines, exercise bikes, wall bars, 
m.m. 
Fitness trails: steeplechassing, workouts on horizontal bars or hanging 
ladders, stretching on wall bars, accelerations on the slalom, m.m. 

Material Valda för behagligt och bekvämt grepp 

  

                                                           
31 

http://www.denfit.nl/UrbanGym/View-all-products.html 2013-04-02 
32

 http://www.proludic.com/index.php?L=sv&ID_page=30&gam=2026 2013-04-02 

http://www.denfit.nl/UrbanGym/View-all-products.html
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Proludic – Trim Trails33 

 

Utrustningen i Trim Trail-sortimentet kan kombineras till en bana som ger användarna möjlighet att 

anpassa sin träning utifrån ålder och fysisk förmåga. Sortimentet uppdelat i två storlekar, en för barn 

och en för vuxna. 

Målgrupp 6-12 år, 12+ 

Material Trä 

Proludic – Fitness34 

 

Gymmaskiner liknande sådana i inomhusgym. Olika konditions- och styrkeövningar. 

Målgrupp 10+ 

Material Metall 
 

  

                                                           
33

 http://www.proludic.com/index.php?L=en&ID_page=30&gam=2055 2013-04-02 
34 

http://www.proludic.com/index.php?L=en&ID_page=30&gam=2057 2013-04-02 

http://www.proludic.com/index.php?L=en&ID_page=30&gam=2055
http://www.proludic.com/index.php?L=en&ID_page=30&gam=2057
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Appendix D. Sammanställt resultat från enkät för behovsidentifiering 
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Appendix E. Egenskapsord 
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Appendix F. Sammanställning av diskussion från 
idégenereringsworkshop 

Maskiner 
 Maskinträning gör det svårare för utövaren att göra fel, men utövaren får inte ut lika mycket 

av träningen. Maskinträning aktiverar inte de små stabiliserande musklerna.  

 Det är viktigt att ett gym ska kännas komplett. En fråga som dök upp under workshopen var 

att en avsaknad av maskiner skulle kunna riskera att ge uttryck för ett icke komplett gym hos 

användaren. 

 En observation som gjorts vid träning på HAGS befintliga gym av Elina, designer på HAGS och 

PT, var att användare väljer bort maskiner efter att ha testat dem. 

 En tanke som uppstod var att maskiner ser mer inbjudande ut, det ser roligt ut och det 

händer något i dem, och att detta gör att personer vill testa dem. 

Utformning 
 Folk är basic, vår lösning är low tech, detta skruvar upp kraven på att den måste utformas så 

att den är någonting.  

 Det folk vill använda är inte alltid samma som inköparen tycker ser häftigt eller bra ut. Detta 

kan bli problematiskt då kund och användare inte är samma person. 

 Samma redskap kan utformas för att användas för olika ändamål. 

 Stationerna ska vara personliga på så sätt att redskap inte delas utan att en person tränar på 

en egen station, och stationerna ska inte vara för nära varandra. 

 Vid utformningen av utomhusgymmet måste hänsyn tas till förhållandet mellan estetik, 

utrymme och funktion. Ett estetiskt tilltalande gym kan förgylla en park och kan således få 

tillåtas att ta upp stor plats. Många redskap som sitter ihop för att spara plats kan ge ett 

komplext intryck. Separata redskap är tydligt och gör det enkelt att förstå vad som skall 

utföras vid varje redskap. Redskapen bör därför delas upp i enkla funktioner för ökad 

förståelse. 

Ergonomi och säkerhet i utförandet 
 Det är mycket viktigt att rörelseaxeln i redskapet träffar rätt läge hos den som utför rörelsen. 

Rörelsen får inte stoppas upp innan rörelsen är klar. Hela rörelsebanan måste kunna nyttjas 

för effektiv träning, användaren måste kunna extendera och flektera. 

 Handgrepp har en standarddiameter på ca 32 mm (-38 mm). Fotstöd bör vara tjockare än 

handgreppet. 

 Moment är inte samma sak som motstånd. 

 Det är bra att ha breda stationer med flera svårighetsnivåer. Det skulle till exempel gå att 

anpassa de redan befintliga redskapen i HAGS sortiment för att passa en bredare målgrupp 

om så önskas. 
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 En avvägning måste göras mellan att ha väldigt funktionell träning och tillräckligt funktionell 

träning, med avseende på säkerhetsrisker. Det gäller att hitta ett fungerande mellanting 

genom att kompromissa. 

Information 
 Information och utformning ska samspela med varandra. Informationen ska vara inbyggd i 

produkten. Information är en svårighet. 

 Visuell styrning och feedback är viktigt för att användaren ska förstå hur den ska göra. 

 Kravprofiler för svårare övningar kan användas för att guida användaren. Där det står vilka 

delmoment som måste kunna utföras innan övningen genomförs. För att klara denna övning 

måste du klara av att utföra dessa delövningar… Sådan typ av information skulle bland annat 

kunna finnas i mobilapplikationer. 

Typer av träning 
 Det är önskvärt att ha rörelse i flera av kroppens plan samtidigt i de övningar som utförs. 

 Konditionsträning behöver inte ha konditionsspecifika redskap. Genom att lägga ihop 

övningar kan en crossfitliknande konditionsträning uppnås. Till exempel kan step up på boxar 

ge konditionsträning. 

 Mindre redskapsstationer längs en löpslinga ger ett avbrott i löpningen vid användningen av 

dem. Studier har visat att intervaller kan vara bättre än distanslöpning för konditionsträning. 

 Smidighet i form av koordination behövs när rörelsebanan inte är styrd av redskapet. 

 En av de medverkande på workshopen hade inför workshopen pratat med tre andra 

personer utbildade inom träning, dessa hade i sin tur uttryckt det mycket önskvärt att ha en 

dragapparat på ett utomhusgym. 
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Appendix G. Träningsredskap och träningsmöjligheter 

Boxar 
Under idégenereringsworkshopen framkom att boxar är mångsidiga redskap som kan medföra 

träning för rörlighet, smidighet, explosivitet, styrka och bålträning. För att se exempel på övningar 

som kan utföras på boxar och vilka muskelgrupper som tränas genom dessa, se Appendix H.  

På workshopen sades att boxar bör finnas på höjder från step-höjd till ca 60 cm. Med avseende på 

marknadsutbudet på liknande produkter idag är det önskvärt att ha boxar med ungefärliga höjder på 

15, 30, 45, 60 och 75 cm för att kunna utföra olika typer av övningar och kunna variera svårighets- 

och belastningsgrad. Genom utformningen av boxarna kan de olika höjderna göras modulära både ur 

ett produktionsperspektiv och ur ett placeringsperspektiv. Placering av boxar bör kunna ske både 

fristående och sammansatta. I samarbete med en personlig tränare kan HAGS erbjuda färdiga 

placeringsförslag för hur boxarna kan kombineras och placeras. Detta eftersom kunden troligen inte 

har kunskap om hur boxarna kan nyttjas maximalt och därför bör säljas en färdig lösning.  Figur 21 

visar alternativa placeringar som möjliggör olika träningsmöjligheter. Boxarna bör vara väl förankrade 

i marken så att de inte går att flytta runt eller välter vid användning. 

 

Figur 21. Olika placeringsalternativ för boxar, från idégenereringsworkshopen. 

Utformningen på redskapet boxar kan göras på flera sätt. Det första alternativet från 

konceptgenereringen är att ha lådor med täckta sidor, det andra alternativet är att ha en 

spångliknande utformning med en platta på ben. Båda alternativen kan i sin tur utformas på olika 

sätt där det är möjligt att modularisera båda alternativen. Se Figur 22 för illustration av de två 

modulariseringsalternativen för boxar. 

 

Figur 22. Alternativ för modularisering av boxar, från konceptgenereringen. 

Modularisering av lådutformningen kan göras genom att ha en standardlåda i en viss höjd som kan 

placeras ensam eller flera på höjden. Lådan har ett separat lock med kontaktyta som placeras på den 

översta lådmodulen. Genom att ha en lådmodul med en höjd på cirka 15 cm och en tunnare 

lockmodul kan alla önskvärda höjder uppnås med minst två delar, exklusive fästelement. Den 

understa lådan måste även ha en infästning mot marken. 

Modularisering av spångutformningen kan göras genom att ha en separat platta med kontaktyta. 

Därefter kan benen göras av en benprofil som kapas i fem standardhöjder, där den minsta höjden 



 

112 
 

används under den lägsta plattan samt mellan två plattor med olika höjd. Benen måste ha stabila 

infästningar mot marken.  

Både lådor och spångar kan placeras en och en eller tillsammans som en grupp. Lådorna behöver inte 

utformas som rektanglar utan skulle exempelvis kunna vara triangulära eller cirkulära sett från ovan. 

Spångarnas plattor kan göras i flera bredder, vilket kan ge möjlighet till mer varierade övningar. 

Genom att exempelvis vinkla nästkommande spång några grader från den föregående kan olika 

uttryck och träningsmöjligheter uppnås hos det sammansatta redskapet. Se Figur 23 för alternativa 

placeringar av spångar. 

 

Figur 23. Koncept för utformning av boxar i 3D. 

Ett redskap för funktionell träning i form av en trappa bör vara utformad med en ledstång, vilket kan 

ge funktionell träning speciellt för äldre. Under idégenereringsworkshopen uppkom idén om att 

placera stänger på boxarna att greppa med händerna. Detta skulle kunna öka boxens 

användningsområden, stängerna gör också att användaren slipper placera händerna på en eventuellt 

smutsig yta. Se Figur 24 för handtag och ledstång på boxar. 

 

Figur 24. Handtag och ledstång för boxar, från idégenereringsworkshopen. 

Att placera uppstickande eller utstickande handtag på boxar anses dock öka risken för att fastna i 

dem med fötterna och ramla omkull, därför har detta alternativ valts bort från den slutliga 

utformningen. Se istället redskapet Låga stänger. 

För att undvika risken för att halka på boxen bör kontaktytan ha en beläggning som ger hög friktion, 

även om den blir blöt. Det är också bra om eventuell vätska kan rinna av kontaktytan. En idé som 

framkom var att en gummiyta skulle kunna ge ett bra grepp och minska halkrisken trots väta och grus 

från smutsiga skor. Kontaktytan på boxarna måste också anpassas efter antropometriska mått. För 

längden på boxen måste hänsyn tas till det antropometriska måttet för fotlängd, så att hela foten får 

plats. Bredden på boxen måste som minst tillåta två fötter bredvid varandra med mellanrum mellan 

fötterna, lämpligen höftbrett. En annan idé som framkom under workshopen var att ha markeringar 

för händer och/eller fötter på boxarna, men detta ansågs vara begränsande för användaren samt 

kunna utge ett rörigt intryck. 
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Slyngor 
Under idégenereringsworkshopen framkom att slyngträning, även kallat suspensionsträning enligt 

Tabell 3 i kapitel 3.3.1, har en bred målgrupp och att slyngor kan användas av både nybörjare och 

mer avancerade användare av olika åldrar. Den egna kroppen används som motstånd vilket gör det 

enkelt att variera belastningen genom redskapets utformning. Exempel på övningar som kan utföras 

med hjälp av slyngor och vilka muskelgrupper som tränas genom dessa finns i Appendix H. 

Slyngorna bör hänga från en infästning cirka 2,5 meter ovanför marken. Under användning av slyngor 

måste användaren kunna röra sig både framför och bakom infästningspunkten samt ut åt sidorna. 

För att minska risken för skadegörelse ska materialet i de hängande slyngorna inte kunna gå att knyta 

knutar av. Slyngorna kan exempelvis bestå av en gummiklädd kätting eller stålvajer som medför en 

stor radie vid böjning. 

Slyngorna ska ha handtag för händerna samt möjlighet att sätta fast eller stödja fötterna. Det är 

viktigt att fotfästena inte är för vassa eller hårda så att det upplevs obehagligt att placera fötterna på 

dem. Handtagen ska vara utformade efter antropometriska mått för handgrepp samt ha låg 

värmeledningsförmåga och hög friktion. Slyngorna måste vara utformade så att varken barn eller 

vuxna riskerar att fastna med någon kroppsdel i dem. 

Det är viktigt att det går att använda slyngorna på flera höjder som kan styras av antropometriska 

mått. Cirka fyra olika höjder kan vara lämpligt; en låg precis ovanför marken, en knähög, en 

medelhög och en hög. Dessa höjder finns i liknande produkter som finns på marknaden idag (Emily, 

2013), och behövs för att kunna utföra en variation av olika övningar. För att bestämma lämpliga 

höjder bör hjälp tas av en expert som är utbildad inom slyngträning. Tydlig och lättillgänglig 

information är viktigt för detta redskap då det inte är helt självinstruerande. Utförande av olika 

övningar samt hur belastningen varieras bör framgå, se exempel på olika belastningsgrad i Figur 25. 

 

Figur 25. Olika belastningsgrad beroende på utförandet. 

Under idégenereringsworkshopen framkom tre idéer på upphängning av slyngorna. Den första av 

dessa var att ha en fast slynga som kan hängas över en närliggande stång för att göras kortare, det 

andra alternativet var att ha flera handtag på slyngorna, det tredje alternativet var att ha flera 

slyngor i olika höjder på samma redskap, se Figur 26. Att ha en hängande trapets ansågs däremot av 

experterna på workshopen att vara överkurs för målgruppen. 
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Figur 26. Olika utformning av slyngor, från idégenereringsworkshopen. 

Under konceptgenereringen framkom ett fjärde alternativ på utformningen av slyngredskapet. 

Denna utformning bestod av ett par slyngor infästa i en överliggare med olika krokar som de kan 

hakas upp på för att justera höjden, se Figur 27. 

 

Figur 27. Koncept med krokar, från konceptgenereringen. 

Vid konceptutvecklingen gjordes en plus- och minuslista med de fyra koncepten i Figur 28, för att 

välja ett koncept att gå vidare med. I denna lista togs hänsyn till hur stor plats redskapet behöver i 

relation till hur många höjder handtagen kan finnas på, hur enkelt det är att justera höjden på 

redskapet, hur intuitivt det är, om redskapet är komplett samt hur väl modularisering skulle kunna 

förekomma. Det vinnande koncept var repstege då detta koncept ansågs vara det som uppfyllde 

behoven bäst. 

 

Figur 28. Fyra utformningar av slyngor: repstege, hänga på krokar, flera fasta, hänga över stång. 

I vidareutvecklingen av det vinnande konceptet framkom att repstegen i sin utformning kan göras 

mindre likt en klätterstege genom att inte ha handtag med regelbundna mellanrum. Utan att istället 

endast ha handtag på de antropometriska höjder som krävs för maximalt utnyttjande av redskapet. 
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Detta förhindrar att redskapet uppmuntrar till något det inte är till för, samt urskiljer sig från ett 

eventuell klätterredskap så som repstege eller klätternät. 

Under konceptgenereringen framkom att ett alternativ till oböjlig kätting eller stålvajer skulle kunna 

vara att använda ett smidigare material som är infäst både uppe och i marken. Lösningen måste 

tillåta fullt nyttjande av hela rörelsebanan, vilket görs genom att ha tillräcklig längd på den del av 

slyngan som är under handtaget, se Figur 29. Den nedre infästningen förhindrar att slyngorna trots 

det smidigare materialet kan knytas ihop eller hivas runt redskapets ställning. 

 

Figur 29. Slyngor med infästning uppe och nere, från konceptutveckling. 

Dragapparat 
Under idégenereringsworkshopen framkom enligt de medverkande träningsexperterna att en 

dragapparat är ett mycket önskvärt redskap för ett utomhusgym. I en dragapparat kan flera olika 

drag- och pressövningar utföras, se Appendix H. Önskvärd utformningen på redskapet tillåter 

användaren utföra övningarna stående. En dragapparat är ett mångsidigt redskap och möjliggör 

träning av stora delar av kroppen. 

En dragapparat kräver anpassning av motståndet vid övningsutförande. Användande av ett motstånd 

som ej är anpassat för användaren i fråga medför risk för skada. Anpassning kan göras genom att 

motståndet på ett redskap går att justera eller genom att ha flera redskap med olika motstånd. 

Motståndsjustering kan erhållas genom olika lösningar men det är önskvärt att ha en lösning som ger 

konstant motstånd under övningsutförande. Ett dynamiskt motstånd kan dock vara acceptabelt. 

Dynamiskt motstånd kan erhållas med en fjäder som är fäst i en cylinder med en vajer eller en stång 

som går till ett handtag alternativt en kolv i en cylinder som släpper in och ut luft genom ett litet hål 

för att ge hastighetsberoende motstånd, se Figur 30. Senast nämnda lösning ger vid en snabb rörelse 

ett större motstånd och lägre motstånd vid långsam rörelse. Med en dynamisk lösning blir inte 

resultatet för användaren detsamma som i en dragapparat med konstant motstånd. 

 

Figur 30. Olika dynamiska motstånd i dragapparat, från idégenereringsworkshop. 

Under konceptgenereringen utvecklades idén om ett redskap med ett konstant motstånd. För att 

erhålla ett konstant motstånd kan en tyngd fästas i en vajer som går genom en eller flera taljor eller 

vajerhjul och har ett handtag i änden. Genom att dra i handtaget rör sig tyngden lodrätt och påverkas 
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endast av dragningskraften. Tyngden kan kapslas in i en cylinder för att minska risk för klämskador 

samt för att skydda de mekaniska delarna mot yttre påverkan, se Figur 31. Genom att ha en sfärisk 

tyngd minskar risken för att tyngden ska fastna på väg upp eller ner genom inkapslingen. Inga hörn 

kan då kila sig fast genom att tyngden ställer sig på tvären om den snabbt släpps eller rycks uppåt, 

vilket gör redskapet mer hållbart. 

 

Figur 31. Rörkonstruktion av dragapparat, delvis i genomskärning. 

Handtagen på dragredskapet ska, likt slyngredskapets handtag, vara utformade efter 

antropometriska mått för handgrepp samt ha låg värmeledningsförmåga och hög friktion. Handtaget 

ska vara utformat för att greppas med en hand. Genom att ha två handtag kopplade till varsin tyngd 

med samma vikt bredvid varandra kan tvåhandsövningar genomföras; då handtagen har separata 

tyngder kan också ett användas om så önskas. Redskapet bör ha handtag i olika höjder; uppe, nere 

och strax ovanför axelhöjd var de höjder som diskuterades under idégenereringsworkshopen. Det är 

också bra om gymmet har två dragredskap med samma tyngd och samma höjd vinklade mot 

varandra på ett avstånd av cirka 1,5-2 meter. Se Figur 32 för principskisser för träning med 

dragapparat. 

 

Figur 32. Princip för träning med dragapparat. 

En alternativ utformning till att ha flera dragapparater med tyngder av samma vikt och handtag i 

olika höjd, är att ha en dragapparat med en tyngd där höjden på handtaget kan justeras. Detta skulle 

kunna åstadkommas genom att ha en arm som tyngdens vajer löper genom som är fäst på halva 

redskapets höjd. Genom att fälla ned armen kan belastningen ges nedifrån, genom att fälla upp 

armen kan belastningen ges ovanifrån. Detta ställer högre krav på de mekaniska delarna i redskapet 

och riskerar att slitas ut snabbare än ett fast redskap utan arm. Det är också större risk att redskapets 

rörliga arm utsätts för vandalisering då det är relativt oskyddat; därför har denna lösning valts bort. 
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Höjden där handtagen sitter fast ska styras av antropometriska mått. Det övre handtaget bör sitta på 

en höjd ovan kroppslängden. Det nedre handtaget bör sitta i ankelhöjd. Det är också bra om det går 

att haka fast fötterna i de låga handtagen. Med dessa två höjder och en fotinfästning kan alla 

övningar i Appendix H utföras. Från idégenereringsworkshopen framkom att med handtag i axel- 

eller armbågshöjd kan även andra viktiga övningar genomföras; för vissa övningar är det viktigt att 

rörelseaxeln hamnar i rätt antropometriska höjd för användaren för att undvika skador. 

Dragredskap kan kombineras ihop med tyngder med olika vikt och olika höjd på handtagen samt med 

olika avstånd från varandra, några exempel på hur dragapparatredskapet kan sättas samman visas i 

Figur 33. Varje färgad cirkel illustrerad en cylinder med en tyngd med en viss vikt, med handtag i en 

viss höjd. Genom att kombinera olika färgade cirklar kan olika kombinationer av träningsredskap 

erhållas. 

 

Figur 33. Exempel på kombinationer av dragapparater i utomhusgym. 

För att visa användaren hur mycket tyngden i varje handtag väger så kan detta anges direkt på 

handtaget, se Figur 34, alternativt på inkapslingen som skyddar de mekaniska delarna. Denna 

information måste vara tydlig för att minska risk för överbelastning. 

 

Figur 34. Handtag med angiven vikt, från konceptutveckling. 

Lyftredskap 
Lyftredskap kan användas för att träna både styrka och rörlighet beroende på vilken belastning som 

används. Genom att utforma lyftredskap i form av en hävstång med en rörelseaxel i ett plan istället 

för en vikt som kan röras fritt i alla plan minskas skaderisken. Därigenom minskas risken för 

snedbelastning. Hävstångsredskap med begränsade rörelsevinklar i olika höjder ger möjlighet till 
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flera olika övningar samtidigt som skaderisken minskas ytterligare. Figur 35 visar princip för redskap 

med begränsad rörelsevinkel i ett plan. 

 

Figur 35. Redskap med begränsad rörelsevinkel i hävstångsprincip. 

De önskvärda övningarna att kunna utföra med hjälp av lyftredskap är primärt marklyft och knäböj, 

vilket framkom under idégenereringsworkshopen. Genom att ha två separata lyftredskap som tillåter 

att dessa två övningar utförs med full rörelsebana, ett högre och ett lägre, så kan även andra 

övningar utföras på samma redskap, se Appendix H. 

För att kunna utföra marklyft måste rörelsebanan i redskapet gå mellan cirka ankelhöjd och höfthöjd 

alternativt höjden vid fingertoppshöjd, då armen hänger lodrätt utmed kroppen. Ett redskap för 

marklyft är traditionellt utformat med en tvärgående stång som greppas med båda händerna i ett 

överhandsgrepp med tummarna mot varandra. En alternativ utformning är att ha två stänger att 

greppa med respektive hand. De två stängerna kan vara sammanlänkade eller separerade från 

varandra. 

Genom att ha två handtag vid sidan av kroppen vid marklyft blir det lättare för användaren att hålla 

ryggen neutral och axlarna får en bättre position. Ett delat grepp vid sidan av kroppen ger 

belastningen i understödsytan; ett grepp runt en stång som dras framför knäna ger belastning 

framför understödsytan. När en tvärgående stång ska dras förbi knäna krävs därför mer rörlighet och 

skaderisken ökar om ryggen inte hålls rak. Genom att inte ha en tvärgående stång ges fritt utrymme 

för knäna. Att greppa något vid sidan av kroppen är funktionellt i vardagen och kan liknas vid att lyfta 

matkassar. Om greppet vid sidan av kroppen sker med handflatorna mot kroppen eller bakåt spelar 

ingen roll funktionellt sett. Ett delat redskap för marklyft måste låta användaren stå mellan 

handtagen därför bör avståndet mellan handtagen vara utformat efter det antropometiska måttet 

för höftbredd. Användaren ska sedan kunna greppa redskapet strax utanför sin axelhöjd. Se Figur 36 

för olika alternativ för utformning av handtag på marklyftredskap. I figuren ses från vänster till höger 

tvärgående stång för överhandsgrepp, två raka stänger, två stänger med flera handtag på insidan, två 

stänger med flera handtag i mitten samt två stänger med handtag på två olika positioner. 

 

Figur 36. Olika greppförslag för marklyft, från idégenerering. 
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För att redskapet för marklyft ska vara givande i styrketräningssyfte bör belastningen vara minst 20 

kg men max 40 kg på grund av skaderisken, enligt de medverkande på idégenereringsworkshopen. 

Genom att förflytta greppet längs hävarmen skulle belastningen kunna varieras. Detta kan uppnås 

genom att ha olika handtag för olika vikt eller genom att ha handtag i teleskoparm, se Figur 37 .Ett 

annat alternativ för hur belastningen kan varieras är genom att istället flytta en vikt längs med 

hävarmen och ha ett fast handtag. 

 

Figur 37. Varierbar belastning längs hävarmen i redskapet för marklyft samt teleskoparmar i lyftredskap. 

För att i ett redskap kunna utföra knäböj krävs en rörelsebana hos hävarmen ungefär från höfthöjd 

till axelhöjd. Användaren ska kunna greppa redskapet för knäböj i en tvärgående stång med båda 

händerna, stången ska kunna placeras bakom huvudet på axlarna. Belastningen vid knäböj kan ökas 

genom att utförandet av övningen sker stående på ett ben. 

Med samma princip går det att ta fram ett tredje redskap där rörelsebana hos hävarmen går från 

axelhöjd till höjden för användarens stående greppräckvidd vertikalt. Detta ger möjlighet till 

utförande av olika pressövningar, enligt Appendix H. De tre olika redskapsvarianterna visas i Figur 38. 

 

Figur 38. Lägre lyftredskap, högre lyftredskap, pressredskap. 

Redskapen har delats upp i tre olika för att begränsa rörelsebanan hos hävstången. Det skulle kunna 

utvecklas ett redskap med full rörelsebana men om stången tappas från det översta läget blir det ett 

högt fall vilket medför större skaderisk. 

När redskapet inte används ska hävarmen vila i det nedersta läget för respektive redskap. Detta kan 

göras genom att ha ett stöd som hävarmen vilar mot. Ett inbyggt stöd följer med redskapet när det 

lyfts medan ett separat stöd står kvar på marken. Det inbyggda stödet skulle kunna sitta fast i 

redskapet med ett gångjärn eller vara inbyggt i formen på redskapet. Ett separat stöd har en 

infästning i marken och hävarmen vilar mot dess topp. Stödet får inte utgöra en klämrisk för 

användaren när hävstången placeras på det. Stödet bör därför inte vara placerat för nära greppytor 

för händerna. Beroende på utformningen kan både klämrisk för händer och fötter finnas. Stödet ska 

inte gå att avlägsna från platsen eller göra obrukbart. Se Figur 39 för olika utformning av stöd. 



 

120 
 

 

Figur 39. Inbyggt stöd och separat stöd. 

Joystick 
En joystick för träning består av en stång som är infäst i marken via en kardanknut. Användaren 

arbetar med stångens egen vikt, desto mer stången vinklas eller kommer ut från kroppen och 

rotationscentrum, desto större moment skapas. För exempel på träningsövningar som kan utföras 

med hjälp av en joystick se Appendix H.  

Belastningen kan justeras genom att greppa stången på olika höjd. Internationell viktstandard för en 

skivstång är 20 kg för herrar och 15 kg för damer (Eleiko Sport AB, 2013). Genom att ha en stång som 

väger 15 kg med en flyttbar vikt på 5 kg kan vikten varieras mellan 15 och 20 kg. Detta ger en större 

målgrupp och ett anpassningsbart redskap. En flyttbar extra vikt skulle kunna fästas med 

bajonettfattning, se Figur 40. Den skulle kunna ha infästning både nere och uppe för att inte kunna 

glida iväg vid användning. 

 

Figur 40. Flyttbar vikt på joystick. 
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Om stången tappas vid användning och kan falla ner till marken medför detta en skaderisk. För att 

undvika detta kan stångens viloläge ha en viss vinkel från marken, då begränsas den till vissa rörelser. 

Detta kan göras genom att infästningen är nedsänkt i en kona, se Figur 41. 

 

Figur 41. Joystick infäst i kona. 

Det är dock viktigt att utföraren kan jobba med fullt rörelseomfång under användning, joysticken ska 

kunna röras i flera plan. Genom att ha ett spår i konan där stången kan sänkas ner kan roddövningar 

utföras utan att kanten på konan förhindrar detta, se Figur 42. 

 

Figur 42. Olika utformning av kona med spår. 

Det diskuterades under idégenereringsworkshopen att det kan vara ett problem att joysticken inte 

lägger sig horisontellt i sitt viloläge. Den skulle kunna uppfattas som intressant att försöka bända ner 

mot marken just för att den inte har ett naturligt viloläge. Konans utformning ska fånga upp 

joysticken om den tappas. Genom sin utformning skulle den kunna göra så att joysticken lägger sig 

mot marken i oanvänt läge av sig själv genom att låta konans kant vara lutande så att joysticken rullar 

ner och lägga sig horisontellt. En risk med denna utformning är att det kan gå att sätta spinn på 

joysticken i liggande läge, vilket kan medföra andra skaderisker om någon står i vägen. 

En alternativ utformning som framkom under konceptutvecklingen vara att en låg, mjuk sarg skulle 

kunna omgärda joysticken med en radie under stångens längd. Så att om joysticken tappas så fångas 

den upp av sargen och blir liggande kvar på denna, men sargen får inte hindra användaren i 

utförandet. 

Under workshopen diskuterades alternativa lösningar för joystick. Ett inbyggt motstånd som får 

stången att stå lodrätt i viloläge ger motsatt effekt i träningen och är således icke önskvärd. Stången 

måste kunna föras lodrätt över dess centrum för att ge önskad effekt i utförandet av vissa övningar. 

En hängande stång som är infäst ovanför utövaren ger inte önskad träning och är således en dålig 

lösning. 

Att ovanifrån fästa en fjädrande lina i stången som fångar stången vid fall är en annan lösning som 

framkom under workshopen. Denna idé kan dock vara något opraktisk för utomhusbruk samt vid risk 

för vandalisering. En lina skulle också kunna vara i vägen vid utförandet av en roddövning. 
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Ännu en alternativ joystick skulle kunna ha infästningen ovanför marken på en lodrät påle, med 

dödläget ut från pålen ner med toppen av stången ner mot marken. Denna lösning skulle ha en 

begränsad rörelsebana och skulle möjligtvis inte ge önskad effekt i träning. 

Chinsredskap 
Chins ger funktionell träning från rak till böjd arm. För att se vilka övningar som kan utföras på 

redskapet och vad dessa tränar se Appendix H. Standardutförandet har en rak stång med ett en 

meter brett grepp. Greppet kan göras vinklat för att bli snällare för handlederna. Räcket bör greppas 

med ett avstånd mellan händerna som är något bredare än axelbrett. Ett exempel på olika grepp som 

kan förekomma illustreras i Figur 43. Rekommenderad greppmarkering för händer kan märkas ut på 

stången men är inte nödvändigt. Diametern ska vara anpassad efter antropometriska data för grepp. 

Materialet ska ha låg värmeledningsförmåga och ge ett bra grepp. 

 

Figur 43. Olika typer av grepp på chinsstång. 

För att ge flera användare med olika antropometriska mått och olika önskemål möjlighet att använda 

samma redskap så kan en kombinerad greppstång användas. Genom att ha en vinklad stång där 

vinklingen börjar strax innanför axelbredd för den minsta individen och går ut till en bredd av meter 

och där planar ut för att kunna fatta ett grepp enligt tävlingsstandard, se Figur 44. 

 

Figur 44. Kombinerad greppstång, från konceptutveckling. 

För att utföra övningen chins krävs en viss styrka hos användaren (Delavier, 2006). För att underlätta 

utförandet av övningen bör det därför finnas möjlighet för avlastning i form av något att placera 

fötterna på. Om detta inte finns begränsas användarmålgruppen och kan även ge risk för 

överbelastning. Fotavlastningen bör vara placerad bakom eller vid sidan av kroppen hos utövaren. 

Om avlastningen är placerad under eller framför riskerar kroppen att hamna i en felaktig position 

under utförandet. I Figur 45 visas olika typer av utformning på avlastning. Det kan göras inbyggt i 

redskapet i forma av en lutande stege, med stegpinnar på båda sidorna, med trappsteg på sidorna 

eller genom separat avlastning i flera höjder. Höjden på avlastningen bör utformas så att människor 

med olika längd kan använda samma chinsredskap. 

 

Figur 45. Avlastning för fötterna på redskapet. 
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Ett redskap för chins har normalt en höjd på cirka 210 cm ovan marken, enligt deltagarna på 

workshopen. Under workshopen diskuterades möjligheten att kombinera redskap för chins och för 

armgång. Användaren vill troligen inte träna för nära någon annan, vilket talar för att ha ett separat 

redskap för chins istället för att kombinera det med något annat redskap. 

Dipsredskap 
Dips ger funktionell träning från böjd till rak arm, vilket är bra till exempel vid lyft av tunga kassar 

eller vid resning från soffa. För de övningar som kan genomföras med hjälp av redskapet och vilken 

träning dessa ger se Appendix H. 

Diametern för stången som greppas på redskapet bör vara antropometrisk anpassat. Här behöver 

inte handen kunna greppa för att hålla sig kvar hängande med fingrarna utan istället vilar 

kroppstyngden på stången via insidan av handen. Detta göra att handtaget kan ha en något grövre 

diameter än till exempel chinsredskapet. 

Redskapets stänger kan vara raka eller snett utåtvinklade. Ett kilformad dipsredskap är mer 

individanpassad och tillåter olika breda grepp än då dipsräcken är placerade parallella. Det bör finnas 

avlastning att lägga upp fötterna på. Avlastande stöd ska tillåta mjuk rörelse i fotleden. Se Figur 46 

där olika utformning på fotstöd. Höjden på dipsredskapen kan vara densamma för alla och stängerna 

ska vara horisontella. Med en alternativ utformning skulle dipsredskapets horisontella stänger kunna 

ha flera olika höjder vilket skulle kunna tillåta att använda marken som stöd för fötterna. Sådana 

stänger skulle kunna kombineras med låga stänger. 

Genom en utformning med rörlig avlastning skulle stödet för fötterna kunna flyttas om det inte 

används. Detta skulle kunna göras genom att ha ett stöd som fälls fram via ett gångjärn från sidan 

eller som fälls ned uppifrån. Avlastningen skulle också kunna göras som en tvärliggande stång som 

skjuts i stängernas längdriktning för att hamna på önskad position. Istället för att ha en hård stång att 

vila fötterna mot skulle ett rep kunna användas för en mjukare känsla, se Figur 46. 

 

Figur 46. Dipsredskap med olika typer av avlastning för fötterna. 

Armgång 
Under workshopen framkom att en armgång bör bestå av minst åtta pinnar med ca 30-40 cm mellan 

varje pinne. Genom lutning på armgången ges användaren en större utmaning. Med en del av 

armgången horisontell och en del lutande kan målgruppen för redskapet breddas. Avlastning för 

fötter kan finnas längs av armgångsredskapet. Avlastningen kan utformas som längsgående stänger 

eller som plattformar, se Figur 47. 
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Figur 47. Avlastning för fötter på armgångsredskap. 

Under workshopen framkom att armgångsredskapet skulle kunna kombineras med andra redskap 

vilka fästs på armgången, exempelvis chinsredskap, slyngor eller låga räcken. Om armgångsredskapet 

är tillräckligt brett så kan även övningar så som chins utföras på detta utan specifik chinsstång på 

redskapet. Eftersom kombinerade redskap inte eftersträvas så är detta inte att rekommendera för 

den slutliga utformningen. 

Balansredskap 
Under idégenereringsworkshopen framkom att balansträning helst ska tränas per automatik utan 

tanke på att det sker. Ett redskap för funktionell balansträning bör helst leda bort uppmärksamheten 

från det som utförs. Detta kan till exempel göras med ringar som av användaren ska föras längs ett 

räcke vid sidan av en balansgång. Även rörelse i kuperad terräng, då hjärnan tänker på annat, ger 

funktionell balansträning. Det är önskvärt att öva balans genom rörelse i flera plan samtidigt, helst 

alla tre men ett redskap får inte bli för komplicerat med diverse hinder både över och under 

användaren. 

Under workshopen diskuterades utformningen på ett balansredskap där en personlig tränare tros 

uppskatta och se möjligheterna i en balansplatta i högre grad än en motionär; motionären antas 

uppskatta en balansgång mer. En balansplatta har ett större användningsområde i 

rehabiliteringsträning. För exempel på övningar som kan genomföras med hjälp av olika 

balansredskap se Appendix H. En balansgång svarar genom sin utformning på frågan Hur vet man att 

man är klar med övningen? En balansgång är även lättplacerad i en hinderbana. 

Olika svårighetsgrader hos balansredskap var också något som diskuterades under workshopen. Med 

räcken vid början och slut gör det enklare för användaren att våga kliva upp, det är även bra att ha 

något att hålla sig i efter hela balansgången. Om balansgången är rörlig bör ledstången vara fast då 

två rörliga delar gör att det blir svårare. Balanshjälp bör också finnas på båda sidor om kroppen för 

att undvika snedbelastning. 

I Figur 48 nedan illustreras några av följande förslag på utformning av balansredskap: 

 Balansplatta på stång/kula/fjäder 

 Balansplatta fäst i rep 

 Vippbräda/sjögång 

 Balansgång i kedjor/på fjädrar/fast infäst 

 Balansgång med eller utan hinder, på olika höjder, med olika bredder 

 Balansgång med plattform i ändar 

 Liggande repstege 
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Figur 48. Olika förslag på utformning av balansredskap. 

Klätterställning 
Under workshopen diskuterades olika klätterredskap. En idé är att använda sig av repstegar som kan 

klättras i, dessa kan vara fästa endast upptill alternativt både upptill och nedtill. Ett klätterrep kan 

också användas, för att göra det lättare kan knutar sättas på repet. Ett rep kan hänga fritt, hänga intill 

en vägg eller en bit ut från en stege för att kunna ta spjärn med fötterna. Ett tak över ett rep 

förhindrar att repet blir blött vid regn. En klätterställning kan också bestå av ett klätternät, eller vara 

utformad som en klättervägg. Se Figur 49 för illustration av olika utformningar. Det är önskvärt att ha 

flera olika svårighetsgrader på klätterredskap. 

 

Figur 49. Olika typer av klätterredskap. 

Magbänk 
Under workshopen framkom att motionären troligtvis förväntar sig att det ska finnas en magbänk på 

ett gym. På magbänken utförs bland annat situps vilket dock inte är bålträning. För att passa en 

bredare målgrupp kan magbänken ha olika lutningar, se Figur 50. 
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Figur 50. Magbänk med olika lutning. 

Under workshopen diskuterades även huruvida vissa personer skulle kunna finna det obehagligt att 

ligga i en position med huvudet nedåt. För att lösa detta kan flera olika magbänkar finnas. Alternativt 

så är en magbänk utformad så att den går att använda åt två håll vilket lämnar ett val till användaren 

om vilket håll denne väljer att ligga åt. 

Låga stänger 
Låga stänger kan ses som ett komplement till slyngor och boxar. För olika övningar krävs olika bredd, 

höjd och grepp. Exempel på olika övningar som kan utföras på redskapet finns i Appendix H. För 

utförandet av övningar på låga stänger kan det vara bra med ett fast underlag som ger stöd i 

övningarna. 

Crosstrainer 
Under idégenereringsworkshopen diskuterades att en crosstrainer på ett utomhusgym lämpligast 

används i uppvärmningssyfte snarare än till konditionsträning, den skulle också kunna användas för 

rörelseträning. Konditionsträning kräver ett inbyggt motstånd. Problem med befintliga crosstrainers 

på utomhusgym är att rörelsen ofta blir för liten och att det inte finns något motstånd i redskapet. 

Hela rörelseomfånget och människans naturliga steglängd måste kunna nyttjas. 

Handcykel 
Utifrån idégenereringsworkshopen framkom att en handcykel kan användas i uppvärmningssyfte för 

överkroppen på ett utomhusgym. 
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Appendix H. Övningar för de olika redskapen 

Boxar 
Följande övningar nämndes under idégenereringsworkshopen och är exempel på övningar som kan 

utföras på boxar: upphopp, step-up, plankan, armhävningar, utfall, knäböj. På boxar kan också 

styrkeövningarna i Tabell 11 utföras vilka enligt Delavier (2006) tränar de i tabellen nämnda 

musklerna. 

Tabell 11. Övningar för boxar 

Övning Muskelgrupp 

Bänkdips Armens sträckmuskler, bröstmusklerna. (Triceps brachii, pectoralis, deltoideus, 
anconeus) 

Armhävningar Trapezius, ryggmusklerna, armens böjmuskler. (Latissimus dorsi, teres major, 
biceps brachii, brachialis, brachioradialis, trapezius, rhomboideus major, 
rhomboideus minor) 

Höftlyft 
 

Gluteus, harmstrings. (Harmstrings, gluteus maximus, gastrocnemius, biceps 
femoris) 

Sittande crunch på 
bänk 

Magmusklerna, quadriceps femoris (rectus abdominis, obliquus externus 
abdominis, tensor fasciae latae, quadriceps femoris, rectus femoris) 

Slyngor 
Genom slyngträning kan hela kroppen tränas genom en mängd olika övningar, vilket främst ger 

tränings för styrka, balans och stabilitet samt den atletiska förmågan (TRX Training). Med detta 

redskap kan övningarna i Tabell 12 utföras vilka enligt (Kreutzer, 2012) tränar de i tabellen nämnda 

musklerna. 

Tabell 12. Övningar för slyngor 

Övning Muskelgrupp 

Enbensböj Lårets fram- och baksida, sätesmuskler, ländrygg och mage 

Armhävningar Bröst, armar och mage 

Släpcykling Baksida lår, säte och ländrygg 

Rodd Breda ryggmusklerna, axlar och överarmar 

Dragapparat 
Med en dragapparat kan stora delar av kroppen tränas. I en dragapparat kan övningarna i Tabell 13 

utföras vilka enligt Delavier (2006) tränar de i tabellen nämnda musklerna. 

Tabell 13. Övningar för dragapparat 

Övning (nere) Muskelgrupp 

Curls i kabelmaskin Armens böjmuskler (biceps brachii, brachialis) 

Kabellyft åt sidan Axelmusklerna (deltoideus) 

Kabellyft framåt Axelmusklerna, bröstmusklerna (deltoideus, pectoralis major, biceps brachii) 

Lyft framåt med 
kabelmaskin 

Axelmusklerna, bröstmusklerna (deltoideus, pectoralis major, infraspinatus, 
trapezius, serratus anterior, biceps brachii) 
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Sidböjningar med 
kabelmaskin 

Magmusklerna (obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, rectus 
abdominis, ryggens djupliggande muskler, quadratus lumborum, pyramidalis) 

Framåtböjda 
kabellyft åt sidan 
(2st) 

Axelmusklerna, trapezius, ryggmusklerna (deltoideus, trapezius, rhomboideus, 
teres minor, teres major, infraspinatus, latissimus dorsi) 

Insida lår i 
kabelmaskin (fot) 

Musklerna på lårets insida (pectineus, adductor brevis, adductor minus, adductor 
longus, adductor magnus, gracilis) 

Höftextensioner i 
kabelmaskin (fot) 

Harmstrings, gluteus (gluteus maximus, harmstrings) 

Utsida höft i 
kabelmaskin (fot) 

Gluteus (gluteus medius, gluteus minimus) 

Övning (uppe) Muskelgrupp 

Höga bicepscurls i 
kabelmaskin 
(2st/1st) 

Armens böjmuskler (biceps brachii, brachialis) 

Pushdowns Armens sträckmuskler (triceps brachii, anconeus) 

Omvända 
pushdowns 

Handledens sträckmuskler, armens sträckmuskler (triceps brachii, anconeus, 
extensor carpi ulnaris, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor carpi 
radialis longus, extensor carpi radialis brevi) 

Omvända 
enarmspushdowns 

Armens sträckmuskler (triceps brachii, anconeus) 

Baksida axlar i 
kabelmaskin (2st) 

Axelmusklerna, trapezius, ryggmusklerna (deltoideus, infraspinatus, teres minor, 
trapezius, rhomboideus) 

Kryssdrag (2st) Bröstmusklerna (pectoralis major, pectoralis minor) 

Pulldowns (2st) Ryggmusklerna, armens sträckmuskler (latissimus dorsi, teres major, triceps 
brachii) 

Omvända chins i 
kabelmaskin 

Ryggmusklerna, armens böjmuskler. (Latissimus dorsi, teres major, biceps brachii, 
brachialis, trapezius, rhomboideus, pectoralis) 

Lyftredskap 
På detta redskap kan övningarna i Tabell 14 utföras vilka enligt Delavier (2006) tränar de i tabellen 

nämnda musklerna. 

Knäböj tränar framsida lår, baksida lår och bål, det ger också balansträning i sagitalplanet och 

underlättar för många saker i vardagen. Även marklyft är en funktionell övning, tillsammans tränar 

dessa övningar nästan hela kroppen.  

Tabell 14. Övningar för lyftredskap 

Övning (lägre 
lyftredskap) 

Muskelgrupp 

Framåtböjd 
skivstångsrodd 

Trapezius, ruggmusklerna, armens böjmuskler, axelmusklerna, ländryggens 
muskler (latissimus dorsi, teres major, deltoideus, biceps brachii, brachialis, 
brachioradialis, rhomboideus, trapezius, infraspinatus, teres minor) 

Raka marklyft Harmstrings, gluteus ländryggens muskler (gluteus maximus, harmstrings, biceps 
femoris, erector spinaesemitendinosus, semimembranosus) 

Sumomarklyft Trapezius, ryggmusklerna, harmstrings, axelmusklerna (quadriceps femoris, 
pectineus, adductor longus, gracilis, adductor magnus, trapezius, gluteus 
maximus, iliocostalis cervicis, longissimus cervicis, iliocostalis thoracis, 
longissimus thoracis, spinalis thoracis, ilicostalis lumborum, quadratus lumborum, 
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simispinalis capitis, splenius capitis, splenius cervicis, serratus posterior superior, 
serratus posterior inferior) 

Marklyft Trapezius, ländryggens muskler, quadriceps femoris (splenius capitis, serratus 
posteriorm serratus superior, levator scapulae, teres major, spinalis thoracis, 
illicostalis longissimus thoracis, serratus inferior, quadratrus lumborum, 
piriformis, gemelli superior, quadratus externus, gemelli inferior, quadratus 
femoris, biceps femoris, semitendinosus, rhomboideus minor, trapeziusm 
rhomboideus major, latissimus dorsi, obliquus externus abdominis, gluteus 
maximus, vastus lateralis, semimembranosus, vastus medialis, rectus femoris, 
levator sculpae, rectus abdominis) 

Shrugs i maskin Trapezius (trapezius, levator scapulae) 

Övning (högre 
lyftredskap) 

Muskelgrupp 

Drag till hakan 
med skivstång 

Axelmusklerna, trapezius, armens böjmuskler (deltoideus trapezius, biceps 
brachii, underarmens muskler, gluteus, korsryggens muskler, magmusklerna) 

Drag till hakan 
med smalt grepp 

Trapezius, axelmusklerna, armens böjmuskler (trapezius, deltoideus, levator 
scapulae, biceps brachii, brachialis, underarmens muskler, magmusklerna, 
gluteus, korsryggens muskler) 

Knäböj med 
skivstång på 
bröstet 

Quadriceps femoris, gluteus, skulderbladens stabilisatorer, magmusklerna, 
harmstrings, ländryggens muskler (quadriceps femoris, gluteus medius, gluteus 
maximus, harmstrings, buken, ryggsträckarmusklerna) 

Knäböj Quadriceps femoris, gluteus, skulderbladens stabilisatorer, magmusklerna, 
harmstrings, ländryggens muskler (quadriceps femoris, gluteus medius, gluteus 
maximus, lårens insida, ryggsreäckarmuskklerna, magmusklera, harmstrings) 

Breda knäböj Quadriceps femoris, gluteus, skulderbladens stabilisatorer, magmusklerna, 
harmstrings, ländryggens muskler (quadriceps femoris, adductor magnus, 
adductor longus, adductor brevis, adductor minus, pectineus, gracilis, gluteus 
medius, gluteus maxumis, harmstrings, magmusklerna, alla muskler i korsryggen) 

Stående vadpress Vadmusklerna (soleus, gastrocnemius, plantaris) 

Knäböj med 
hantlar 

Quadriceps femoris, gluteus, skulderbladens stabilisatorer, magmusklerna 
(quadriceps femoris, gluteus maximus, gluteus medius) 

Övning 
(pressredskap) 

Muskelgrupp 

Skivstångspress 
bakom huvudet 

Axelmusklerna (deltoideus, trapezius, triceps brachii, serratus anterior, 
rhomboideus, infraspenatus, teres minor) 

Militärpress Axelmusklerna, bröstmusklerna (deltoideus, pectoralis major, triceps brachii, 
serratus anterior, trapezius, supraspinatus) 

Joystick 
På detta redskap kan övningarna i Tabell 15 utföras vilka enligt Delavier (2006) tränar de i tabellen 

nämnda musklerna. Övningar som kan genomföras med joystick är stötövningar, roddövningar och 

rotationsövningar. Detta tränar bål och rygg genom styrka och stabilitet. 

Tabell 15. Övningar för joystick 

Övning Muskelgrupp 

Stående 
( T-)stång(s)rodd 

Trapezius, ryggmusklerna, armens böjmuskler, axelmusklerna. (Latissimus 
dorsi, teres major, infraspinatus, rhomboideus, trapezius, biceps brachii, 
brachialis, bracioradialis, teres major, teres minor, deltoideus, erector spinae)  
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Chinsredskap 
På detta redskap kan övningarna i Tabell 16 utföras vilka enligt Delavier (2006) tränar de i tabellen 

nämnda musklerna. 

Tabell 16. Övningar för chinsredskap 

Övning Muskelgrupp 

Omvända chins Ryggmusklerna, armens böjmuskler. (Latissimus dorsi, teres major, biceps 
brachii, brachialis, trapezius, rhomboideus, pectoralis) 

Chins Trapezius, ryggmusklerna, armens böjmuskler. (Latissimus dorsi, teres major, 
biceps brachii, brachialis, brachioradialis, trapezius, rhomboideus major, 
rhomboideus minor,  

Hängande benlyft Magmusklerna, quadriceps femoris. (Iliopsoas, rectus femoris, tensor fasciae 
latae, rectus abdominis, obliquus externus abdominis) 

Dipsredskap 
På detta redskap kan övningarna i Tabell 17 utföras vilka enligt Delavier (2006) tränar de i tabellen 

nämnda musklerna. Genom dips tränas axelledsstabilitet, rörlighet och styrka. De tränade 

muskelgrupperna blir då triceps, bröst och framsida axlar. 

Tabell 17. Övningar för dipsredskap 

Övning Muskelgrupp 

Dips Bröstmusklerna, armens sträckmuskler, axelmusklerna (pectoralis major, 
triceps brachii, anconeus, deltoideus) 

Balansredskap 
Exempel på olika övningar som kan utföras på balansredskap är plankan, knäböj, balansgång, utfall, 

step-ups och armhävningar. 

Magbänk 
På detta redskap kan övningarna i Tabell 18 utföras vilka enligt Delavier (2006) tränar de i tabellen 

nämnda musklerna. 

Tabell 18. Övningar för magbänk 

Övning Muskelgrupp 

Crunches/sittande 
crunch på bänk 

Magmusklerna, quadriceps femoris (rectus abdominis, obliquus externus 
abdominis, tensor fasciae latae, quadriceps femoris, rectus femoris) 

Sit-ups Magmusklerna, quadriceps femoris (tensor fasciae latae, obliquus externus 
abdominis, rectus abdominis, quadriceps femoris, rectus femoris) 

Crunches med 
underbenen på en 
bänk 

Magmusklerna, quadriceps femoris (rectus abdominis, ilipsoas, tensor fasciae 
latae, rectus femoris, quadriceps femoris, obliquus externus abdominis 

Sit-ups på 
snedbänk 

Magmusklerna, quadriceps femoris (rectus abdominis, quadriceps femoris, 
rectus femoris, obliquus externus abdominis, tensor fasciae latae, iliopsoas) 

Benlyft på lutande 
bänk 

Magmusklerna, quadriceps femoris (ilipsoas, tensor fasciae latae, rectus 
femoris, rectus abdominis, obliguus externus abdominis, quadriceps femoris) 

Knästående 
höftextensioner på 
bänk 

Gluteus, harmstrings (harmstrings, gluteus maximus) 
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Låga stänger 
På detta redskap kan övningarna i Tabell 19 utföras vilka enligt Delavier (2006) tränar de i tabellen 

nämnda musklerna. 

Tabell 19. Övningar för låga stänger 

Övning Muskelgrupp 

Bänkdips Armens sträckmuskler, bröstmusklerna. (Triceps brachii, pectoralis, deltoideus, 
anconeus) 

Armhävningar Trapezius, ryggmusklerna, armens böjmuskler. (Latissimus dorsi, teres major, 
biceps brachii, brachialis, brachioradialis, trapezius, rhomboideus major, 
rhomboideus minor) 

Höftlyft 
 

Gluteus, harmstrings. (Harmstrings, gluteus maximus, gastrocnemius, biceps 
femoris) 

Crunches med 
underbenen på en 
bänk 

Magmusklerna, quadriceps femoris (rectus abdominis, ilipsoas, tensor fasciae 
latae, rectus femoris, quadriceps femoris, obliquus externus abdominis 
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Appendix I. Webbenkät för utvärdering av träningsredskap 
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Appendix J. Sammanställt resultat från enkät för utvärdering av 
träningsredskap 
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Appendix K. Intressentanalys 

 


