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Förord  

3 år studier till biomekanikingenjör med inriktning människa-teknik avslutades med följande 

examensarbete. Under arbetet med projektet tillämpade vi kunskaper både teoretiskt och 

praktiskt samt använde oss av erfarenheter vi fått under åren på högskolan i Halmstad. 

Examensarbetet omfattade 15 högskolepoäng under 20 veckor och har pågick under våren 

2015. Det var ett lärorikt och intressant projekt som har ledde till nya kunskaper och 

förhoppningsvis ett samhällsnyttigt resultat.  
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Sammanfattning  

Idag ägnar den genomsnittliga befolkningen mer tid åt långvarigt stillasittande på 

arbetet än tidigare och den fysiska arbetsnivån lyser med sin frånvaro på många 

arbetsplatser. Möten är en del i vardagen och är det främsta kommunikationssättet 

på de flesta arbetsplatser. Går det att på ett positivt sätt kombinera fysisk aktivitet 

och möten och samtidigt få en ökning av produktivitet? 

Idén bakom OutDoor Office är att skapa en mer välmående och bättre fungerande 

arbetsplats genom att erbjuda möjligheten att hålla gående möten utomhus. 

Initiativet till projektet OutDoor Office togs av företaget Realize i Göteborg. 

Problemet som projektet grundar sig i är att det inte finns någon möjlighet att 

hålla möten utomhus som samtidigt stärker den fysiska hälsan och ger möjlighet 

till ökad produktivitet för användare inom en organisation. 

Användaren har kontinuerligt stått i fokus i projektet och en dynamisk 

produktutveckling har tillämpats. Stor tyngd lades på förstudien där en fördjupad 

förståelse för problemet skapades och lade en stabil grund som effektiviserade 

produktutvecklingsfasen. Under genomförandet nyttjades olika 

konceptgenererings- och utvärderingsmetoder för att komma fram till ett 

tillfredställande resultat. Under projektet har en kontinuerlig dialog förts med 

projektets uppdragsgivare.  

Projektet resulterade i färdiga konstruktionsritningar för ett ståbord och en rittavla 

som är tänkta att stå längs med en kartlagd gångslinga omkring högskolan i 

Halmstad. 

Nyckelord: Produktutveckling, möten, fysisk aktivitet, ergonomi, 

användarcentrerad design, produktivitet. 
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Abstract 

Today more of the average population spend more time at prolonged sedentary at 

work than before and the physical work level shines of its absence in many 

workplaces. Meetings are a part of the everyday life and the primary means of 

communication at most workplaces. Is it possible to positively combine physical 

activity and meetings while gaining greater productivity? 

The idea behind OutDoor Office is to create a more thriving and better 

functioning workplaces by providing the possibility to arrange walking meetings 

outdoor. The project OutDoor Office was initiated by the consultancy firm Realize 

in Gothenburg. The problem which the project is based on is that today there is no 

possibility to hold walking meetings outdoor that at the same time strengthens the 

physical health and increases the productivity for the user. 

During the project the project members have applied a dynamic product 

development plan where the user was constantly in focus. A great emphasis was 

put on the feasibility study to gain a deeper understanding of the problem and laid 

a solid foundation for more effectively conduct the product generation phase. 

During the implementation different concept generating and evaluating were 

applied to reach a result. Throughout the project a continuous dialog with the 

projects' client was performed.  

The project resulted in complete design drawing of a standing table and a drawing 

board which are to be placed along a thought-out walking loop as well as a 

charted walking loop around Halmstad University. 

Keywords: Product development, meetings, physical activity, ergonomics, user-

centered design, productivity.
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1. Introduktion  

Idén med OutDoor Office är att skapa en mer välmående och produktivare 

arbetsplats genom att erbjuda möjligheten till gående möten utomhus. Initiativet 

till OutDoor Office togs av konsultföretaget Realize i Göteborg vars specialitet är 

"affärsutveckling med en kreativ twist" (Realize 2015). 

Idag är det vanligt med stillasittande arbete där frånvaron av fysisk ansträngning 

och arbete är påtaglig. Den genomsnittliga befolkningen ägnar mer och mer tid åt 

stillasittande arbete vilket är kopplat till flera av de framstående folksjukdomarna 

i Sverige men också till antalet sjukskrivningar (Von Thiele Schwarz & Hasson 

2012). Studier utförda av Healy et al. (2007) har visat att genom kortare pauser i 

långvarit stillasittande, där individen rörde på sig, kunde den negativa effekten av 

stillasittandet motverkas. Motion är inte bara nyttigt för kroppens fysiska 

förutsättning utan hjälper även till att förbättra den kognitiva förmågan och gör att 

humöret blir bättre (Fitzsimmons et al. 2014; Penedo & Dahn 2005). 

Idag är möten ett av de främsta kommunikationssätten som organisationer 

använder sig av för att uppnå viktiga mål, genomföra förändring och komma fram 

nya lösningar på problem (Frankelius & Vogel 2009). Dock har Loung och 

Rogelberg (2005) visat på en direkt koppling mellan antalet negativt upplevda 

möten och känsla av förhöjd arbetslast och utmattning. Frankelius och Vogel 

(2009) menar dock att det är en korsbefruktning av människor med olika 

bakgrund och kompletterande kompetens som lett till de stora utvecklingsstegen 

inom samhället, och att denna korsbefruktning inte nödvändigtvis sker vid 

konventionella möten. Att försöka förnya och göra konventionella möten mer 

relevant för dess deltagare är således en förutsättning för en mer välmående 

arbetsplats, men också för nya framsteg.  

Med OutDoor Office är tanken att användaren ska bestämma själv över hur möten 

ska se ut genom att erbjuda möjligheten för användaren själv att boka dem. Möten 

bokas genom en applikation till smarttelefoner där längd och mötesmedlemmar 

kan bestämmas. Genom att erbjuda stärkt hälsa, en ny mötesform och möjligheten 

till ökad produktivitet är OutDoor Office tänkt att kullkasta dagens möteskultur.  
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1.1 Problemformulering  

Mindre fysiskt ansträngande arbetsplatser och arbetsuppgifter har lett till en 

stillasittande livsstil för fler individer än tidigare, och idag finns det inte möjlighet 

att utföra ett konventionellt möte utomhus då det fattas hjälpmedel för att 

genomföra ett möte som samtidigt motverkar stillasittande. Det är också många 

individer som idag känner en maktlöshet inför hur konventionella möten ser ut. 

Projektets frågeställningar:  

 Hur, med vilka material, kan produkten produceras för att kunna motstå 

ett års väderlek?  

 Hur kan produkter designas så att de går att använda av alla? 

 Hur kan produktiviteten höjas på en organisation med hjälp av 

utomhusmöten? 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med OutDoor Office var att det ska fungera som ett alternativ till 

konventionella mötesplatser och samtidigt främja motion och fysisk aktivitet och 

på så vis skapa möjlighet till ökad produktiviteten inom en organisation.  

Målet med den här delen OutDoor Office var att ta fram färdiga 

konstruktionsritningar för de produkter som ska stå längs med gångslingan och 

kartlägga en gångslinga omkring högskolan i Halmstad. 

1.3 Avgränsningar  

 Produkterna ska inte innehålla någon elektronik 

 Endast produkter som ska stå på mötesstationerna, det vill säga koncept 

för rittavlor och ståbord ska tas fram 

 Material- och/eller produktionskostnad kommer inte beräknas 

 Gångslingorna kommer inte att planeras i detalj 
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2. Teoretisk referensram 

Under teoretisk referensram presenteras relevanta begrepp och metoder som låg 

till grund för projektet samt beskrivning av de metoder som nyttjades och vilken 

funktion de fyllde.  

2.1 Biomekanik och ergonomi 

Biomekanik är en disciplin som tillämpar metoder och principer från mekaniken 

på biologiska material och innefattar samspelet mellan människa och teknik. En 

kombination mellan ingenjörskunskaper och kunskaper om människan ligger i 

grund för optimal skapande och utveckling av produkter och arbetsmiljöer 

anpassade efter användaren (Hägg et al. 2011).  

Ergonomi är en tvärvetenskap som behandlar samspelet mellan människan och 

produkter och är en betydande del inom biomekanik. Ergonomins mål är att skapa 

ett bättre samspel mellan människan och de produkter som individer använder och 

på så vis ska människor hålla sig friska under lång tid och att deras produktion ska 

vara effektiv. Ergonomin kan delas in i: 

 Belastningsergonomi 

 Organisatorisk ergonomi 

 Kognitiv ergonomi 

Med belastningsergonomi avses de mekaniska krafter som belastar kroppens delar 

under olika skeden beroende på kroppens ställning. Det kan till exempel handla 

om mekaniskt arbete, krafter och moment som människokroppen utsätts för. 

Människokroppen är kapabel till att generera kraft på egenhand, men kroppen kan 

också utsättas för passiva, externa krafter under lång tid som kan leda till skador 

och besvär. Utformning av produkter avsedda för användning av människan är 

därför väldigt viktigt inom belastningsergonomin i syfte att skapa produkter som 

skapar så lite utsatta kroppsställningar och lägger så liten belastning som möjligt 

på kroppens delar.  

Antropometri och anatomi är 2 begrepp som är viktigt vid ergonomisk 

utformning. Antropometri, eller kroppsmått, är mått på kroppens olika delar. Med 

hjälp av antropometri kan en individs rörelseomfång och funktion beskrivas. 

Pheasant och Haslegrave (2006) menar att antropometriska mått inte alltid går att 

använda som de är när de tillämpas på en design. Detta eftersom måtten ofta är 

tagna på en person som är helt eller delvis avklädd (Hansson et al. 2009). Således 

behövs måtten korrigeras för att stämma överens med verkligheten. I många fall 
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måste måtten korrigeras för att produkterna används av individer med kläder och 

skor på sig (Nationalencyklopedin 2015; Hägg et al. 2011). 

Anatomi är besläktad med antropometri och dess syfte är att beskriva kroppens 

delar och ge dem namn. Den organisatoriska ergonomin omfattar de 

organisatoriska och tekniska förhållanden som bestämmer människan 

arbetsvillkor. På samma sätt som i belastningsergonomin, där muskeltrötthet efter 

fysiskt ansträngande arbete är en ergonomisk fråga, är det också en ergonomisk 

fråga för organisationer hur arbetet kan fördelas mellan individer så att minsta 

möjliga muskeltrötthet uppstår. Mathaissen et al. (2007) menar således att en 

ergonom inte bara är en person som arbetar med kroppshållningar och utformning 

av produkter utan även organisations- och företagsledare som beslutar om 

fördelningen av arbetsuppgifter. Genom en tillämpning av god organisatorisk 

ergonomi kan produktiviteten höjas, antalet dagar med sjukfrånvaro minskas och 

individerna kan få en större känsla av hälsa (Mathiassen et al. 2007; Hägg et al. 

2011).  

Kognitiv ergonomi är en senare form av ergonomi än de 2 andra och inriktar sig 

på aspekter som inte tidigare togs i beaktning av ergonomin, det vara en produkts 

färg, hur den låter, hur den känns i handen, vilken textur materialet har och hur 

användarvänligt gränssnittet är. Genom att underlätta de kognitiva processerna, 

hur hjärnan, genom våra sinnen, tar till vara på och behandlar information, kan 

produkter bli mer lättförståeliga och bättre anpassade för sin användning (Hägg et 

al. 2011). 

Komfort och diskomfort är begrepp som ofta används men är svåra att definiera. 

Komfort är ett komplext begrepp som byggs upp av flera variabler, så som 

upplevd avslappning och välbefinnande. Diskomfort är ett begrepp som inte 

nödvändigtvis står i konstrast mot komfort utan agerar utifrån separata variabler. 

Gemensamt för de båda är att de grundar sig i huvudsakligen subjektiva 

upplevelser men även fysiska omständigheter påverkar. Då komfort är ett 

mestadels subjektivt begrepp innebär det att komfort inte är en bestående känsla 

utan kan skifta över tid och övergå till diskomfort. Komfort innebär inte heller att 

rörelsen eller ställningen är skonsam för kroppen utan den kan leda till besvär på 

längre sikt (Hägg et al. 2011). 

2.2 Hälsa och fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet avses alla kroppsrörelser som skapas med hjälp av 

skelettmuskulaturen och som ger en följd av ökad energiförbrukning. Fysisk 
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aktivitet omfattar exempelvis vardagsaktiviteter, promenad, friluftsliv, fysisk 

belastning i arbetet, motion och fysisk träning. Fysisk aktivitet har multifaktoriella 

effekter på många av kroppens system bland annat endokrina systemet, hjärt-

kärlsystemet, psykisk hälsa, immunsystemet samt muskler och skelett 

(Folkhälsomyndigheten 2011). Hansen och Sundberg (2014) menar att 30 

minuters regelbunden fysisk aktivitet varje dag ger positiva hälsoeffekter som 

förbättrar livskvalité, förhindrar och ger ett mycket bra skydd mot folksjukdomar; 

hjärt-kärlsjukdom, stroke, åldersdiabetes, osteoporos och demens, stärker dina 

muskler, minskar risken för depression och ångest samt förbättrar minne och 

koncentrationsförmågan. Dock visar Agardh, Moradi och Allebeck (2008) att 30 

minuters motion om dagen inte är allt, utan att även tiden som spenderas åt 

stillasittandet har en betydelse. Med stora framsteg i dagens teknologi med 

förbättrade datorisering och kommunikationer har detta resulterat i att 

arbetsuppgifter och arbetsplatser blivit allt mindre fysiskt ansträngande. Mycket 

datoranvändande leder till en stillasittande livsstil och är för kvinnor är det den 5:e 

och för män den 6:e ledande riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar. Ekblom-Bak och 

Ekblom (2012) definierar stillasittande som både en begränsning av vardaglig 

lågintensiv fysisk aktivitet och frånvaro av kontraktion i de större 

muskelgrupperna i kroppen. En svensk vuxen person ägnar idag ungefär 6–7 

timmar av lågintensiva vardagliga aktiviteter och 9 timmar till stillasittande. 

Ekblom-Bak och Ekblom (2012) menar på att långvariga stunder av frånvaro av 

kontraktion i de större muskelgrupperna är oberoende av övrig medel- och 

högintensiv fysisk aktivitet. Det vill säga att längre stunder av stillasittande ökar 

risken för att råka ut för flertal av de framstående folksjukdomarna och förtida 

död även för de individer som utför måttlig- till högintensiv fysiskt aktivitet på 

övrig tid. De patogena mekanismerna som kopplar längre stillasittande till 

negativa hälsoeffekter anses vara låg energiomsättning. För att motverka låg 

energiomsättningen har Healy et al. (2007) visat på positiva effekter av att ta korta 

pauser under perioder av längre stillasittande. Genom att bryta stillasittande med 

pauser har ett positivt samband med flera metaboliska riskfaktorer exempelvis 

midjeomfång, BMI och triglycerider bevisats. Följaktligen är det variationen som 

har stor betydelse, att bryta längre stillasittande med lågintensiv aktivitet utgör 

den stora skillnaden för varje individ. Små medel kan motverka låg 

energiomsättning menar Ainsworh et al. (2000) och till exempel genom att stå 

istället för att sitta dubblar energiomsättningen och genom tillämpning av 

lågintensiva rörelser, såsom att ta trapporna istället för hissen, mångdubblar 

energiomsättningen. 
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Det är för många känt att motion ökar välbefinnandet, moralen och 

arbetsvilligheten hos människor och Fitzsimmons et al. (2014) samt Penedo och 

Dahn (2014) menar på att den upplevda kognitiva förmågan ökar vid daglig fysisk 

aktivitet. Den kognitiva förmågan varierar från dag till dag och är kopplad till 

såväl känslor som stress. Likaså är stress och känslor är knutna till fysisk aktivitet. 

Det finns med andra ord ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och kognitiv 

förmåga. Även längre tider av stillasittande visade sig ha negativ effekt på den 

upplevda kognitiva förmågan. Således kan det konstateras att fysisk aktivitet är 

väsentligt för den kognitiva förmågan och pauser eller bensträckare har också en 

positiv inverkan. Von Thiele Schwarz och Hasson (2012) menar också på att 

antalet sjukskrivningar är kopplat till en god hälsa. Det är således en vinst för 

organisationen om de tillåter och uppmuntrar de anställda att motionera för bättre 

kognitiv förmåga och färre sjukskrivningar. 

Folkhälsomyndigheten (2015) påvisar att den fysiska miljön har en påverkan på 

hur mycket människor rör på sig fysiskt. Utformningen av våra städer och 

landskap i Sverige motverkar i flera fall fysisk aktivitet och protegerar ett 

stillasittande liv. För att uppnå en vardaglig fysisk aktivitet hos alla är det viktigt 

att den fysiska miljön är uppbyggd så att den går att använda av så många 

individer som möjligt. Förutsättningar såsom tillgänglighet, trygghet och säkerhet 

är viktiga faktorer för att öka den fysiska aktiviteten hos människor. Studier har 

visat att människor som har nära tillgänglighet till grönområden i bostadsområden 

är mer fysisk aktiva kontra invånare som har mindre utsträckning av 

grönområden.   

2.3 Produktivitet 

Produktivitet är ett mått på produktion per arbetstimme, ibland kallad 

arbetsproduktivitet. Det finns en del faktorer som påverkar produktiviteten i en 

organisation. För att få en ökning i produktivitet har ökad kapitalintensitet 

betydelse, det vill säga ökad insats av kapital per timme detta dels genom 

teknikfaktorn. Teknikfaktorn har i sin tur ett flertal faktorer som bidrar till ökad 

produktivitet; teknologi, stordriftsfördelar och förändringar i arbetskraftens 

kvalitet. För att kunna tolka och utvecklingen av produktivitet krävs stor kunskap 

om produktionsfaktorernas inverkan på produktiviteten, kunskap om att använda, 

tolka och analysera statistiska modeller. Genom en ökad produktivitet blir en 

organisation således mer konkurrenskraftigare mot andra organisationer än 

tidigare (Hur mäta produktivitet? 1991).  
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Positiva förändringar i arbetskraftens kvalité kan ge ökad produktivitet, och det 

finns ett linjärt samband mellan arbetstid och produktivitet enligt en traditionell 

produktivitetsmodell. Dock har Von Thiele Schwarz och Hasson (2011) 

motbevisat det sambandet genom att dra slutsatsen att produktiviteten inte blir 

sämre genom att använda motsvarande arbetstid till för motion eller andra 

hälsofrämjande åtgärder. Studien bevisade att samma produktionsnivå med 

mindre arbetstimmar medförde ökad produktivitet och de anställda kunde även ta 

fördel av de andra gynnsamma hälsofördelar fysisk aktivitet ger.  

2.4 Möten 

Möten finns i olika former, de kan vara slumpmässiga och spontana eller 

planerade och strukturerade. De planerade och strukturerade mötena har ofta en 

bestämd tid, plats och datum. Planerade möten också oftast en dagordning med 

punkter som ska bearbetas under mötes gång. En annan form av planerade möten 

är avstämningsmöten där en pågående process behandlas. Planerade möten kan 

också ta formen av workshops, där målet är att generera nya idéer och lösningar, 

och seminarium, där målet är effektivt lärande (Ullman 2010). Frankelius och 

Vogel (2009) menar på att det är möten mellan människor av olika bakgrund och 

kompletterande kompetens som leder till stora utvecklingssteg. Ändå är 

konventionella möten en arbetsform som många individer idag avskyr då det 

upplevs av många som ett tvång och lönlöst eftersom de inte känner sig 

inblandade eller delaktiga. Loung och Rogelberg (2005) har i sin studie visat att 

antalet negativt upplevda möten har en direkt inverkan på en förhöjd upplevd 

arbetslast och utmattningsnivå. Trenden visar att antalet möten är på en stadig 

ökning sedan 1960-talet (Allen et al. 2012). 

2.5 Produktutveckling  

Ett produktutvecklingsprojekt betyder att framställa en ny vara eller tjänst som 

sedan ska tillverkas. I detta projekt kommer dynamisk produktutveckling 

tillämpas med agila arbetsmetoder. Agila arbetsmetoder innebär att ett projekt 

sker på ett flexibelt och dynamiskt sätt, utan att följa ett strikt schema. 

Flexibiliteten innebär att projektet kan utvecklas och förändras under tiden det 

pågår (Tonnquist 2012). Dynamisk produktutveckling innebär att sätta 

användaren i fokus och utefter det på ett effektivt sätt utveckla produkter som 

uppfyller de krav och önskemål användarna ställt (Ottosson 2004). Under 

projektet kommer de metoder som Ullman (2010) och Tonnquist (2012) 

förespråkar användas under produktutvecklingsprocessen. Tonnquist (2012) delar 

upp projektförloppet i följande faser:  
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 Förstudie: Grundläggande analys av behov, förutsättningar, ta fram 

krav och specifikation av uppdraget 

 Planering: Ta fram planer för genomförandet, tid- och resursplaner, 

kalkylera kostnader och definiera aktiviteter 

 Genomförande: Arbeta i projektet med design, prototyp, pilotserie 

 Avslut: Produktion, utvärdera och följa upp effekten  

2.6 Produktutvecklingsmetoder 

2.6.1 Nulägesanalys  

Nulägesanalysen ses som projektets första riskanalys. Genom den överblickande 

bild som nulägesanalyser ger belyses de risker och möjligheter som projektet har 

och vilka avsaknader i kunskap eller kompetenser som projektgruppen besitter 

(Tonnquist 2012). 

En SWOT-analys kan utföras som en del i en nulägesanalys för att kartlägga vilka 

förutsättningar som finns för att nå målet. Förkortningen SWOT står för Strengths 

(Styrkor), Weakneses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). 

Således fås en uppfattning om vilka faktorer som kan underlätta eller försvåra 

projektet, både inom- och utanför projektet, och den genomförande 

organisationen. En kunskapsinventering innebär ett klarläggande av vilka 

kunskaper som krävs för att slutföra ett specifikt projekt på ett tillfredsställande 

sätt. Med kunskapsinventeringen klargörs vilka kompetenser som krävs för att 

utföra projektets alla delar och på så vis synliggörs vilka kvalifikationer som 

projektgruppen besitter, och vilka dem saknar eller behöver förbättra. 

Tillsammans med SWOT-analysen och kunskapsinventeringen utgör 

intressentanalysen grunden för bedömningen av nuläget. Intressenter är de som på 

något sätt har verkan på, eller inverkas, av projektet och en intressentanalys är en 

kartläggning av vilka som är kärn-, primär och sekundärintressenter. Att 

kategorisera intressenterna i olika grupper är effektivt för att senare bestämma hur 

de ska användas i projektet (Tonnquist 2012).  

2.6.2 Användarstudie  

En användarstudie används för att nå ut till användarna för att se vilka deras 

behov är. 2 alternativ att nå ut till användarna är observation och intervju.  

En observationsstudie innebär en studie där information samlas under en 

iakttagelse. Under observationsstudien genomför en eller flera försökspersoner en 

handling utan direktiv från försöksledarna eller andra yttre påverkningar. Genom 

en sådan iakttagelse kan information samlas in om hur produkten/ tjänsten 
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används av förstahandsanvändare som, olikt de som bedriver studien, inte känner 

till produkten/tjänsten sedan tidigare (Hägg et al. 2011). 

Intervjuer kan tillämpas som en datainsamlingsmetod i en rad antal olika 

situationer. Det är en effektiv metod för att samla in information om vad individer 

tycker och tänker. Genom att utföra en intervju erhålls förståelse hur individen 

resonerar inom olika områden där de kan bidra med sina erfarenheter, synsätt och 

förhoppningar. En intervju samlar in individens åsikter vilket leder till att 

resultatet räknas som subjektiv data. Det finns 3 olika intervjuformer; 

ostrukturerad, strukturerad och semistrukturerad intervju. I den ostrukturerade 

intervjuformen ställer intervjuaren öppna frågor där individen kan svara öppet och 

föra egen diskussion. I den strukturerade formen svarar intervjupersonen genom 

en förutbestämd gradering på förutbestämda och klart strukturerade frågor. Den 

semistrukturerade intervjuformen är en blandning mellan de andra 2 

intervjuformerna där en struktur tagits fram men intervjupersonen kan svara öppet 

och intervjuaren kan ställa följdfrågor (Hägg et al. 2011). 

2.6.3 Kravgenerering  

Kravspecifikationen ska innefatta vilka krav produkterna och projektet ska 

uppfylla. För att skapa en kravspecifikation inleds en process med att samla krav 

från projektets uppdragsgivare och önskemål från intressenter och användare. 

Kraven som ställs ska vara mätbara, till exempel ”användarvänligt” kan 

omformuleras till ”behovet av support ska minska med 20 %”. För att få en så 

eftertraktad och användarvänlig produkt kan ergonomiska, ekonomiska, estetiska, 

funktions-, kvalitets- och produktionskrav beaktas (Tonnquist 2012). Quality 

Function Deployment (QFD) är en metod för att generera krav genom att 

delfunktioner ställs mot användarens krav. QFD är en metod som i många fall 

kräver mycket lång, ibland flera månader, tid för att ställa relevanta krav mot 

relevanta frågor. I en QFD omvandlas användarens krav till design med 

kvalitetstänk (Ullman 2010). 

2.6.4 Idégenereringsmetoder 

Brainstorming, brainwriting och World Café är 3 metoder som kan användas för 

idégenerering. Metoderna lämpar sig väl som gruppaktivitet och utförs oftast i 

början av konceptgenereringsfasen, de är även ofta förekommande i workshops. 

Deltagarna uppmanas att skriva ner kritiklösa förslag, då dessa kan mynna ut i 

användbara idéer. Syftet är att skapa flera olika lösningar till ett givet problem 

(Ullman 2010). 
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Under en brainstorming samlas en grupp individer och utbyter idéer med 

varandra. En av individerna utses till sekreterare och skriver ned de idéer som 

gruppen kommer fram till. För att inte hämma idéflödet sker utvärderingen efter 

aktiviteten. Brainstorming kan generera många idéer men metoden kan innebära 

att extroverta individerna får sina åsikter framförda medan introverta individer 

inte kan uttrycka sina idéer lika effektivt. Det är alltså viktigt att alla deltagarna 

känner sig bekväma under utförandet och vågar dela med sig av sina idéer 

(Ullman 2010). 

Brainwriting är en metod där deltagarna inte har någon muntlig kommunikation 

under övningen. Innan metoden påbörjas delas pappersark ut till samtliga 

deltagare och de får ett problem eller en frågeställning att besvara. Efter en 

förutbestämd tid skickas pappersarket vidare till individen bredvid som i sin tur 

bygger vidare på den första lösningen. När pappersarken har cirkulerat ett helt 

varv diskuteras idéerna inom gruppen (Ullman 2010).  

World Café är en metod som liknar brainstorming men deltagarna delar upp sig i 

2 grupper eller fler. För att utföra World Café-metoden krävs minst 6 deltagare. 

Deltagarna delas in i grupper om 3 och en av deltagarna utses till sekreterare vars 

uppgift är att anteckna alla idéer och lösningar gruppen kommer fram till. 

Metoden innehåller omgång där varje omgång har sin egen frågeställning och en 

förutbestämd tid. Efter varje omgång delar de olika grupperna med sig vad de 

kommit fram till, och till nästa omgång flyttar deltagarna runt till ett nytt bord för 

nästa problemställning, utom sekreteraren som sitter kvar vid det bordet den blivit 

förordnad (World Café 2015).  

2.6.5  Analogier och Benchmarking 

Analogier används för att hitta nya koncept genom att se på redan existerande 

produkter, lösningar eller föremål som uppfyller liknande eller överensstämmande 

funktion inom ett annat område. Exempel kan fjädrar av fåglar ge nya idéer och 

lösningar till skapandet av vattenavstötande tyg (Ullman 2010).  

Benchmarking (av engelskans bench mark; referensmärke, riktmärke eller norm) 

innebär att en produkt eller en tjänst mäts mot liknande produkter eller tjänster. 

Genom en sådan jämförelse kan ett företag uppskatta sin produkts eller tjänsts 

styrka gentemot andra men också belysa fel och brister med den 

(Nationalencyklopedin 2015; Ullman 2010). 
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2.6.6 Morfologisk metod 

Morfologisk metod är en effektiv metod för att ta fram och utvärdera nya 

lösningar på problem. Metodiken innefattar 3 steg: sönderdelning av funktion till 

delfunktioner; ta fram dellösningar för varje delfunktion; kombinera delläsningar 

till koncept. I det första steget bryts de sökta funktionerna ned i sina mest enkla 

beståndsdelar (delfunktioner). I det andra steget är målet att generera så många 

dellösningar som möjligt för de olika delfunktionerna som togs fram i första 

steget. I det tredje, och sista, steget är målet att kombinera de bästa dellösningarna 

från varje delfunktion till ett eller flera koncept (Ullman 2010). 

Genom användning av morfologisk metodik säkras att flera koncept på samma 

funktion har tagits fram och att funktionerna på den slutliga produkten genomgått 

en granskning och jämförts med andra lösningar (Ullman 2010). 

2.6.7 Pughs beslutsmatris 

Pughs beslutsmatris är en metod för att på ett opartiskt sätt hitta de bästa 

lösningarna på ett problem. Genom att låta ett koncept stå som referens (datum) 

kan övriga koncept jämföras med detta och poängsättas beroende på om det är 

bättre eller sämre. Utvärderingen sker genom att de olika lösningarna får antingen 

-1, 0 eller 1 poäng beroende på om lösningen är sämre, lika bra, eller bättre än 

referenskonceptet. För att belysa vilka funktioner som är viktigast så viktas de, ett 

högre procenttal betyder att den funktionen är av större betydelse än de med lägre 

procenttal. Efter att alla koncept poängsatts och viktningen tagits i beaktning 

erhållas ett opartiskt svar om vilket koncept som teoretiskt skulle erbjuda bäst 

lösning på hela problemet (Tonnquist 2012). 

2.6.8 Användaråterkoppling  

I engelskan används ordet feedback vilket innebär att låta ett system influeras av 

en signal som i sin tur förändrar och påverkar systemet i sig. Med 

användaråterkoppling menas att användare får vara med och influera 

produktens/tjänstens utformning under dess utvecklingsförlopp. På så vis kan 

användaren styra utvecklingen åt rätt håll så att färre efterjusteringar behöver ske. 

Genom en användaråterkoppling synliggörs användarnas krav och önskemål och 

de är då mer sannolika att de implementeras (Tonnquist 2012). 

2.6.9 CAD  

CAD är en engelsk förkortning för Computer Aided Design, på svenska 

datorstödd konstruktion. CAD används för att med hjälp av datorer rita upp 

skisser och 3D-föremål som sedan kan generera ritningar eller användas i en 
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virtuell värld. Det kan även användas till att analysera och belysa kritiska punkter 

i 3D-konstruktioner som ligger grund till konstruktionsritningar. Negativt med 

CAD är att individen måste vara väl bekant med programmet och det är lätt att det 

tar lång tid att skissa upp detaljer än en grov skiss i verkligheten (Ullman 2010).  
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3. Genomförande och metod  

I figur 1 visas ett schema över de metoderna som tillämpats under 

projektförloppet. Även en planeringsfas har genomförts i form av ett Gantt-

schema och en WBS (se bilaga 1 och 2). Efter genomförandet slutfördes 

avslutningsfasen då projektet överlämnades till projektets uppdragsgivare.  

 

Figur3.1: Schema över de metoder som tillämpas under projektförloppet.  

3.1 Förstudie 

3.1.1 Nulägesanalys 

I analysen utfördes en SWOT-analys vilket resulterade i en insikt om vilka styrkor 

och möjligheter som kunde underlätta och vilka hot och svagheter vilket kunde 

försvåra projektet (se bilaga 3). Kunskapsinventeringen skedde på en White 

Board-tavla där projektets medlemmar skrev upp och kartlagde sina kompetenser 

och vilka de saknade och vilka som krävdes för att slutföra projektet på ett 

tillfredsställande sätt (se bilaga 4). Kartläggning av intressenterna utfördes och 

resulterade i en uppfattning av vilka intressenter som skulle påverkas och påverka 

projektet (se bilaga 5). 

3.1.2 Artikelsökning 

En artikelsökning genomfördes för att finna vetenskapliga artiklar och böcker som 

relaterade till projektets syfte och mål. Sökningar i flera databaser utfördes för att 

samla validerade undersökningar och bakgrundsinformation. De databaserna som 

användes var: PubMed, ScienceDirect, ABI/INFORM Global och Emerald 

Insight. Sökorden var: meetings, creativity, productivity, sedentary behavior, 
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sedentary lifestyle, ergonomics, anthropometrics, cognitive ability, physical 

activity, workplace condition, exercise business, daily activity, workplace 

flexibility, physical fitness, anthropometrics, ergonomic work position och work 

posture. 

Resultatet av artikelsökningen gav en ökad förståelse för produktivitet, hälsa, 

fysisk aktivitet och möten.  

3.1.3 Användarstudie 

Två olika observationer genomfördes; en observation av hur ett möte genomförs 

och en av hur människor interagerar och kommunicerar medan de går (se bilaga 

6). Även intervjuer genomfördes med arbetande kring och på högskolan i 

Halmstad (se bilaga 7).  

Mötesobservationen (se bilaga 6) utfördes under ett möte på högskolan i Halmstad 

den 17 mars 2015. Under observationen erhölls en bättre blid av hur ett möte ser 

ut i praktiken. Det konstaterades att samtliga mötesdeltagare hade med sig 

anteckningsblock, penna och något att dricka, kaffe eller te. Det kunde också 

konstateras att den deltagare som pratade ofta sökte ögonkontakt med de andra 

deltagarna. Ofta använde de sig av handrörelser och kroppsspråk för att ytterligare 

förmedla av de sade.  

Gångobservationen utfördes den 18 mars 2015 på 3 platser (Stora torg, Storgatan 

och Nissanstrand) runt omkring i Halmstad. Under gångobservationen lades fokus 

på att se hur vuxna människor (18 år, uppskattad ålder, och uppåt) interagerade 

med varandra när de gick tillsammans. Gångobservationen visade att många 

människor bar på någonting i alla fall en av deras händer. Det kunde vara bland 

annat kaffekoppar, dryck och/eller väskor. Det kunde också observeras att större 

grupper om 4 eller fler hade svårt att gå på en rak linje utan att gruppen bröts upp 

på grund av både begränsat utrymme men också andra mötande gångare på 

samma väg. Individer i större grupper visade sig också har svårare att 

kommunicera med varandra då de endast kunde prata åt ett håll samtidigt. Det 

kunde konstateras att de flesta inte hade ögonkontakt under gången utan istället 

tittade individerna rakt fram eller på marken då de pratade och vände sig endast 

kortare stunder för att möta den eller de andras blickar när de ville framföra något 

extra starkt. De stora grupper gick ofta uppdelade i mindre grupper om 2 eller 3 

där de kunde hålla samman och prata med varandra utan att behöva brytas upp. 

Av gångobservationen konstaterades att antalet deltagare under gående möten 

skulle begränsas till 4 individer.  
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3 stycken semistrukturerade intervjuer (se bilaga 7) utfördes vid 3 olika tillfällen 

(6, 10 och 12:e mars 2015). Innan intervjuerna sammanställdes frågor utifrån 

resultaten artikelsökningarna. Intervjuerna genomfördes i olika former av 

konventionella mötesrum och tog mellan 10-20 minuter. Frågorna behandlade 

ämnena: möten, kreativitet och fysisk aktivitet, de ställdes strukturerat i bestämd 

ordning men intervjupersonerna fick utrymme att fritt styra diskussionen. Svaren 

från intervjuerna sammanställdes i en transkribering och låg till grund för 

behovsidentifieringen, således till kravspecifikationen.  

Återkommande resultat av intervjuerna var att de hjälpmedel som används vid 

möten var anteckningsblock och ofta en White Board. Andra hjälpmedel som 

benämndes var bärbara datorer, kalendrar och projektorer. Kaffe eller fika 

nämndes av alla intervjuade och var det var något de menade fanns med på varje 

möte. Intervjupersonerna kände alla en effekt och ökad produktivitet av att ta 

korta pauser och miljöombyte vid långvarigt stillasittande arbete. De kände också 

att de fick nya intryck av att träffa individer som gav ny input från vinklar de inte 

tänkt på och att utbyta idéer.  

3.1.4 Kravgenerering 

Genom observationen och intervjuerna framkom följande användarkrav för 

produkterna: 

 En yta att placera sitt anteckningsblock på för att kunna anteckna 

 Att de inte ska bidra till icke-ergonomiska eller diskomfortabla 

kroppsställningar 

 Inte göra skada på miljön omkring dem 

 Erbjuda en möjlighet att lägga ifrån sig saker 

Dessa krav mötte projektgruppens krav i en QFD (se bilaga 8). Resultatet visade 

vad som var viktigt att tänka på under projektets gång. 

Kravspecifikationen (se bilaga 9) utformades efter de krav och behov som 

upptäcktes i användarstudien, men också de krav som projektets uppdragsgivare 

ställde samt de egna krav som projektets medlemmar hade. Kraven ställdes upp i 

ordning utefter hur tungt de var viktade. Den resulterade kravspecifikationen 

innehöll 11 krav på både gångslingan och mötesstationerna med ståbord och 

rittavla. 
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3.2 Generering och utvärdering av koncept  

3.2.1 Konceptgenerering 

3.2.1.1 Brainstorming och Brainwriting  

Idégenereringen började med att använda metoderna brainstorming och 

brainwriting. Brainstormingen och brainwritingen utfördes enskilt för att sedan 

diskuteras och analyseras gemensamt efteråt. Under brainstormingen lades fokus 

på att skriva ner idéer om vilka produkter som kunde finnas till hands på 

gångturen. Under brainwritingen skissades olika koncept fram på hur en bottendel 

på ett bord kunde se ut, hur bordsytan skulle utformas samt hur rittavlan kunde se 

ut (se bilaga 10). 

Återkommande resultat under konceptgenereringen var på bottendel; en gjuten 

konform av betong, en rund betongplatta och att fästa ståbordet i marken med 

hjälp av fundament. På bordsytan var återkommande resultat att bordsytan kunde 

vara rund, oregelbunden eller konvex samt en konkav yta med hål i mitten för 

vattenavrinning. Skisserna på rittavlan blev bland annat en rektangulär form och 

att den kunde placeras inuti ett skåp, funktioner som var återkommande var att det 

skulle gå att rotera och vinkla tavlan.  

Idégenereringen följdes upp med en workshop där 9 stycken 

biomekanikingenjörstudenter deltog. Den utfördes den 7 april 2015 i ett 

projektrum på högskolan i Halmstad. Under workshopen tillämpades metoden 

World Café. Workshopen inleddes med en inledningsuppgift för att sätta igång 

tankeverksamheten hos deltagarna. Sedan delades deltagarna in i grupper om 3 

stycken och en sekreterare utsågs inom varje grupp. Under metoden ställdes 

följande frågeställningar;  

 Vad gör man/kan man göra när man är ute och går? 

 Om man har en utemöbel på offentlig plats, hur förhindrar man 

vandalism?  

 Hur kan man göra ett ståbord och rittavla anpassningsbar för alla? 

Grupperna fick 10 minuter per frågeställning att komma på så många lösningar 

och idéer som möjligt vilka sedan diskuterades gemensamt innan varje ny 

frågeställning (för resultat se bilaga 11).  

Återkommande resultat var på första frågeställningen var prata, äta, lyssna på 

musik, spela spel och surfa. För att förhindra vandalism fanns alternativ på att 

konstruktionen skulle vara fäst i marken med hjälp av fundament, att materialet 
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skulle kunna stå emot fysisk påfrestning, att produkterna skulle ha en rejäl 

konstruktion och kameraövervakning. För att utveckla ett ståbord och rittavla 

anpassningsbar för alla fanns förslag på att gör dem höj- och sänkbara, platåer för 

i olika höjder för individer av olika längd och med utfällbara bord. 

3.2.1.2 Analogier och Benchmarking 

Sökmotorer på Internet användes för att undersöka analogier. Analogierna 

granskades för att hitta funktioner som kunde tillämpas på produkterna och 

designer på olika föremål och lösningar. Sökorden var bland annat utemöbel, 

ståbord, skyltar och White Board. Resultatet av analogistudien gav fler 

infallsvinklar på utvecklingen av idéerna från brainwritingen.  

För att få inspiration och en förståelse för redan existerande utomhusprodukter 

genomfördes en benchmarking där bland annat lekparker och utomhusgym i 

Halmstad undersöktes. Olika lösningar på rittavlor, materialval och produkternas 

konstruktion för att förebygga vandalism studerades i detalj.  

3.2.1.3 Morfologisk metodik 

När morfologin tillämpades ställdes delfunktioner gentemot dellösningar. De 

delfunktionerna som presenteras framkom av idégenereringen och dellösningar 

som presenteras erhölls av idégenereringen, resultaten av workshops samt möten 

med projektets uppdragsgivare.  

Resultatet av en den morfologiska metodiken tillämpat på rittavlan blev följande:  

Rittavla 

Delfunktioner Dellösningar 

Skrivbar yta White Board Griffeltavla Pappersark Rista 

Universal Design Höj- och sänkbar Tillräckligt stor Flera tavlor  

Tål väderlek Material Bakom dörrar Tak  
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Tillämpningen av morfologin på ståbordet resulterade i följande tabell: 

Ståbord 

Delfunktioner Dellösningar 

Skrivyta Oregelbunden Konvex 

cirkel 

Konkav 

cirkel 

Rektangulär   

Passar alla Höj- och 

sänkbar 

Olika 

nivåer 

Flera bord Extrabord Lådor  

Tål väder Material Tak Inhägnad Flyttbar Avrinning  

Markkontakt Platta Kon Fundament Flerfotad Fäst i träd Flyttbar 

 

Nedan redovisas de koncept som sammansattes med hjälp av morfologin. 

För rittavlan togs följande koncept fram:  

 Koncept 1 (White Board, tillräckligt stort, bakom dörrar) - Gustav - 

Konceptets White Board är avskild från omvärlden med hjälp av dörrar, 

likt ett skåp med dörrar. Rittavlan är alltså inlåst och blir svårare att 

vandaliseras och blir inte utsatt för väder och vind i samma utsträckning. 

Dörrarna är låsta och nyckeln hämtas ut då man ämnar att gå 

gångslingan. Konceptets rittavla är tillräckligt stor för att individer av 

olika längd kan använda den.  

 Koncept 2 (griffeltavla, höj- och sänkbar, tak) - David - Detta koncept 

står under ett tak då griffeltavlor inte tål väta. Taket sträcker sig så att 

regn inte når tavlan vid blåst. Tavlan är höj- och sänkbar för att passa 

alla användare.  

 Koncept 3 (White Board, höj- och sänkbar, bakom dörrar) - Eric - Detta 

koncept liknar Gustav men istället för en stor rittavla så är den höj- och 

sänkbar för att kunna anpassas efter användaren.  

Koncepten som togs fram för ståbordet var: 

 Koncept 1 (oregelbunden, fundament, olika nivåer, material) - Anna- 

Det här konceptet är ett bord där bordsskivan är formad som 3 stycken 

sammankopplade cirklar av olika storlekar. Bordet har olika höjdnivåer 

för varje cirkel så att individer av olika längd kan använda bordet 

bekvämt och lätt. Bordet är försänkt i marken med hjälp av fundament. 

Således är det inte möjligt att för hand flytta bordet. Bordets material gör 

att det kan stå utomhus under en längre tid.  
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 Koncept 2 (rektangulär, flerfotad, extrabord, tak) - Vera - Ytan över och 

omkring konceptet är täkt av ett tak som gör att regn och snö inte 

hamnar på det. Bordet är stort, rektangulärt och har flera fötter för att 

bära upp dess vikt och bidra till stabilitet. För att ståbordet ska kunna 

användas av individer av olika längd så finns det utskjutbara skrivytor 

som dras fram underifrån bordet och justeras till rätt höjd.   

 Koncept 3 (konvex cirkel, platta, höj- och sänkbar, flyttbar) - Daniella - 

Bordets cirkulära skrivyta är konvext för att ge en bekväm yta för 

användaren att anteckna på, samt att det gör det möjligt för regn, snö och 

vatten att rinna av. Bordet är justerbart i höjdled för att underlätta 

användningen för användare av olika längd. Bottendelen av bordet 

består av en betongplatta vilket gör det möjligt att rulla iväg bordet. 

 Koncept 4 (konkav cirkel, kon, flera bord, avrinning) - Linnea - Bordet 

är helt cirkulärt, alternativt något elliptiskt. Bordet sluttar aningens nedåt 

mot bordets mitt där ett hål finns. Hålet hjälper till med avrinning av 

vatten. Till skillnad från övriga ståbordskoncept är det tänkt att Linnea 

ska finnas i flera olika höjdutförande så att det istället för ett större bord 

finns mindre bord i olika höjd att ställa sig vid. Bottendelen består av en 

betongformad kon som gör det möjligt att rulla undan ståbordet. 

3.2.2 Konceptutvärdering  

3.2.2.1 Pughs beslutmatris 

De koncept som togs fram med hjälp av den morfologiska metoden användes 

sedan i 2 Pughs beslutsmatriser (en för ståbordet och en för rittavlan) för att 

belysa vilket koncept som var bäst lämpat för sina respektive uppgifter. Som 

datum bestämdes Anna och Gustav på beslutsmatrisen för ståbord respektive 

rittavla.  

Skrivbar (35 %) hade högst viktning då produkten inte hade uppfyllt sin 

centralaste funktion utan skrivbarhet. Med skrivbar menas att det användarna kan 

rita på tavlan och på så sätt förmedla ett budskap genom skrift eller illustration. 

För att inte påverka arbetsställningen negativt viktades ergonomisk utformning 

(30 %) näst högst utefter användarnas behov. Väderbeständig (20 %) är viktigt för 

att klara ett helt års väderlek utan att försämra funktionen. Design (15 %) är 

viktigt för att passa in i miljön och göra den attraktiv för eventuella köpare. 
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Resultatet av beslutsmatrisen för rittavlan blev:  

Som beslutsmatrisen visar var inte det koncept som sattes till datum det som i 

slutändan visade sig vara starkast enligt beslutsmatrisen. Dock var koncepten 

likvärdiga och endast små skillnader fanns utifrån beslutsmatrisen.  

Av de kraven som ställdes på ståbordet var en fungerande bordsyta (35 %) det 

viktigaste. Detta på grund av utan en väl fungerande bordsyta hade inte den 

möjliggjort att användarna kan använda den för att sätta ned sina 

anteckningsblock och anteckna. Av kravspecifikationen hade det bestämts att 4 

individer (20 %) skulle kunna gå gångslingan samtidigt, och då förutsatts det att 

också att minst 4 stycken individer skulle kunna använda ståbordet samtidigt. För 

att ståbordet inte skulle påverka användarens kroppsställning negativt är 

ergonomisk utformning (20 %) viktigt. Det är viktigt att produkten klarar av ett 

helt års väderlek (10 %) utan att produkten bryts ned eller på annat sätt tar skada 

av miljön. Designen (10 %) måste vara attraktiv för eventuella beställare och 

vikten (5 %) ska inte vara för tung om alternativet ska vara att ståbordet ska vara 

flyttbart.  

Pughs beslutsmatris - Rittavla 

Krav Gustav David Eric 

Krav 1  Skrivbar 35 % 

D
A

T
U

M
 

-1 0 

Krav 2 Ergonomiskt utformad 30 % 0 0 

Krav 3 Väderbeständig 20 % 0 +1 

Krav 4 Design 15 % 0 0 

 = 100 % Totalt -1 +1 

  Total vägning -35 % +20 % 

 

Pughs beslutsmatris - Ståbord 

Krav Anna Vera Daniella Linnea 

Krav 1  Bordsyta 35 % 

D
A

T
U

M
 

0 -1 -1 

Krav 2 Minst 4 individer får plats 20 % 0 -1 0 

Krav 3 Ergonomiskt utformad 20 % 0 -1 0 

Krav 4 Design 10 % -1 -1 0 

Krav 5 Väderbeständig 10 % -1 0 -1 

Krav 6 Vikt 5 % 0 +1 +1 

 = 100 % Totalt -2 -3 -1 

  Total vägning -20% -80 % -40 % 
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Resultatet av beslutsmatrisen för ståbordet: 

Beslutsmatrisen visar att det koncept som satts som datum är betydligt starkare än 

de övriga koncepten i de flesta avseende, och framför allt erbjuder det överlag en 

bättre lösning än de övriga.  

3.2.2.2 Användaråterkoppling  

Med användaråterkopplingen kontaktades åter de individer som intervjuades via 

e-post där ett dokument med en beskrivning av varje koncept fanns bifogat. Deras 

åsikter och ståndpunkter togs i beaktning när det slutgiltiga konceptet skulle tas 

fram. Alla de tillfrågade föredrog koncepten Anna och Gustav framför de övriga 

koncepten och det var också Anna och Gustav som togs vidare till 

produktgenereringen. Användargruppen gav även idéer och lösningar till 

förbättringar men detta togs inte vidare då det var utanför ramen för våra 

avgränsningar. 

3.2.3 Materialval 

Då produkterna enligt kravspecifikationen skulle klara av ett helt års väder utan 

att påverkas, vara miljövänliga och komfortabla att använda sig av så uteslöts 

flera material som inte uppnådde de önskade kriterierna från början (se bilaga 9). 

Genom analyser i databasen CES EduPack 2014 (Granta Design, 2015) ställdes 

olika material mot varandra på de kriterierna som fanns i kravspecifikationen. De 

egenskaperna som analyserades var: E-modul, formbarhet, densitet, svetsbarhet, 

återvinningsbar och energiomvandlingen i produktionsprocessen samt 

koldioxidutsläpp (se bilaga 11). Aluminium visade sig ha goda egenskaper i 

samtliga kriterier och uppnådde kraven i kravspecifikationen, därför valdes 

aluminium. 

Aluminium har goda egenskaper som passar kriterierna för produkterna. Vid 

kontakt med luftens syre bildar aluminium ett tunt och tätt oxidskikt vilket ger en 

utmärkt korrosionshärdighet. Densiteten ligger på 2,7 kg/dm
3
, vilket ger en 

relativt lätt vikt jämfört med andra material som ligger på samma hållfasthet, 

aluminium har brottgräns Rm upp till 700MPa. Materialet är även lättarbetat och 

har god formbarhet och kan svetsas. Aluminium är återvinningsbart och när 

materialet smälts ner behövs bara 5 % av den energimängd vilket gick åt vid 

primärframställningen ur oxid (Ullman 2003).   

Genom ytterligare undersökning av aluminium ger magnesium och kisel en 

härdbar legering, vilket tillåter både svetsning och samtidigt god formbarhet. Då 

aluminium även har god korrosionsbeständighet skulle detta leda till produkter 
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med lång livslängd och låga underhållskostnader. Aluminium har inga svårigheter 

med ytbehandling utan kan lackeras, målas och anodiseras i syfte till design eller 

bibehålla nyutseendet (Ullman 2003). 
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4. Resultat 

Syftet med OutDoor Office är att det ska fungera som ett alternativ till 

konventionella mötesplatser och samtidigt främja motion och fysisk aktivitet och 

på så vis skapa möjlighet till ökad produktiviteten inom en organisation. Syftet 

har uppnåtts genom en undersökning av studier och artiklar, som presenteras i 

rapporten. Målet med projektet är att ta fram färdiga konstruktionsritningar för de 

produkter som ska stå längs med gångslingan och kartlägga en gångslinga 

omkring högskolan i Halmstad. Målet med projektet uppnåddes då både 

konstruktionsritningar har tagits fram (se bilaga 13) samt 3 olika kartlagda 

gångslingor omkring högskolan i Halmstad.  

Under metodgenomförandet genererades flera koncept och idéer kring hur 

tänkbara lösningar kunde se ut. Med hjälp av morfologi och Pughs beslutsmatris 

togs lösningsförslag och totalt 7 koncept fram. Utav de 7 koncepten valdes 2 ut i 

samråd med projektets uppdragsgivare och med hjälp av användarna i form av en 

användaråterkoppling. De 2 slutgiltiga koncepten var ståbordet Gustav (se figur 2) 

och rittavlan Anna (se figur 3). 

 

Figur 4.1: Ståbordet Gustav 

Gustavs dimensioner bestämdes utefter ergonomiska riktlinjer och 

antropometriska mått (se bilaga 14). Ståbordet består av 3 dimensioner; 

bordsskiva, 3 bordsben i olika längder och 3 infästningsplattor. 6 individer kan 

använda bordets ytor samtidigt och bordsskivan har rundade kanter som sveper 

mellan 3 plana, cirkulära ytor som sammanfaller i mitten. De 3 bordsytorna har 

följande dimensioner: 

 Yta 1: Höjd 1140 mm från marken och diameter 1090 mm 
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 Yta 2: Höjd 1030 mm från marken och diameter 730 mm 

 Yta 3: Höjd 1250 mm från marken och diameter 365 mm 

Bordsbenen är cirkulära och ihåliga med en diameter på 120 mm och tjocklek på 5 

mm och längst upp finns en infästningsplatta på respektive ben. Infästningsplattan 

är sammansvetsad mot både ben och bordskiva. Bordet fäster i marken genom att 

varje ben är försänkt i marken med hjälp av fundament. Materialet är aluminium 

(SS-EN AW-6063).  

 

Figur 4.2:Rittavlan Anna 

Rittavlan är dold bakom dörrar, skåpet består av en rittavla, en baksida, 2 dörrar 

med handtag och hyllor och 2 ben samt 2 infästningsplattor. Rittavlan som 

befinner sig bakom dörrar har ett mått på                och höjden från 

marken är         till rittavlans underkant. På ovansidan överlappar dörrarna 

med skåpets baksida, det finns även gummilister längs med kanterna. Benen är 

fästa i marken med hjälp av fundament som är fastgjutna i marken. På insidan av 

skåpdörrarna finns hyllor och klädhängare. Materialet är aluminium (SS-EN AW-

6063). 
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Figur 4.3: Påtänkt gångslinga med mötesplatser 

Figur 4 visar hur tänka gångslingor kan se ut kring högskolan i Halmstad. Alla 

gångslingorna utgår ifrån Trade Center vid högskolan i Halmstad. Längderna 

bestämdes till att den blå slingan tar 10 minuter, den gröna tar 20 minuter och den 

röda längsta slingan tar 30 minuter. Ringarna representerar mötesstationer där 

produkterna är tänkt vara utställda. 
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5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

För att anpassa ståbordets konstruktion efter antropometriska mått användes 

Hansons et al. (2009) antropometriska mått tagna av en svensk population. De 

mått som främst användes var höjden från marken till individens armbåge i 

stående läge. Höjdskillnaderna mellan de 3 bordsytorna beräknades utifrån ett 

medelvärde på 50:e percentilen av både män och kvinnor. Sedan beräknades 

mellanskillnaden mellan yta 1 och de 2 andra ytorna från det beräknade 

medelvärdet minus medelvärdena på avvikelserna till 5: e percentilen kvinnor 

respektive 95: e percentilen man (se bilaga 14). 

Då en bekväm skrivställning uppnås då armarna är abducerade och axlarna 

flexerade bestämdes bordsytan vara något högre än höjden från armbågen till 

marken. Dessutom togs i beaktning att användarna kommer att ha skor på sig vid 

användandet vilket resulterade i att några millimeter adderades på alla vertikala 

mått (Pheasant & Haslegrove 2006).  

Genom att ha 3 olika höjder på bordsytorna som utgick ifrån den 5: e kvinna till 

den 95: e man percentilen säkrades att individer av olika längd kan använda 

ståbordet utan att bidra till icke-ergonomiska skrivställningar (Hägg et al. 2009).  

De cirkulära skrivytornas omkrets beräknades från axelmått tagna från 95: e 

percentilens man. För att tillåta att minst 4 individer kan luta sig samtidigt på 

ståbordet utökades axelmåtten med några millimeter. Enligt den här utformningen 

kan totalt 6 individer använda bordsskivan samtidigt. För att undvika diskomfort 

och hot spots har alla kanter på ståbordet avrundats så att de inte skapar obehag 

för användaren (Hägg et al. 2006). Alla bordsytshöjder och diametermått 

justerades och avrundades uppåt till närmsta tiotal i millimetrar. 

Den högsta bordsytan bestämdes vara den minsta. Anledning för det var att så 

många individer som möjligt ska kunna använda sig av de olika bordsytorna. Fler 

kan alltså använda sig av den lägsta bordsytan än vad som kan använda sig av den 

högsta, även om det kanske inte är det mest belastningsergonomiska. Möjligheten 

att använda sig av de olika bordsytorna ger en möjlighet till olika kropps- och 

skrivställningar vilket minskar risken för belastningsskador (Hägg et al. 2006). 

Genom användandet av olika höjder på bordsytorna besvarades frågeställningen 

om hur produkter kunde designas så att de går att användas av alla. 
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Utifrån gångobservationen upptäcktes att ömsesidig ögonkontakt var viktig för att 

kunna förmedla sitt resonemang. Därför är ståbordets olika bordsytor utformade 

på ett sådant sätt att när användarna står vid bordet är alla blickar riktade inåt mot 

bordets centrum och mot de andra användarna. 

Utifrån de analogier och benchmarking-undersökningar som genomfördes fanns 

att de undersökta White Board-tavlorna var monterade med samma höjd ifrån 

marken. Den informationen jämfördes med de antropometriska data och 

ergonomiska riktlinjer som projektgruppen tagit del av från bland annat Pheasant 

och Haslegrave (2009). Detta gjorde att rittavlan är tillfredsställande stor att 

individer av olika räckvidder och gav möjlighet att illustrera vad de vill visa eller 

skriva på rittavlan.  

Rittavlan är dold bakom dörrar vilket skyddar mot både väder och vandalism. För 

att undvika att väta och partiklar kommer in under och över dörrarna på rittavlan 

så användes gummilister längs med kanterna. Dessutom överlappar luckorna mot 

baksidan av rittavlan för att skapa gynnsamma förutsättning för vattenavrinning. 

Det finns hyllor och krokar på insidan av dörrarna för att ge möjlighet till 

förvaring och klädavhängning. 

Det framkom det i intervjuerna att flera av de intervjuade personerna (se bilaga 7) 

menade att de hade svårt att ge sig av från arbetet i syfte att motionera eller för att 

ta bensträckare. Von Thiele Schwarz och Hasson (2011) menar på att kortare 

arbetstid per vecka inte nödvändigtvis innebär en försvagning av produktivitet. 

Vidare visar samma studie att motion, så som promenad runt en gångslinga, under 

arbetstid leder till en ökad produktivitet, även om den innebär en förlust av aktivt 

arbetade timmar, även Hur Mäta Produktivitet? (1991) stödjer detta påståendet. 

Det finns det dessutom en nytta i att erbjuda fysisk aktivitet då denna höjer 

utövarens hälsa och därigenom minskar antalet dagar med sjukfrånvaro, förbättrar 

den kognitiva förmågan och gör humöret bättre (Fitzsimmons et al. 2014; Penedo 

& Dahn 2005). En av projektets frågeställning var om fysisk aktivitet kunde ge 

möjligheten till ökad produktivitet inom en organisation och dessa artiklar visar 

på att så är fallet. Att erbjuda fysisk aktivitet är således en vinst för organisationer 

i stort i form av mindre sjukfrånvaro och hälsosammare medarbetare som erhåller 

samma eller höjd produktion vid lägre resursanvändning. Fysisk aktivitet på 

arbetstid är således en fråga om organisatorisk ergonomi. 

En annan frågeställning var hur och med vilka material produkterna kan 

produceras för att kunna motstå ett års väderlek. Ullman (2003) visar att 
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aluminium är utomordentligt korrosionsbeständigt material för bland annat 

utomhusbruk, hög hållfasthet med goda svetsegenskaper och därför anses 

materialvalet besvara frågeställningen och kraven för att klara ett helt års väder. 

Då produkterna är försänkta i marken med fundament ger produkterna även god 

stabilitet och förhindrar vandalism. 

En annan del av OutDoor Office, som inte har behandlats i den här delen av 

projektet, är en applikation till smarttelefoner har tagits fram som fungerar som 

stödmedel för att boka in gående möten. Av intervjuerna framkom att flera av de 

tillfrågade kände att det var olustigt att tillfråga en medarbetare att följa med på ett 

gående möte, vilket applikationen är tänkt att underlätta. 

5.2 Metoddiskussion 

Under projektets gång har en dynamisk produktutveckling tillämpats, detta beslut 

togs i samråd mellan projektets medlemmar och handledaren. Beslutet togs utifrån 

vinkeln att projektets medlemmar hade tidigare erfarenheter av dynamisk 

produktutveckling och den ansågs lämplig för även detta projekt. Ottoson (2004) 

menar att vid dynamisk produktutveckling är det viktigt att involvera framtida 

användarna i processen vilket också gjordes genom att inkludera deras åsikter och 

krav med hjälp av intervjuerna och användaråterkopplingen.  

I projektet lades en stor vikt på förstudien för att förstå och få en ingående bild av 

hur problemets utformning vilket ansågs som en bra grund för sedan kunna 

effektivisera produktutvecklingsfasen menar Tonnquist (2012). Observationer och 

intervjuer genomfördes med syftet att kartlägga behov och krav från potentiella 

framtida användare enligt Hägg et al. (2011) teori (se bilaga 6 och 7). Det 

utfördes även en workshop med biomekanikingenjörsstudenter för att hjälpa till 

att generera idéer under konceptgenereringsfasen. Biomekanikingenjörer valdes 

för att de hade erfarenheter inom produktutveckling och ett naturligt 

användarcentrerat designtänk. Flera av de idéerna från som workshopen 

resulterade i hade framkommit under brainstormingen och brainwritingen. 

Upprepningen visade på att projektets medlemmar var inne på rätt spår. Analogier 

och benchmarking-undersökningar användes för att studera liknande lösningar 

och komplettera redan påtänkta lösningar. Förstudien resulterade i en 

kravspecifikation och avgränsningar, kravspecifikationen omfattade krav från 

användarna och projektets uppdragsgivare. Avgränsningarna var avsedda att stötta 

och leda projektet mot rätt syfte, men också för att projektet inte skulle bli för 

stort.   
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Den morfologiska metodiken var den bäst lämpade metoden för att utvärdera och 

sätta ihop dellösningarna till olika koncept för att generera de bästa resultaten. 

Koncepten utvärderades sedan med hjälp av Pughs beslutsmatris, men i detta fall 

valdes att istället lyssna på projektets uppdragsgivare då dennes åsikter 

prioriterades högre än resultaten från beslutsmatrisen. Användaråterkopplingen 

visade sig sedan styrka valet av slutkoncept vilket resulterade i att Anna och 

Gustav valdes till slutkoncept.  

5.3 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter  

För att utveckla och utvärdera produkterna vidare borde tester genomföras för att 

säkerhetsställa deras funktion och användbarhet. FEM-, hållfasthets- och 

produktionskostnadsberäkningar borde genomföras innan framtagning av 

prototypen. Sedan borde användartester av den fullskaliga prototypen ske innan 

produktion för att tillförsäkra att produkterna fungerar som de är avsedda att göra. 

Även materialet bör genomgå en livscykelanalys för att optimera materialvalet för 

att klara av alla väderlekar under ett år, men även utifrån ett miljöperspektiv. 

Det fanns under projektets gång en idé om att sätta samman rittavlan och 

ståbordet för att undersöka om möjligheten fanns till att använda bordsskivan som 

en skrivbar yta. Dock fanns det inte under projektets gång material som samtidigt 

gick att skriva på utan att förlora den egenskapen då materialet kommer utsattas 

för olika väderlekar. 

Längs med gångslingorna borde det tas fram skyltar för vägvisning. Alternativ till 

skyltar kan vara att runt gångslingan finns det lampor som symboliserar OutDoor 

Office och visade vägen runt gångslingan. En bruksanvisning borde inkluderas 

med OutDoor Office för att berätta hur det fungerar och som en guide till hur 

gångslingorna ska läggas upp.  

Gångslingorna borde kartläggas på ett sådant sätt att de undvek trafik i högsta 

möjliga mån. Dels för att biltrafik kan kännas stressande, kan utsätta användarna 

för fara men också för att den kan försena promenaden så att den tar längre tid än 

vad som är tänkt. Gångslingorna bör vara utformade så att de går genom 

grönområden då Folkhälsomyndigheten (2015) menar att grönområden gör 

människor mer fysisk aktiva. 

Det framkom ut intervjuerna och observationerna att mat och dryck borde 

inkluderas i gående möten. Förslagsvis borde startpunkten för gångslingorna ha 

möjlighet att erbjuda dryck, i form av exempelvis kaffe, te eller vatten, och en 

mindre måltid, förslagsvis smörgåsar eller frukt, då detta visade sig viktigt. 
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Utifrån intervjuerna framkom att startpunktens geografiska läge inte borde vara 

för långt ifrån den egna arbetsplatsen. Detta för att inte orsaka besvär i form av 

stress hos användaren. 

För att placera ut produkterna på offentlig plats krävs att kontakt tas med 

kommuner och landsting i de berörda områdena. Projektets medlemmar var i 

kontakt med Halmstads kommuns avdelning Teknik och Fritidsförvaltning för att 

undersöka vilka regler och lagar som gäller angående att ställa ut produkterna.  

Det fanns inga hinder förutom att bestämma om vem som skulle stå för 

produkternas underhåll.   

5.4 Självvärdering och kritisk granskning  

Projektet har givit projektmedlemmarna en bekräftelse av att de metoder och 

teorier de använt sig av under sin utbildning som biomekanikingenjör har varit till 

nytta för projektets resultat. Projektmedlemmarnas styrkor har varit 

produktutveckling, ergonomisk anpassning och samarbete i gruppen.  

En svaghet under projektets tidiga delar var att projektets medlemmar hade 

begränsad kunskap om hur kommunikation, med främst e-post men även samtal, 

med personresurser utanför projektgruppen skulle ske på ett effektivt sätt. I 

projektet visade det sig vara svårt att hantera alla faser, då vissa delmoment ibland 

stod i motsats till varandra. Till exempel är inte design alltid förenligt med 

ingenjörsarbete och i dessa skeden var det svårt att kombinera båda samtidigt. 

Men ju längre tid som gick desto bättre blev projektmedlemmarna, med hjälp av 

handledaren, på att hantera och kombinera samspelet mellan olika faser. 

Samhällsnyttan av OutDoor Office kan bli stor. Det introducerar och uppmanar 

användaren till motion vilket leder till en ökad hälsa och produktivitet för 

användaren själv, men också för organisationerna. En förbättrad hälsa leder till 

färre sjukskrivningar och skador vilket ger samhället i stort en friskare befolkning 

och mindre kapital kommer att gå till att sjukvård, sjukersättning och anställande 

av ny personal. 

Aluminium är, i egenskap av en metall, helt och hållet återvinningsbart. Materialet 

har också en hög slittålighet och produkterna har således en lång livslängd. 

Aluminium har också låga underhållningskostnader på grund av dess 

korrosionsbeständighet vilket gör att få resurser behöver läggas på underhåll och 

service.  
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6. Ansvarsområden  

Under projektets gång har projektets 2 medlemmar delat upp arbetet sinsemellan. 

Flera avstämningar har sedan gjort där respektive skrivna stycken har gåtts 

igenom tillsammans och korregerats. Vissa delar av projektet har utförts helt på 

egen hand, så som artikelsökning och litteraturstudie, men resultatet av det har 

sedan delats med den andra medlemmen för att de båda ska inneha samma 

kunskapsgrund. Medlemmarna har kompletterat varandra bra, haft högt i tak och 

erhållit god samarbetsförmåga vilket lett till ett tillfredställande resultat.  
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7. Slutsats  

Projektet resulterade i färdiga konstruktionsritningar för ett ståbord och rittavla 

som är tänkt stå längs med en gångslinga samt en kartlagd gångslinga omkring 

högskolan i Halmstad. Resultatet medförde att mål och syfte har uppnåtts och 

även kravspecifikationen och frågeställningarna besvarades positivt i rapporten. I 

projektet har det tillämpats en dynamisk produktutveckling med användaren i 

fokus och kunskaper och kompetenser som projektmedlemmarna har haft med sig 

från biomekanikområdet har använts. Responsen från projektets uppdragsgivare 

var god och projektets medlemmar är nöjda med att bidragit till en framtida 

hälsosammare livsstil på arbetsplatser och organisationer genom att bidra till en 

förnyad möteskultur.  
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Bilaga 1 - Gantt-schema  

 

  

v.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Aktiviter

Projektplan

Redovisning av projektplan

Förstudie

Workshop

Konceptgenerering

Halvtidsredovisning

Konceptutvärdering

CAD

Utvärdering

Opponering

Slutredovisning

UTEXPO

Dokumentation
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Bilaga 2 - WBS (Work Breakdown Structure) 
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Bilaga 3 - SWOT-analys 

Strenghts 
 

Weaknesses 

Examensarbete - motiverande 
 

Kunskapsbrist inom vissa 
områden 

Bra projektgrupp  
 

Tid 

Stark förstudie 
 

Liten erfarenhet av projekledning 

Biomekanisk kompetens (anatomi, mekanik etc.) 
 

  

Gruppmedlemmar är intresserade av motion 
 

  

   Opportunitues 
 

Threats 

Finns stor marknad; stor användargrupp 
 

Väder - temperatur 
Kan användas inom olika områden; evenemang, kick-
off etc.  

 
Vandalism 

Stort kontaktnät 
 

Materialegenskaper 

Kan leda till jobb 
 

Nå ut till kunderna 
Möjlighet att uträttat flera saker samtidigt (äta, 
kommunicera, motionera)  

 
Förståelse av produkter 

Förbättrad fysisk och psykisk hälsa för användare 
 

Okänt hur marknaden kommer se 
ut 

Större produktivitet, kreativitet, välstånd för 
användare/företag 

 

Underlag - utrustning (skor, 
tunna kläder etc.) 

  
 

Information - vägbeskrivning 
(utformning) 
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Bilaga 4 - Kunskapsinventering 
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Bilaga 5 - Intressentanalys  

 

  
Kärnintressenter  

Projektgruppens medlemmar, projektets uppdragsgivare och 

handledare. 

Primärintressenter 

Berörda företag: personal och elever på Halmstad Högskola, 

andra intresserande företag: Destination Halmstad och 

Halmstad kommun.  

Sekundärintressenter  

Slutanvändare  
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Bilaga 6 - Observationer  

Observation gång 

Frågeställningar 

 Hur går människor i grupp? 

 Vad gör man samtidigt som man går? 

 Hur kommunicerar de med varandra? 

 Hur ser gruppdynamiken ut? 

Genomförande 

Observationen utfördes den 18 mars 2015. Den skedde på Stora Torg, Storgatan 

och längs med Nissan i Halmstad kl. 16.00 och tog en timme att utföra. Vädret för 

dagen var soligt med omkring 10 plusgrader utomhus. Under observationen lades 

fokus på att se hur grupper med vuxna människor, om två och flera, agerade under 

gång.  

Resultat 

Observation visade att många människor bar på någonting i alla fall en av deras 

händer. Detta kunde vara bland annat kaffekoppar, dryck och/eller väskor. Det 

kunde också observeras att större grupper om tre eller fler hade svårt att gå på en 

rak linje utan att gruppen bröt upp sig. Detta på grund av både utrymme och andra 

gångare på samma väg. Att gå i större grupper gör det också svårare att 

kommunicera med varandra då man endast kan prata åt ett håll samtidigt. Så om 

en person går i mitten så vänder personen sig ifrån någon när man pratar. Blåst 

kan också försvåra att höra en annan person. Det kunde även observeras att en 

person drev upp gångtakten och gick något framför de andra.  

Kroppsspråket när en person går visade sig vara annorlunda jämfört med när 

personer sitter ner. När personer går var det svårare att ”vara defensiv” i sitt 

kroppsspråk. Vilket kan leda till en öppnare diskussion och lättsammare stämning 

inom gruppen. Det upplevdes även att det var mindre ögonkontakt under gången. 

De flesta tittade rakt fram när de gick förutom då och då när de sökte ögonkontakt 

för att söka bekräftelse eller ville diskutera.  

De personer som gick själva observerades ofta gå med hörlurar i öronen eller med 

telefonen i handen samt i telefonsamtal.  
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Observation möte  

Frågeställningar 

 Vad är det för miljö?  

 Har personerna med någon fika? 

 Vad har personerna med för hjälpmedel?  

 Hur förmedlar personerna det de vill säga? 

 Hur ser kroppsspråket ut?  

 Hur ser gruppdynamiken ut? 

Resultat 

Observation 1. Möte, 3 stycken deltagare, torsdag förmiddag den 19 mars 2015, 

kursupplägg. Halmstad Högskola. 

Det var 3 deltagare på mötet varav det var 3 män. Alla hade anteckningsblock och 

penna med sig. 2 stycken hade egen kaffemugg med kaffe. 1 hade mobilen på 

bordet. Mötet utfördes i en lokal i P-huset, våning 3. Lokalen var utrustad med 

SMART-board, White board med tillhörande pennor och magneter, projektor, 

ljudinspelare, högtalarsystem, elliptiskt konferensbord, 12 stolar, ena väggen hade 

fönster ut mot gården, ljus ljussättning med bidrag från lampa och fönster. De satt 

på rad, en på den bortersta ändan och två satt bredvid varandra på långsidan. En 

person gick ut och skrev ut papper som användes under mötet. Detta pappersark 

användes för att se till att alla diskuterade samma sak. De använde varierande 

kroppsspråk och ögonkontakt för att förmedla och få bekräftelse på vad dem sa. 

Personen på änden ledde mötet och förde större delen av diskussionen framåt, han 

pratade mest men ibland delegerade ut ordet till de övriga som fick prata en stund 

innan han tog tillbaka ordet. De antecknade under mötets gång vad de själva 

skulle göra eller ta reda på efter mötet. Detta var mest stödord eller 

kontaktpersoner. Alla var vända och sökte ögonkontakt med den som pratade. De 

satt med öppna armar. Mötet pendlade mellan det som skulle tas upp på mötet 

blandat med skämt och sidospår. Det gjorde att det emellanåt blev en lättsammare 

stämning. För att avsluta mötet gick de igenom vad de kommit fram till och vad 

de skulle göra tills nästa gång. Mötet drog över med 10 minuter.  

Sammanfattning 

Av detta möte att döma kunde vi konstatera att samtliga deltagare hade någon 

form av anteckningsblock med sig till mötet, även att två av deltagarna hade kaffe 

med sig. Det kunde också konstateras att deltagarna ofta sökte ögonkontakt med 
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de andra deltagarna då de pratade. Ofta använde det sig av handrörelser för att 

ytterligare förmedla vad dem sade. Det märktes också att deltagarna inte använde 

sig av de hjälpmedel, såsom White board och projektor, som fanns till förfogande 

utan de nöjde sig med att använda anteckningsblock och penna. Anledningen var 

att det aldrig under detta möte fanns ett behov av att illustrera för fler än tre 

personer samtidigt. Vid så små grupper fungerar ett anteckningsblock lika bra.  
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Bilaga 7 - Intervjuer 

Intervju 1 

Intervju med Anonym 

Intervjun genomfördes den 6 mars 2015 mellan kl. 10.00- 10.30, Halmstad, 

Hälsoteknik Centrum Halland. 

Intervjuare: 

AL: Anton Lundin 

FJ: Frida Johansson 

Intervjuperson: 

AA: Anonym (Universitetsadjunkt Högskolan Halmstad) 

AL: Ja vi kommer ställa lite frågor hur man möter produktivitet och sen lite om 

motion, och hur dessa saker möter varandra. Första frågan är: Hur ser ett typiskt 

möte ut för dig här på högskolan eller på annan plats? 

AA: Ett typiskt möte kan väl se ut som att man har en typisk tidpunkt man ska 

dyka upp, ofta en kopp kaffe i handen, ofta är det en som ansvarar för mötet. 

Beroende på vilken avdelning jag är på är det olika struktur och effektivitet på 

mötena. Informationspunkter blandas med frågor och problem som man 

diskuterar, vissa möten präglas med mer klagomål och ältande och andra möten 

präglas med mer problemlösning. Det som är väldigt vanligt är att de flesta möten 

drar ut på tiden så man får räkna med tio minuter plus och att man aldrig hinna 

prata klart med det man tänkt prata om. Så det är väl ett typiskt möte.  

AL: Sen hade vi en följdfråga där, vad har man med sig, du nämnde kaffe, har 

man anteckningsblock?  

AA: Ja anteckningsblock använder jag kanske 95 procent av gångerna, en del har 

surfplattor, men det har inte jag. Nej men det är nog mer små saker som vad hette 

den personen eller telefonnummer som jag skriver ner och ibland punktar jag upp 

grejerna bara för att hålla mig själv fokuserad.  

FJ: Är det många som har med anteckningsblock? 
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AA: Ja alla har med något block man lägger fram så utifall om det skulle vara ngt, 

inte överallt men just här [HCH] är det alltid någon som gör minnesanteckningar 

så att man kan ta del av mötet i efterhand om man behöver gå eller inte kunde 

närvara eller sådana saker.  

FJ: Okej. 

AA: Ibland men inte alltid, vi har ju det här systemet Trello. Har ni hört talas om 

det?  

FJ: Ja det har vi. 

AA: Kan tänka mig Thomas har berättat om det. Där Lägger vi faktiskt upp saker 

som vi vill ta upp på mötet som vi har en gång i veckan och då vet man ju lite vad 

det kommer handla om, så man kan förbereda sig och det är samma där borta på 

ETN, så när det var studierektorsmöte så får vi en agenda liksom så vi vet vad 

som ska tas upp.  

FJ: Sen så har vi, hur man förmedlar det man vill säga, med olika hjälpmedel, om 

det ofta är White Board eller om det används mycket andra hjälpmedel på möten? 

AA: Ibland så nu i veckan så hade Anki något hon ville visa och då använde vi 

TV, det kan vara filmsnuttar eller bilder eller artiklar eller något som inleder 

mötet för att peppa oss lite och så. Sen har man möte med studierektorerna och 

sådana saker så delar dem ibland ut papper som liksom kompletterar då den 

informationen man pratar om punkter, listor eller utbildningsordning eller något 

sådant. White Board använder vi varje vecka på våra möten, jag tycker det är 

jättebra, för det visualiserar det väldigt mycket, det får en att hålla fokus också om 

man har något framför sig.  

AL: Och sen ja, det var mötesdelen av intervjun sen tänkte vi höra lite om du 

motionerar under arbetstiden, om du gör några speciella kanske om du går på 

gymmet, diskar, promenerar och sådana saker? 

AA: Jag tränar ju på gymmet, jag har ingen struktur jag går när jag känner för det 

oftast på morgonen innan jobbet, och så kommer jag senare till jobbet tar igen det 

på ett annat sätt liksom. Jag tar lunchpromenader om vädret tillåter och då går jag 

runt kvarteret. Jag tänker väl ibland eller jag promenerar runt olika byggnader och 

sådant, och jag går liksom runt så här ibland när jag kör fast, så ställer mig upp 

promenerar och tänker lite och tittar ut genom fönstret. 
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FJ: Känns det någon skillnad om du kört fast och så ställer du dig upp eller går 

någon liten promenad, känner du ngn effekt av det?   

AA: Ja jag känner effekt av att byta miljö tror jag. Nu har jag börjat köra, det 

finns en app där man lägger upp arbetsdagen, lite grann, så här många timmar ska 

jag lägga på den projektplanen, så här många timmar, minuter, ska jag lägga på 

den uppgiften och när den tiden är slut då måste jag släppa det jag har och ta nästa 

uppgift. Då måste jag lägga fokus på den uppgiften jag gjorde, blir det så att när 

jag bara ska köra klart denna tentan eller vad det vara, kan jag sitta där i fyra 

timmar och vara ineffektiv eftersom jag inte bytt fokus eller uppgift. Så får man 

en annan känsla när man gjort 3 saker på 1 timma istället för 1 sak på 3 h för man 

påbörjat lite av varje så att byta fokus tycker jag funkar för mig i alla fall.  

AL: Ja det var lite det vi var inne på, men det här med nya intryck, hur mycket 

nya intryck får du på en dag, hur mycket varierar en arbetsdag eller arbetsvecka 

från varandra är det liksom samma uppgifter samma miljöer eller rör dig i större 

grupper kanske människor och kanske större olika varierande miljöer?  

AA: jag rör mig ju lite överallt, träffar väldigt många olika människor. Men som 

idag har jag haft lektion med studenterna, man får jätte härligt ide input och energi 

av det, sen kommer hit träffar sina kollegor och nu sitter vi här liksom. Det är ju 

inte varje vecka men det händer ju liknande grejor, och sen på lunchen ska jag då 

iväg till sjukhuset på ett annat möte, så att man flänger ju runt en del. Jag tycker 

nästan det är för mycket möten jag skulle velat ha färre möten om man ska vara 

sån. Nu har det lugnat sig sen jag bytt arbetsplats men innan kunde jag ha möten 

från 8-16 startar datan vid 17 på eftermiddagen fast man inte orkar jobba. 

AL: Ja precis då blir det bara samma, kaka på kaka 

AA: Många onödiga möten tycker jag, det finns en bok som heter 4 timmar 

arbetsvecka  

AL: Det låter underbart [alla skrattar] 

AA: Det var såhär, kan du undvika möten är första frågan, kan man ta det på 

telefon? eller kan man ta det på mail? eller liksom måste man ses eller kan man 

lösa det ändå? Det tycker jag är jätte spännande sen så är det jätte viktigt att träffa 

människor för att kommunicera.  

[TEKNISKA PROBLEM] (uppehåll i inspelningen, ungefär 2 minuter) 



 

 

13 

 

AA: Nackdelen tycker jag är att just på den här arbetsplatsen eller högskolan i 

stort så är alla stressade vilket gör att om jag skulle bli medbjuden en eftermiddag 

på ett möte på en konferensanläggning som ligger en halvtimme bort, jag har inte 

tid, eller så, eller jag har inte tid för att prata med sådant som inte är relevant för 

att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter. Så mina arbetsuppgifter måste vara 

tydliga, målet med mötet måste vara klart om jag ska göra någon större grej av det 

vill säga byta miljö eller så. 

FJ: Ja precis  

AA: Sen tycker jag att bara det här med att ta en lunchpromenad med en kollega 

ibland kan ge jätte mycket input på en kvart. Istället för att många gör en stor grej 

av det. Det ska inte vara svårt att fråga en kollega ska vi gå ett varv? Men det är 

det idag.  

FJ: aa 

AA: Men det är det idag för att folk har lunchmöten, de har inte ens rast på 

lunchen. När ska man då gå?  

FJ: Maten i handel (skratt) 

AA: Nej men alla har olika scheman, det är jätte svårt att få in rutiner.  

AL: Lite det du var inne på det här att det var kollegor, händer det att du går med 

lite okända människor. Kanske efter ett möte eller något sådant, så att man går en 

tur med någon.  

AA: Nej det blir liksom ingen förutsättning för att träffa en människa som man 

inte känner. Eller vad man ska säga. 

AL: Nej det är ju svårt såklart. 

AA: Vi hade någon gång på HCH en kickoff möte i stan då jag inte kände alla, för 

vi var lite nya konstellationer. Och då på lunchen gjorde vi goechasning, alltså att 

man gick med någon i närheten och då blev det att man formade sig, eller så, och 

då var en grupp på 8-10 personer. Jag tror att när vi var på ett annat 

forskningsmöte var vi ungefär 25 personer, så var det mycket svårare att känna att 

man, för det blev ju så väldigt grupperat på något sätt om man ska prata med 

något så då blev det lätt att man går för sig själv kanske. Deras forskningsmiljö är 
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ju inte så relevant till min forskning utan det är ju mest om biogas och fåglar och 

sådant. Det var svårt att hitta något att prata om.  

AL: Nej men jag tror vi har avverkat våra frågor, jag vet inte om du vill fråga 

något, eller lägga till något, eller kommentera något på vår intervju? 

AA: Nej, jag tycker det är roligt att ni gör detta projektet, för jag är en som gärna 

hade velat ha detta koncept i min arbetsdag. 

FJ: Ja du vet ju en del av projektet sen innan? 

AA: Ja lite men inte mycket, jag vet ju att Thomas är projektledare och dem har 

påbörjat en idé och börjat ta fram en applikation och så. Men jag känner ju det 

största hindret att, som både är spännande, det är ju själva etablerandet av att det 

måste bli en naturlig del av arbetsdagen. 

FJ: Det måste bli en grej eller att alla känner eller att man vill, att det känns okej 

för alla att vi tar mötet och går en sväng istället.  

AA: Men jag tänker som vi på HCH vi är som mest 8-9 stycken på våra möten, 

varför har inte vi gående möten? vad är hindren? Jo vi äter lite på mötena också, 

det glömde jag nog säga, vi fikar ju lite, och när man går i grupp är det svårt att 

höra vad alla säger, man måste ha någon som strukturerar upp tror jag och 

bestämmer, nu ska ni två gå ihop och prata om det, på något sätt.  

Intervju 2 

Intervju med Emma Börjesson 

Intervjun genomfördes den 10 mars 2015 mellan kl. 11.00- 11.15. Halmstad. 

Hälsoteknikcentrum Halland.  

Intervjuare: 

AL: Anton Lundin 

FJ: Frida Johansson 

Intervjuperson: 

EB: Emma Börjesson  
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AL: Vi skulle bara börja med namn, ålder, befattning och sen om du faktiskt ens 

vill vara med namngiven i intervjun. 

EB: Det är helt okej att ni [uppger] mig med namn. Eller det tror jag, jag kan ju 

säga det efteråt beroende på vad jag berättar [alla skrattar]. Men jag heter Emma 

Börjesson och jag är kvinna och är 33 år gammal.  

AL: Sen befattning också. 

EB: Jag jobbar som projektkoordinator på Hälsoteknik Centrum i Halmstad. 

AL: Okej jättebra. Då börjar vi med frågorna då. Första frågan är hur ett typiskt 

möte, som det ni har här ute [utanför det rum där vi sitter bedrivs ett möte], 

faktiskt kan se ut. På högskolan och på andra ställen. 

EB: Väldigt typiskt så tycker jag nästan alltid att alla möten bokas till att vara en 

timme oavsett vad dom handlar om. Det är det man förväntas boka upp. Det här är 

ganska typiskt [syftar till mötet som pågår utanför rummet] för oss att vi sitter i 

soffor så avslappnat. Men vi har ju också ett mer konventionellt konferensrum 

som vi också använder ganska mycket och så har vi ett annat konferensrum där 

man både kan välja om man ska stå och sitta. Så typiskt så sker möten för min del 

däremellan [dessa olika mötesrum]. Men jag har väl också [möten som] varar 

ungefär en timme och man sitter still och visar sitt. Det är väl inte på jättemånga 

sådana möten som man visar PowerPoints och sådant alltid utan det är väl mycket 

där man sitter med sin dator. Sen som är ganska typiskt för mig också, viket beror 

på att jag bor i Göteborg, är att jag har ganska mycket möten också över Skype. 

Antingen Skype eller [på] telefon. Och vi har Adobe Connect att man går in i 

digitala rum så man kan prata flera.  

FJ: Vad finns det mer för vanliga hjälpmedel för att förmedla det man vill säga 

under mötet? Vad är det oftast som används? 

EB: Jag tycker inte man använder så mycket verktyg. Man sitter och pratar. Jag 

brukar tänka på det ibland när jag har telefonmöte, då man inte har någon 

möjlighet att göra något annat än att prata att det inte är så himla stor skillnad 

[från när man har hjälpmedel]. Vissa är mer benägna att rita upp sin idé på 

Whiteboarden och det är väl mer kopplat till personer. Men vanliga möten, nej jag 

tycker inte att man använder så mycket [hjälpmedel] då. Utan man träffas för att 

prata och det är sen när mötet är avslutat som man använder datorn och mailar det 
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eller skriver det man har kommit överens om. Men det är klart lite 

minnesanteckningar tas. Men det är ganska många ändå, tycker jag, som inte har 

med sin dator ens på möten. Förvånansvärt många tycker jag som skriver och som 

fortfarande har [anteckningsblock]. Jag gör inte det, jag använder bara min dator 

men det [beror] mycket för att jag jobbar hemifrån och från distans så jag kan inte 

ha alla grejor med mig hela tiden utan jag allt jag behöver [finns i datorn]. Det är 

väldigt sällan jag skriver [för hand].  

AL: Du sa det att ni hade lite olika mötesrum, när bokar ni in de olika 

mötesrummen? När är ni i sofforna, när är i det strikta konferensrummet?  

EB: Sofforna är vi i när vi har våra veckomöten som är lite längre, som är två 

timmar ofta. Då vi går igenom projekten vi och tar avstämningar; vem gör det? 

vem fixar med det och sådär. När vi har det mötesrummet där vi står upp mycket 

det är väl mest när vi har workshops där vi ska arbeta kring en frågeställning och 

vi utnyttjar lite material och vi vet att vi behöver ha stora tavlor för att sätta upp 

Post-It-lappar eller vad det nu kan vara. Sen skulle jag nog säga det där andra mer 

konventionella, traditionella mötesrummet använder vi nog mycket när det inte är 

så mycket interna möten utan mer med samarbetsparter. Alltså personer man 

tycker är lite viktiga och som kanske förväntar sig ett konventionellt mötesrum. 

Ofta är många väldigt förtjusta i det här andra rummet [där man står] och det är 

också ganska representativt för [HCH:s] anda. Och är vi många framför allt så är 

vi i det [konventionella mötesrummer]. 

AL: Hur ofta rör du dig under arbetstiden och vilka sysslor gör du? Det kan till 

exempel vara promenera, diska eller sådant.  

EB: När vi har möten och sådant så sitter vi mest. När jag jobbar här [på HCH i 

Halmstad] så står jag vid mitt skrivbord väldigt ofta och det är väldigt sällan jag 

sitter ner. Sen rör jag mig inte så jättemycket. Det är inte jätte ofta jag skriver ut 

papper eller går på toaletten eller på lunchen när man tar fram sin mat. Men det är 

ju när jag är här [på HCH]. Sen när jag är hemma och jobbar då sitter jag 

dessvärre ganska still där också. Det händer att jag ganska ofta sticker ut och 

springer på lunchen eller går ner och hämtar tidningen eller posten när den 

kommit som är bara 50 meter [bort] bara för att det är skönt [att röra på sig]. Och 

då känner man att, "fasen varför gör jag inte det här oftare?". Men nej, jag skulle 

nog säga att jag sitter ganska still. Däremot så tar jag trapporna, om jag inte ska 

upp till Faculty [på översta våningen]. 
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FJ: Tycker du att det känns någon skillnad om du till exempel står eller upp en 

dag eller om du har tagit en lite mindre promenad eller hämtat posten?   

EB: Ja det gör jag när jag verkligen tar tag i det eller när jag sticker ut och 

springer eller går. Jag skulle lika gärna kunna gå men det är bara det att jag är lite 

för rastlös för att promenera kanske. Men då känner man ju att det miljöombytet 

är fantastiskt värdefullt tycker jag. Det kan ju handla om att jag har suttit och 

någon, säg någon analys i någon slutrapport, och så har det tagit mig två timmar 

att författa ett stycke och sen sticker jag ut och springer och sen så vet jag precis 

hur jag ska lösa det [när jag kommer tillbaka]. Det vet jag att det funkar för mig 

det är bara märkligt att jag inte kör det ofta [skratt] faktiskt. Det känner jag 

absolut att det [ger] positiva konsekvenser. Stå upp däremot det kan jag inte svara 

på för det tycker att mina arbetsdagar ser så olika ut så jag har svårt att se när jag 

avviker och märker någon skillnad eftersom att jag kanske jobbar här nere [i 

Halmstad ] i tre dagar i veckan och då är det väldigt mycket möten för min del för 

jag försöker förlägga dom på dom dagarna som jag är här och när jag jobbar 

hemma så sitter jag. Så jag kan inte säga att jag märker skillnad när jag står mot 

när jag sitter.  

AL: Nästa fråga är hur mycket nya intryck får du på en dag, hur mycket varierar 

en arbetsdag eller en arbetsvecka från den andra liksom? Är det samma miljöer, är 

det samma människor eller är det nytt hela tiden? 

EB: Om man säger såhär jag har nog ganska stor variation på platser, eftersom jag 

jobbar hemma, sitter på tåget och jobbar och är här. Fast samtidigt så är det stor 

variation inom det jag gör men den variationen är ganska statisk. Förstår ni vad 

jag menar då? [AL: Ja.] Det är samma, det är variation i miljöerna men det är hela 

tiden samma variation. Nya intryck och sådant som man utsätts mest för det 

handlar framför allt om när man träffar nya människor. Det är inte så jätte ofta jag 

är på nya platser eller så.  

FJ: Tror du att gå gemensamma gångturer med nya människor eller på nya platser 

utomhus hade bidragit till nya idéer och mer kreativitet.  

EB: Ja det tror jag. Jag tror absolut [att man får] nya idéer men jag tror också att 

man får möjlighet att prata om det man gör. Alltså det man redan arbetar med eller 

dom idéerna man kanske redan [och] får en möjlighet att bara få dom bekräftade. 

Eller så "ah men vi jobbar i det här projektet och så gör vi si och så gör vi såhär" 
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och att någon annan bara "Jaha! Ja men det låter ju skitbra.". Det har jag också 

tänkt på och det låter som det är rätt väg. Så att man behöver nya inspel men 

också bekräftelse från någon helt utomstående att vi tänker rätt, eller bara att de 

förstår. "Aha men jag fattar precis vad det handlar om". För väldigt ofta jobbar vi 

med sådana grejor som vi som är invigda, vi som kan hela historien, hela 

bakgrunden [tycker är] logiskt [men hur är det] för någon annan utifrån. [AL: Så 

man får lite återkoppling så man ser att man är på rätt spår från en utomstående 

liksom.] Exakt. Känner dom igen där här problembeskrivningen, tycker dom att 

den här lösningen verkar vara ett bra alternativ eller så. Sen tror jag att möten med 

människor oavsett vilken form är jätteviktiga och jättenyttiga. Även utan någon 

som helst uttalat syfte till varför vi ska gå eller träffas eller så. [FJ: Ja det behöver 

ju inte bara vara att man behöver sträcka på om man har suttit med sin analys.] 

Det är när man tror att man kan planera, när man tror att man vet vem man ska 

träffa, när man försöker tillrättalägga allting då händer det ju väldigt sällan 

någonting oväntat. För att man redan vet allting.  

FJ: Det var dom frågorna vi hade.  

Intervju 3 

Intervju med Jeanette Gullbrand 

Intervjun genomfördes den 12 mars 2015 mellan kl. 11.00- 11.15. Halmstad 

Högskola.  

Intervjuare: 

AL: Anton Lundin 

FJ: Frida Johansson 

Intervjuperson: 

JG: Jeanette Gullbrand 

AL: Vi tänkte börja med namn, befattning, ålder, kön så vi har det. 

JG: Jeanette Gullbrand, adjunkt i projektledning och produktutveckling [på 

högskolan i Halmstad], 48, tjej. Det var nog allt tror jag.  

AL: Ja, vi behöver inte mer men om du vill vara anonym så får du vara det. 
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JG: Ni kan följa dom andra [tidigare intervjupersonernas önskemål] så ni har 

samma på alla [intervjupersoner] sedan.  

AL: Okej. Vi tänkte börja med att fråga hur ett möte för dig, hur det ser ut; vad 

har man med sig, var är du någonstans?  

JG: Jag har ju möten i så många olika former här på skolan [Halmstad högskola]. 

Allt ifrån att vi är här [i O-husets personalavdelning] och att man har [möte] med 

kollegor i konferensrummet. Man har bara kalender och papper och penna med 

sig ungefär. Sen kan det också vara möten där man träffar [någon] från andra 

sektioner i ett större sammanhang när man är någon annanstans men man har väl 

ändå ungefär samma med sig; kalender, papper och penna. Sen har man också 

möten med studenter och då har man ju alla papper och sådant med sig som har 

med just [de papperna] som har med den klassen eller den studentgruppen att 

göra. Man kan vara handledare eller så. Det är ungefär så det ser ut. Men möten 

kan vara massa olika former allt från att det är rätt så formellt och man inte känner 

dom så mycket som man ska träffa till att det är väldigt avslappnat och nästan att 

man har fötterna på konferensbordet. Det finns ett helt spektrum.  

FJ: Du var lite inne på det men hur förmedlar man det man vill säga? Med hjälp 

av hjälpmedel kanske, block och penna har man gärna med sig.  

JG: Ja det beror lite på vilken roll man har i mötet. Jag har jobbat som 

projektledare innan och då var man ofta den som styrde mötet väldigt mycket. Då 

var det mer att man hade [PowerPointslides med sig] eller var den som drev mötet 

framåt och hade papper att dela ut. Är man mer deltagare så kanske det är mer att 

man ibland förväntas visa några [PowerPointslides] men framför allt är det med 

orden, att man säger någonting eller att man visar upp saker. Ibland har man med 

papper och ibland har man det på datorn som man kan koppla in. Det finns massa 

olika varianter. 

AL: Vi har lite andra frågor [som rör annat än bara möten]. Det här med rörelse i 

arbetet; hur mycket rör du dig ungefär på en arbetsdag, hur mycket olika fysiska 

moment är det? 

JG: Det är faktiskt lite knepigt. Jag tror att jag rör mig mindre än jag tror. Jag gick 

upp [i vikt] när jag bytte hit [från projektledare till adjunkt på HH] vilket jag 

tycker är rätt konstigt när man undervisar och står i en lektionssal och så. Men det 

är ju trots allt inte hela dagarna så rätt mycket sitter man vid skrivbordet trots allt. 
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Och då sitter man blixtstilla, på mitt gamla jobb var det mer att man [gick från] 

laboratoriet och ner till produktion och det var mer rörelse hela tiden. Jag försöker 

stå upp för jag har höj- och sänkbart skrivbord men jag är rätt matt efter att jag har 

föreläst så jag sjunker mest ned som en hög i den där stolen istället för att ställa 

sig upp och skriva. Så jag sitter nog rätt så mycket faktiskt.  

FJ: Om du står [eller sitter] känner du någon skillnad i produktivitet eller energi?  

JG: Ja, jag tycker om att stå. Om jag har massa smågrejor som att fylla i resultat 

eller ringa lite så tycker jag att man får mer energi när man står upp, det tycker 

jag. Allt blir mycket snabbare, som rörelserna när man ska ta ut grejor [ur lådor] 

och fixa. Då funkar det mycket bättre. Men det fungerar ju inte alls när man ska 

rätta eller skriva så. Då vill man helst bara sitta.  

AL: Du nämnde att du var på lite olika platser och så [i arbetet]. Hur skiljer sig en 

vanlig arbetsvecka eller arbetsdag från den andra? Är det mycket nya platser, nya 

människor, nya elever, nya möten, nya projekt eller är det ganska statiskt? 

JG: Ja det är inte så stor skillnad på miljöer, jag är ungefär i samma lokaler och 

även om man är i ett annat klassrum så är ett klassrum ett klassrum. Men det är en 

otrolig genomströmning av ansikten eftersom man har så mycket kontakter med 

studenter och att jag har väldigt mycket studenter och väldigt mycket olika 

klasser. Så det är väldigt många nya intryck på det sättet, det är det ju.  

FJ: Tror du att gå gemensamma gångturer med nya människor, eller på nya 

platser, kanske utomhus, hade bidragit till produktivitet?  

JG: Ja det tror jag nog. Du menar att ha möte på gåfrom? [FJ, AL: Ja.] Ja det tror 

jag skulle vara rätt så bra i många fall. Just inte med studenterna, men med 

kollegor och skulle det nog vara rätt så bra kanske. Men det kanske inte skulle 

vara så många jag fick med mig på sådana [gångturer]. Vi pratar om sådant här 

ibland och det sitter ju ganska mycket i väggarna hur man ska bete sig på ett visst 

sätt och hur man är på möten och så.  

AL: Det är det projektet handlar om att försöka skapa nya mötesplatser för nya 

människor. Så du [Jeanette] träffar någon från en annan sektion som du inte så 

ofta träffar och berättar om dina idéer, får dom validerade och sen får lite nya 

intryck som har annan bakgrund. 
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JG: Sådant är ju väldigt bra. Nu när vi har vårt nya fikarum här uppe så träffas 

mycket mer allihop än vad vi gjorde innan. Innovation management har sin lilla 

grupp här [i O-huset] men vi tvingas ihop med alla dom andra [i huset] när vi fikar 

och det märker man att det är väldigt bra att få träffa andra. Men vi träffar ju 

däremot inte så mycket från andra sektioner. Nu har jag varit rätt mycket och 

härjat runt för att jag undervisar lite över allt men hade jag inte gjort det hade jag 

varit helt isolerad i den här [miljön].  

AL: Vi vill tacka för att du tog dig tiden att prata med oss! 
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Bilaga 8 - QFD (Quality Function Design)
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Bilaga 9 - Kravspecifikation 

Gångturen 

 Ska bidra till mer fysisk aktivitet i arbetet 

 Ska ge möjlighet till ökad produktivitet genom förbättrad hälsa  

 Produkter längs med gångturen som bidrar till att genomföra ett möte 

 Inte för långt avstånd till gångslingan: avståndet mindre än 500 meter från 

eget kontor 

Produkterna  

 Klarar av ett helt års väderlek:  

 Temperaturområde: -20 till +35 grader 

 Regn: pH 0 till 7 

 Sol: solljus utan att bleka färgen 

 Erosion: erosionsbeständigt material 

 Miljövänlig: byggda av material som inte skadar miljön 

 Ergonomiskt utformade:  

 Inga vassa kanter 

 Bidrar inte till skadliga kroppsställningar  

 Anpassade för personer med olika kroppsmått 

 Ståbordet ska kunna användas av minst 4 åt gången  

Användarkrav 

Utöver projektgruppens och projektledarens krav framkom önskemål från 

användarna.  

 Produkternas plana ytor ska fungera som stödyta till anteckningar 

 Produkterna ska underlätta till att förmedla idéer mellan användarna  

 Kaffe/te/dryck ska finnas tillhands längs med gångslingan 
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Bilaga 10 - Brainstorming/Brainwriting  
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Bilaga 11 - Workshop 

Grupp 1 

 

 

 



 

 

26 

 

Grupp 2 
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Bilaga 12 - Materialanalys 
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Bilaga 13 - CAD - Konstruktionsritningar  

Gustav 
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Bilaga 14 - Dimensionering av produkterna 

 

Figur 5: Siffrorna illustrerar de olika bordsytorna  

Medelvärde av 50:e percentilen man och 50:e percentilen kvinna av höjden från 

marken till armbågen: 
                

 
            

Mellanskillnaden mellan ytorna: 
                                    

 
            

Skokorrigering resulterade i att       och       för kvinnor respektive män 

adderades på alla vertikala mått (Pheasant & Haslegrove 2006).       adderades 

för att uppnå en bekväm skrivställning för armar och axlar bestämdes bordsytan 

vara något högre. 

De tre olika bordhöjderna (se figur 5) blev följande:  

 Yta 1:         
       

 
                         

 Yta 2:         
       

 
                                  

 Yta 3:         
       

 
                                  

De cirkulära bordsytornas omkrets beräknades från axelmått tagna från 95: e 

percentilens man, vilket var          . För att tillåta att flera personer kunde 

luta sig samtidigt adderas       på varje axelmått. Utifrån detta fick ytorna 

följande storlek: 

 Yta 1: 
            

 
                     

 Yta 2:  
            

 
                   

 Yta 3:  
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