Biomekanikingenjör inriktning människa teknik 180hp

EXAMENSARBETE

Stillasittande - Ansvarstagande miljö

Utvecklande av stödjande teknik i befintlig miljö

Simon Kriborg och Torbjörn Eriksson

Examensarbete inom maskinteknik med inriktning biomekanik 15hp

2016-06-01

Förord

Förord
Våren 2016 genomfördes det här examensarbetet (15hp) som avslutning på tre års studier på
programmet Biomekanikingenjör: inriktning människa - teknik, vid Högskolan i Halmstad.
Under de 20 veckorna har vi fått stöd, stort engagemang och inspiration från flertalet personer
till vilka vi vill uttrycka vår tacksamhet.

Loisa Sessman - Handledare Halmstad Högskola
Alla involverade från Hälsoteknikcentrum Halland, speciellt
Virginia Wiman
Jens Lundström
Madeleine Solenhill
Alla involverade från Bosbec, speciellt
Per-olof Persson Edqvist
Magnus Svensson
Björn Colliander
Tack för stöd från
Karin Weman Josefsson - Högskolan Halmstad
Rolf Andersson - Sweco
Vi vill även tacka involverade i projektet i form av intervjuer och workshops.

Sammanfattning

Sammanfattning
Människans anatomi och fysiologi har inte genomgått större förändringar på 50
000 år, under de senare århundradena har dock enorma förändringar av
människans fysiska aktivitet skett. På senare tid har stillasittande seglat upp som
en oberoende riskfaktor skiljt från rekommendationer om motion. Att lyfta
stillasittande till lågintensiv fysisk aktivitet så som gående, anses vara den största
möjligheten för att förebygga riskerna (så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar
mm) till följd av långvarigt stillasittande.
Problematiken togs upp i ett utvecklingsprojekt inom hälsoinnovation med syfte
att öka muskelaktivering i vardagsmiljö, där aspekten att aktuella produkter är
individuella, men problematiken finns på gruppnivå framkom. Deltagarna i
projektet var utöver Linus Ståhl och Andrea Cardenbäck även Torbjörn Eriksson,
som tillsammans med Simon Kriborg skapade detta examensarbete med inriktning
på arbetsmiljö. Examensarbetet avsåg att visa hur ansvaret för att inte guida in
människor i ohälsosamt stillasittande, kan ligga på den befintliga miljön.
Examensarbetet inleddes i egen regi men knöt snabbt samarbetsavtal med
Hälsoteknikcentrum Halland. Projektet har genomförts på bred front där såväl
detektion av sittande, databehandling, återkoppling behandlats genom
litteraturstudier, iterativ produktutvecklingsmetodik med 6-3-5 metoden, Pughs
utvärderingsmatris samt avslutande prototypbygge, där delar genomförts
tillsammans med samarbetspartnern Bosbec. Då delar av projektet legat utanför
Projektgruppens (PG) scope of practice har förankring av införskaffad
information inom områdena verifierats genom intervjuer med verksamma inom
respektive område. Vidare har användarinvolvering skett genom projektets gång i
olika former.
Resultatet av projektets ena del är en föreslagen vägghängd återkopplande
produkt, med upplyst sittande person i olika färger för att spegla risknivån av
fortsatt sittande av individerna i gruppen. Vid rekommendation om att gruppen
bör avbryta det kollektiva sittandet, tänds även en efter arbetsmiljöverkets
föreskrifter utformad påbudsskylt föreställande en person resandes från en stol.
Vid färgskiftningarna spelas även ett ljud upp för att kunna involvera fler grupper.
Resultatet av den andra del är egentillverkade sittsensorer med bra upplevd
respons, speciellt i förhållande till deras kostnadseffektivitet som väckt intresse
hos samarbetspartner för fler eventuella tillämpningsområden inom
hälsotekniksområdet. Ett usability test utfördes på en första enkel prototyp utan
ljudåterkoppling i form av en cognitive walkthrough (CW) med resultatet att
testdeltagarna förstod skylten och hur deras beteende påverkade återkopplingen.
Med kostnadseffektiva sensorer och initialt testad och förbättrad återkopplande
produkt med ljus och ljud, har presenterad produkt potential att lyfta
medvetenheten om risker med stillasittande.
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Abstract
The human anatomy and physiology have hardly changed in the past 50 000
years, but during the past hundred years, our physical activity have drastically
decreased. During the past decades sedentary behavior have received increased
attention on its impact on our health and how it’s a different problem, then that
addressed by the recommendations on physical activity that exists today. To
change our sedentary behavior to that of low intense physical activity, such as
walking, is considered to be the best possibility to prevent the risks (diabetes,
heart disease etc.) of long sedentary behavior.
The problem was first brought up in a development project in a course of
healthinnovation, where insight that current products are designed for individuals,
but the problem is on a group level was brought up. The participants in the project
was except for Linus Ståhl and Andrea Cardenbäck also Torbjörn Eriksson, who
along with Simon Kriborg created this thesis with focus on work environment.
This thesis was designed to describe how the responsibility to not guide people
into unhealthy sedentary behavior, can be part of the existing environment.
The project started off on its own, but quickly entered an agreement of
cooperation with Hälsoteknikcentrum Halland. The project has been done with a
broad perspective where both detection of sitting, data processing and feedback
have been treated through literature studies and iterative product development
methodology, with the “6-3-5” method and Pugh’s evaluation matrix. The project
finished with the building of a prototype, with assistance from Bosbec, who also
entered an agreement of cooperation with the project group. Though some parts of
the project have been outside of the project group’s scope of practice, information
received have been verified through interviews with active people within those
fields. Further user involvement has also been done through the project in various
forms.
The result of one part of the project is a feedback product, placed on the wall with
an illuminated person in sitting position, in different colors to reflect the risk level
of continued sitting behavior of the individuals in the group at hand. At the
recommended level that the group as a whole should interrupt their sitting an
additional sign of a person rising from a chair, designed after Arbetsmiljöverkets
prescription, is illuminated aswell. When the sign changes color, a sound is also
played to enable more people to participate.The result of the second part are the
sit-sensors with very well experienced feedback, designed and developed by the
projektgroup. Especially compared to their price, which have been of much
interest for the project group’s partner Bosbec, and potentially useful in other
different health technology areas. A usability test was done on a rather simple first
prototype, that was lacking audio feedback, in a cognitive walkthrough (CW) with
the result that the test subjects understood the design and how their behavior
affected the feedback. With cost efficient sensors, initial tested and improved
feedback product with light and sound included, the presented product has
potential to raise awareness of risks sedentary behavior.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
I början på 1950-talet genomfördes en av de första moderna studierna av fysisk
aktivitets effekter på människans hälsa. I studien av Morris et al. (1953) jämfördes
Londons busschaufförer och dess konduktörer. Man undersökte bland annat
förekomsten av hjärtinfarkt och bukfetma. Tidigare undersökningar hade visat att
tjänstemän och busschaufförer som har ett mer stillasittande arbete löpte en
betydligt större risk för att få problem med sin hälsa jämfört med brevbärare eller
konduktörer, som har ett mer fysiskt aktivt arbete. Morris et al. (1953) visade på
just detta, trots konduktörerna och chaufförernas liknande arbetsmiljö så var
chaufförernas hälsa betydligt mer utsatt, studien har lett till ett stort fokus på den
fysiska aktivitetens roll i människans välmående.
I de nationella riktlinjerna av Socialstyrelsen (2016) för sjukdomsförebyggande
definieras otillräcklig fysisk aktivitet som mindre än 150 minuter i veckan
(måttlig intensitetsnivå) eller 75 minuter (hög intensitetsnivå), dock benämns det
inga rekommendationer angående de resterande vakna timmarna. Ekblom Bak
(2013) beskriver problematiken som uppstått då man börjat identifiera en ny
riskfaktor, nämligen den stillasittande vardagen, och hur man behöver ta i akt hela
den vakna tidens rörelsemönster och inte endast ifall individen motionerar
tillräckligt. Tidigare har en fysiskt inaktiv person beskrivits som en person som
inte uppnår kriterierna för medel eller hög intensitet fysisk aktivitet, men Ekblom
Bak visar på att det idag är mycket möjligt att enligt de nationella riktlinjerna vara
tillräckligt fysiskt aktiv i vardagen, men genom arbete och fritidsintresse vara
mycket fysiskt inaktiv den resterande tiden, vilket kan utgöra en risk för ohälsa.
Avbrott var 20-30 minut, med 2 minuters gång, har visat sig minska risken att
drabbas av sådan ohälsa (Ekblom bak 2013). Innebörden av begreppet fysiskt
aktiv kan även leda till missförstånd då det ofta förknippas med en person som
frivilligt motionstränar och kanske inte i första hand, en person som har ett fysiskt
ansträngande arbete.
Mycket av det som Ekblom Bak poängterar får även stöd från Hamilton et al.
(2008) som visar på att tiden utanför den utsatta träningstiden är av minst lika stor
betydelse för människans fysiska välmående. Ett stillasittande beteende innebär
inte samma sak som för lite motion, utan är en oberoende riskfaktor till ohälsa och
behöver annan lösning då det inte är ett alternativ att träna i den utsträckning som
vi idag sitter.
1.1.1 Den byggda miljöns påverkan
Fram tills den industriella revolutionen levde 90% av världens befolkning i
jordbrukssamhällen, där arbetet krävde fysisk aktivitet. Uppskattningsvis räknar
man med att under en dag, satt man endast ner i 300 minuter och övriga vakna
tiden spenderades i fysisk rörelse. Med den industriella revolutionen uppkom nya
arbetsuppgifter och arbetsplatser, där fokus låg på produktivitet och effektivitet
(Levine 2015). Stads- och miljöpolitik har enorm potential att öka den fysiska
aktivitetsnivån bland sin befolkning. Därför bör den bland annat försäkra att
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arbetsplatser uppmuntrar till fysisk aktivitet. Om miljöer och samhällen utformas
stödjande, kan det hjälpa människor att bli mer fysiskt aktiva (WHO u.å.).
Hur den byggda miljön utformas påverkar hälsa och vanor, det fysiskt aktiva
beteendet och får effekter för samhället, samt grupper och individer. Detta sker
genom att skapa hinder eller möjligheter till en fysiskt aktiv livsstil. Utformningen
av städer har tillsammans med tekniska uppfinningar skapat ett samhälle som ofta
främjar ett stillasittande beteende och motarbetar fysisk aktivitet (Faskunger
2007). En landskapsarkitekt1 från Sweco (se bilaga 6), intygar att man är
medveten om beteenderelaterad ohälsa, främst gällande transport och cykelvägar,
men framhåller även att den svenska byggbranschen är konservativ. Ytterligare en
arkitekt2 från Sweco (se bilaga 6), verksam inom inredning, arbetar med
aktivitetsbaserade kontor och nämner höj och sänkbara bord som i Sverige blivit
standard, men ingen av de två arkitekterna har utbildats inom utformning för
beteenderelaterad ohälsa (båda utbildade för mer än 15 år sedan).
1.1.2 Trender
Då fysisk aktivitet i form av träning och hälsomedvetenhet har blivit tydligt i
såväl media som sociala medier, kan det vara lätt att tro att stillasittande är på väg
att lösa sig självt. Men trenden säger något annat.
Trender för fysisk aktivitet 2007:
(Faskunger 2007)





Något ökande fysisk aktivitet av träningsform
Kraftiga minskningar av fysisk aktivitet på arbetsplatsen samt transport
Minskad energiförbrukning i hemsysslor
Allmänt ökande stillasittande.

Trenden inom folkhälsovetenskap är ett helhetsperspektiv, att inte endast se på en
variabel utan effekten av hela kedjan enligt forskare3 inom smarta städer (se bilaga
2). Även health literacy, som innebär att förstå och använda information för att
upprätta god hälsa som även innefattar miljön är ett aktuellt begrepp. I
beteendeforskning och artificiell intelligens handlar trenderna om stängda och
öppna loopar där produkter lär sig av beteendet och justerar sin påverkan för att få
nya eller upprätthålla samma resultat enligt forskare4 inom artificiell intelligens
(se bilaga 3).
”Den byggda miljön i vårt samhälle påverkar vår fysiska aktivitet. Tyvärr
uppmuntrar den ofta till en stillasittande livsstil och motverkar fysisk
aktivitet vilket starkt bidrar till ökad risk för kroniska sjukdomar och en
för tidig död”
-Gunnar Ågren generaldirektör Statens folkhälsoinstitut

(Faskunger 2007)
Insatser som gjorts på individnivå (som t.ex. erbjudande om gymkort) har inte
lyckats vända trenden av ökat stillasittande bland befolkningen. Insatser som
förbättrar den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet har större potential sett
1

Landskapsarkitekt Sweco, telefonsamtal
Arkitekt - inredning Sweco, telefonsamtal
3
Forskare, smarta städer, Halmstad högskola, personligt
möte
4
Forskare, AI, Halmstad högskola, personligt möte
2
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den till långsiktiga utvecklingen. Det är även ett mer realistiskt alternativ för att nå
grupperna med minst aktivitet (Faskunger 2007).
1.1.3 Normer och beteende
Detta examensarbete har föregåtts av ett hälsoinnovationsprojekt5 inom
stillasittande, som i detta arbete kommer att i fortsättningen benämnas som
förstudie. I förstudien genomfördes ett enklare test där lampor tändes under en
föreläsning där deltagarna informerats om färgernas betydelse (grönt, ingen
negativ följd, gult osäker påföljd, rött ökad risk att drabbas av ohälsa) vid fortsatt
sittande. Trots att färgskiftningarna iakttogs genomfördes ingen åtgärdande
handling av deltagarna. Vid den spontana ostrukturerade intervjun som följde
nämnde deltagarna att de inte kände att det var förväntat att ställa sig. En individ
nämnde att den ofta avstod från att ställa sig trots att personens aktivitetsarmband
indikerade på behovet, då personen inte kände att det passade i sammanhanget att
ställa sig. I förstudien pekades det på svagheter med begreppet stillasittande, då
det troligtvis går att bryta ett stillasittande men förbli sittande. Förstudiegruppen
informerades av kursansvarig om att mätning av metabolism utanför labbmiljö
kommer vara begränsade ett antal år till, studier i närtid rekommenderades därmed
till att stå för att avbryta stillasittande. Att själv ha förmågan att genomföra
handlingar efter införskaffad information är viktigt för att genomföra hälsosamma
val. Empowerment är att öka självständighet och känslan av att ha makt över sitt
eget liv, samt möjlighet att genomföra informerade beslut (SBU 2010). I boken
Männskonära Design skriver Jönsson (2006) i det egenskrivna kapitlet teori och
metod, att endast sådan teknik som leder till människans empowerment ger
djupare effekt. Påverkan av grupper har undersökts inom andra områden, som i en
undersökning av Harakeh och Vollebergh angående unga människors rökvanor
och effekterna av grupptryck visade deras slutsats på att ett passivt grupptryck
(vilja att imitera) påverkade ungas rökvanor desto mer, och att fokus borde läggas
på att öka medvetenheten på dess inverkan och förhindra interaktion mellan
individer och deras rökande vänner (Harakeh & Vollebergh 2011).
1.1.4 Företagspresentation
Egen regi
Detta examensarbete startade i egen regi med idé av Torbjörn Eriksson
(biomekanikingenjör) som tillsammans med Simon Kriborg (biomekanikingenjör)
inledde projektet.
Samarbetspartners
Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) arbetar med att främja hälsotekniktillväxten i
området genom att driva utvecklingsprojekt tillsammans med både företag och
forskare. Intresse för samarbete visades och samarbetsavtal skrevs kort efter
projektstart. Samarbetet innebar att HCH skulle stödja processen genom bidrag
med expertkontakter och få ta del av resultatet av projektet, samt prototyp.
Bosbec är utvecklare av den molnbaserade tjänsten Mobile Response som
möjliggör sammankoppling av system. Samarbete inleddes efter halva
projekttiden gått och innebar att Bosbec bidrog med programmering och bistod
ekonomiskt vid prototypframtagning, samt överförandet av analog till digital
signal och fick ta del av resultatet av projektet, samt prototyp.

5

Eriksson, T., Ståhl, L. &Cardenbäck, L.
"Light2Act" - Opubliserat hälsoinnovationprojekt
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1.2 Syfte och mål
Syftet med projektet är att ge individer i riskzon för ohälsosamt stillasittande ökad
egenmakt (empowerment) genom möjlighet att genomföra ett informerat val
baserat på informationen om risknivån av deras stillasittande i befintliga lokaler.
Målet är att utveckla och designa en produkt som på gruppnivå illustrerar
risknivån av fortsatt stillasittande, som på sikt kan leda till ökad medvetenhet om
potentiella hälsoeffekter av stillasittande, bland stillasittande.
1.2.1 Problemdefinition
Människor är i större utsträckning långvarigt stillasittande nu än förr. Vardagligt
stillasittande ökar risken att drabbas av ohälsa (så som hjärt- och kärlsjukdomar
och diabetes) till så stor utsträckning att kostnaden för det svenska samhället
nästan motsvarar kostnaden orsakad av rökning. Befintliga miljöer guidar in
människor i ohälsosamt sittande beteende trots att ansvaret för varierande
rörelsemönsterligger hos arbetsgivare, som är de som tillhanda håller lokalerna.
Att lokaler inte guidar människor in i ohälsa till följd av dålig luftkvalité (kemisk
inomhusmiljö), ses som en självklarhet, men om dagens stödjande teknik kan
motverka risken att guidas in i beteenderelaterad ohälsa kanske även det bör ses
som en självklarhet. Det regleras redan av arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS
2009:2) men tillämpas inte i rätt omfattning. Projektet avser att visa hur en miljö
kan ansvara för att inte guida in i ett ohälsosamt stillasittande.
Det som examensarbetet menar med "Stillasittande - ansvarstagande miljö", är att
miljön inte ska guida in i ohälsa, till skillnad mot stödjande miljö där avsikten är
att främja fysisk aktivitet.
1.3 Avgränsningar
Att bryta stillasittande kan ha fler än lösningar än att stå. Men med anledning av
förstudiens rekommendationer valdes lösningen av att ställa sig upp, för att bryta
stillasittande.
Projektet begränsar bevakat sittande till sittande på stolar.
Produktens initiala marknadsområde begränsas till användning till vardags, i
miljöer såsom konferens, kontor, arbetsplatser eller i skolor.
Vid projektets slut ska en prototyp av produkten presenteras genom en
funktionsprototyp för mätandet av sittande och en produkt prototyp för den
återkopplande produkten.
Den illustrerande produkten ska uppfylla kravspecifikationen som följer.
Funktionella (Mätbara krav)
 Minst 4 personer ska ha tillgång till illustrationen av risknivån.
 Efter 30 minuters oavbrutet* sittande ska en illustration ske.
*Sittande måste avbrytas i minst 2 sammanhängande minuter.
 Ljud ska inte överstiga riktvärden om maximalt ljud på 110 dB för lokaler
och platser som både barn och vuxna har tillträde till(Socialstyrelsen
2008).
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Ljuset ska inte orsaka besvär till följd av starka och plötsliga
luminansskillnader enligt SS-EN 12464-1 utgåva 1 och SS-EN 12464-2.
 Produkten skall inte peka ut individer med riskbeteende.
 Produkten skall utformas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar
och signaler för hälsa och säkerhet (AFS 2008:13).
 Produkten ska uppfattas och förstås av 80% av deltagarna i
produktutvärderingen.
 Produkten ska kosta mindre än ombyggnation av lokaler för att förebygga
stillasittande.
 Produkten som illustrerar risknivån ska förmedla beslutet från bearbetad
data inom 2 minuter.
Icke funktionella krav
 Information ska förmedlas till aktuell grupp utan att pågående aktivitet
påverkas i kvalitet.
 Förmedlande av information ska inte negativt påverka personer som ej
deltar.
 Informationen kan behöva förmedlas till personer utanför aktuell grupp,
om deras roll har påverkan p stillasittandet.
 Genom produkten ska miljön bli ansvarstagande genom att inte guida
personer till ohälsa framkallat av stillasittande.
 Produkten ska sträva efter “Universal design”.
 Upplevelsen ska vara positiv.
1.4 Ansvar och insatser i examensarbetet
Projektet har genomförts med kontinuerliga möten inom projektgruppen, med en
väl fungerande närzonsplanering och blandade gemensamma och individuella
uppgifter. Torbjörn har innehaft större delen av den externa kommunikationen,
samt varit mer delaktig på praktisk tillämpning för prototyp. Simon har nästan
uteslutande ansvarat för metodikdelen i rapportskrivningen. I projektet som helhet
har Torbjörn och Simon delat på uppgifterna väl. Torbjörn har till viss del haft en
mer ledande roll i samarbetet vid fördelning av arbetsuppgifter efter önskemål
från Simon, samt vid beslutsfattande.
Initialt fördelades ämnesområdena arbetsmiljö och utformning till Torbjörn, samt
biomekanik och beteende till Simon, men viss förskjutning av ämnesområdena
skedde och samarbete kring biomekanik blev nödvändigt.
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2. Metod
I detta kapitel presenteras de tillämpade metodernas relevans för projektarbetet
samt hur tillämpningen av dessa genomförts.
2.1 Metoddiskussion
2.1.1 Produktupptäckande med nya idéer och projektplanering
Dynamisk produktutveckling
En dynamisk utveckling innebär ett genomförande som sker interaktivt i steg, i en
cyklisk process som består av krav, analys, design, implementering och test.
I en dynamisk produktutveckling kan en närzonsplanering användas, där de
närmsta kommande veckorna planeras mer detaljerat och veckorna därefter endast
övergripande, och uppdateras med tidens gång. Metoden kan vara lämplig för
projekt där man vet att kraven och förutsättningar kan komma att förändras. Men
metoden ställer även stora krav på uppföljning och styrning, projektprocessen
kräver täta avstämningar. Processen minskar dock risken för onödigt
planeringsarbete, då externa förändringar kan direkt integreras i planeringen, och
lämnar möjlighet åt projektgruppen att fokusera på de närliggande kommande
aktiviteterna (Tonnquist 2014).
Nulägesanalys, SWOT- och Intressentanalys
En SWOT-analys är en metod som används för att kartlägga vilka förutsättningar
som finns för att nå ett mål. Metoden står för Strengths, Weaknesses,
Opportunities och Threats och syftar till att identifiera olika förutsättningar med
ett projekt, eller utvärdera ett enskilt koncept, och presenteras ofta i samband med
en förstudie. Styrkan med att genomföra en SWOT är att man i ett tidigt skede
tänker igenom eventuella risker, och även möjligheter, vilket kan avgöra ifall
projektet genomförs eller inte (Tonnquist 2014). Syftet med analysen var att
fastställa vilka förutsättningar projektet hade för att kunna genomföras på ett bra
sätt.I en intressentanalys bedöms alla som har något intresse för projektet,
projektägare, styrgrupp, kunder, leverantörer, opinionsgrupper, anställda,
projektgruppen, företagsledning, användare, finansiärer, allmänheten och
fackföreningar (Tonnquist 2014). Intressentanalysen genomfördes för att
kartlägga vilka som är intresserade av ett resultat i projektet, deras möjligheter
och inflytande.
Litteraturstudie
En litteraturstudie används för att ta del av relevant litteratur och
bakgrundsinformation till projektet och dess problemformulering och kan
exempelvis innebära en sökning i internetdatabaser efter publicerade artiklar eller
böcker (Osvalder, Rose & Karlsson 2010).
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Patentsökning
Att titta igenom patent kan bidra till många idéer och koncept. Patent är främst
uppdelade i två grupper, utility (användbarhet) och design. Användbarhet speglar i
regel en funktion och hur ett verktyg används, och design hur en produkt ser ut
eller är formad. Idag kan en patentsökning ske via internet av vem som helst, även
om det finns personer som arbetar med detta, som sannolikt hade genererat ännu
bättre resultat (Ullman 2010). En patentsökning valdes att genomföras både för att
idégenerera, men även för att undersöka befintliga möjligheter med projektet och
för att patent är högst relevant för projektet.
Kanos - kundbehov
Kanos modell är en metod som beskriver kunders tillfredsställelse och hur en
produkt och dess produktegenskaper utvecklas under tidens gång. Modellen delar
upp produktegenskaper i basic, performance och excitement, och modellen
illustreras i ett diagram med en tidsaspekt som påverkar kundernas
tillfredsställelse (Ullman 2010). Kanos modell genomfördes för att kategorisera
och värdera funktioner utifrån ett användarperspektiv.
Idégenerering - 6-3-5 workshop
Ett sätt att genomföra en effektiv och strukturerad brainstorming är den så kallade
“6-3-5-metoden”. Metodens styrka är att alla deltagarna f r utrymme att komma
till tals. Syftet med en workshop är att generera så många idéer som möjligt enligt
de instruktioner som givits (Ullman 2010). En workshop motiverades att
genomföras för att generera så många idéer som möjligt med ett brett perspektiv,
och 6-3-5 metoden för att fånga upp alla deltagarnas idéer.
Brainstorming
En brainstorming (Osvalder, Rose & Karlsson 2010) motiverades att genomföras
för att även PG skulle få möjlighet att skriva ner de idéer och koncept som
utvecklats under den påbörjade litteraturstudien. Fördelen med att vara mer insatt i
problematiken är att idéerna kan vara mer realistiska att genomföra än en del
genererade av utomstående, men nackdelen kan även vara att perspektivet redan
har avsmalnat.
Analogier
Innebär fokus på en funktion, och sedan ifrågasätt vilka andra lösningar det finns
på liknande problem, inom andra branscher eller miljöer. Styrkan med metoden är
att en lösning inom ett annat område fortfarande kan, vara delvis tillämpningsbart,
bidra med nya idéer eller koncept eller anpassas. Svagheten är att metoden även
kan leda till sämre idéer, som inte går att översätta till den befintliga
problematiken (Ullman 2010). Metoden valdes att tillämpas för att ta inspiration
från befintliga lösningar på liknande problem inom andra branscher och miljöer.
2.1.2 Produktspecificering
Quality Function Deployment (QFD)
Metod som används för att utveckla krav för en produkt genom att identifiera
kunderna, översätta kundkraven till mätbara parametrar och analysera
konkurrerande produkter. En QFD genomförs i 8:a steg och innebär
kundidentifiering, kundkrav generering, kravvärdering, konkurrentutvärdering,
generering av mätbara krav, värdering av de mätbara kraven och
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relationsidentifiering. QFD är en metod som kan vara väldigt tidskrävande,
månaders arbete inom bilindustrin exempelvis, men som bidrar med information
om flera viktiga aspekter inom en produktutvecklingsprocess. QFD motiverades
till att genomföras trots tidskonsumtion, då det en metod som är tidseffektiv i ett
längre perspektiv (Ullman 2010).
Antropometri
Antropometriska mått används vid produkt-, produktions- och
arbetsplatsutveckling för att anpassa olika parametrar som kroppsmått och
proportioner, bestämma massegenskaper, tyngdpunkt och tröghetsmoment, avgöra
räckvidd och säkerställa rörelseutrymme för att anpassa miljön eller produkten
efter målgruppen (Osvalder, Rose & Karlsson 2010). I studien antropometriska
mått för Sveriges befolkning, återfinns antropometriska mått i syftet att användas
för produkt- och arbetsplatsdesign (Hanson, Sperling, Gard, Ipsen & Vergara
2009). Lämpliga gränser för att inkludera alla (som dock utesluter 10% av en
allmän population, innebär att ta hänsyn till 5:e och 95:e percentilen (Osvalder,
Rose & Karlsson 2010).
2.1.3 Konceptdesign
Patch and Refine
Metoden är en stor del i en produktutveckling, där Refining innebär en utveckling
av en abstrakt idé till något mer konkret och Patching en förändring av en idé,
exempelvis sammanslagning av flera idéer, utbrytning, förstorning eller
förminskning av någon del (Ullman 2010). Patch and Refine är en metod som var
lämplig att använda efter att en 6-3-5 workshop och en egen konceptgenerering
inom projektgruppen genomförts, för att ytterligare kombinera och utveckla de
idéer och koncept som kommit fram.
Konceptutvärdering
Pughs-matris är en effektiv metod för att utvärdera koncept utifrån de krav som
bestäms för produkten. Metoden genomförs i 6 steg, problemformulering, val av
koncept, val av kriterier, kriteriernas relativa vikt, val av datum och beräkning av
varje koncepts poäng genom utvärderingen (Ullman 2010). En Pughs-matris
genomfördes för att på ett effektivt och enkelt sätt kunna jämföra koncept, som
har olika lösningar, mot varandra.
Parallellutveckling
Vid produktutveckling är det vanligt att man använder sig av parallellutveckling.
Det kan till exempel innebära att mekanik, elektronik och programvara
konstrueras samtidigt och sammanförs sedan i en prototyp. Parallellutveckling i
ett produktutvecklingsprojekt är tidseffektivt och flera delar i en produkt arbetas
med tidigt, men risken kan exempelvis vara att konstruktionen och elektroniken
sedan inte passar (Tonnquist 2014).Risken för detta bedömdes dock som låg då
PG endast bestod av två personer med möjlighet till avstämningar ofta. Metoden
användes för att effektivisera arbetet i projektet.
Intervju
En intervju som datainsamlingsmetod kan ge både (främst) kvalitativ men också
kvantitativ data beroende på intervjuns struktur. En ostrukturerad intervju innebär
öppna frågor där personen som blir intervjuad har möjlighet att styra diskussionen
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mot de områden som anses viktiga, och ger kvalitativ data. En semi-strukturerad
intervju innebär ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad, och kan
exempelvis innebära att områden att diskutera under intervjun har tagits fram,
men med möjlighet att ändra ordningen eller ställa följdfrågor finns. Även här
används främst öppna frågor men det kan även förekomma fasta svarsalternativ.
Det kan vara en fördel att intervju är en subjektiv och flexibel
datainsamlingsmetod, för att personen som intervjuar har möjlighet att ställa
följdfrågor för att förtydliga information, vilket minskar risken för feltolkning
(Osvalder, Rose & Karlsson 2010). Ostrukturerade och semistrukturerade
intervjuer motiverades vid kommunikation med expertis för att kunna följa
intressanta spår under intervjun.
Riskhantering
En riskanalys innebär en identifiering av riskkällor, uppskattning av negativa
konsekvenser av dem och dess sannolikhet. Efter analysen genomförs en
riskvärdering, där riskerna värderas efter ifall de är acceptabla eller inte. Är risken
för hög föreslås åtgärder, och en miniriskmetod valdes att genomföras för att
värdera uppkomna risker under projektetsgång (Tonnquist 2014). Feleffektsanalys
metoden, Failure Modes and Effect Analysis är möjlig för användning genom hela
produktutvecklingen. Metoden går att använda på såväl enheter som komponenter
med syfte att hitta potentiella fel och brister (Osvalder, Rose & Karlsson 2010).
Denna metod valdes och tillämpades vid inledande prototyptillverkning då den väl
passade in på projektet med avseende på arbetsmiljö och produktframställning.
Flödesschema
Innebär en grafisk presentation av en process (Bocij, Greasley& Hickie 2008) vars
styrka kan innebära att vid väl utförd, är processen lätt överskådlig och lättare att
förstå än vad samma information hade varit i textformat. Metoden var lämplig att
använda då informationen som skulle presenteras för samarbetspartner, lättare
kunde förstås i bild än text.
2.1.4 Produktutveckling
Computer aided design, (CAD)
CAD används för att illustrera designidéer, vidareutveckla ett koncept eller
prototyp och generera ritningar före tillverkning. CAD program kan även
användas för att analysera kritiska delar i konstruktionen, presentera en idé för en
medarbetare eller tillverkningspersonal och för att säkerställa att designen är
komplett (Ullman 2010). Metoden motiveras för kostnadseffektiv illustration före
prototyptillverkning, samt för produktionsstöd.
Cognitive Walkthrough (CW)
Metoden är en analytisk utvärdering som kan användas till att undersöka
användarvänlighetsproblem och användningsfel hos befintliga eller nya produkter.
Metoden kan även användas för att utvärdera tidiga skisser och modeller, så att
interaktionsproblem kan åtgärdas tidigt. Utvärderingen utförs av personer med
kunskap inom kognition, ergonomi, gränssnittdesign och riskanalys eller utav
verkliga användare av produkten. Det är viktigt att utvärderaren har förståelse för
hur produkten fungerar och i vilket sammanhang den ska användas (Osvalder,
Rose & Karlsson 2010). I det här arbetet motiveras en CW för att utvärdera en
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prototyps användarvänlighet, då kravspecifikationen för projektet benämner att
produkten ska bli förstådd av 80% av användarna.
2.2 Metodologi i detta examensarbete
2.2.1 Produktupptäckande med nya idéer och projektplanering
Dynamisk produktutveckling
I det här arbetet har en strukturerad planering betonats och en loggbok, WBS,
aktivitetslista, gantt-schema och närzonplanering har använts. Gantt-schemat gav
en överskådlig blick över hela arbetetsgång, medan störst fokus lagts på
närzonplaneringen som uppdaterades regelbundet med vilka aktiviteter som skulle
genomföras inom de kommande 2 veckorna av projektgruppen.
Nulägesanalys, SWOT- och Intressentanalys
En SWOT och Intressentanalys genomfördes av en av projektdeltagarna och
presenterades i projektplanen. Metoderna genomfördes efter inspiration av
Ullman (2010) om hur hela produktens livscykel ska övervägas för att kartlägga
alla som någon gång kommer i kontakt med den, och på det viset få ut möjliga
intressenter. Till SWOT övervägdes även tidigare erfarenhet från
produktutveckling och vilka problem som stöttes på då, vilka nya risker och
möjligheter projektet hade och styrkor och svagheter som fanns i nuläget hos
projektet.
Litteraturstudie
Ett strukturerat litteratursök inledde projektarbetet där projektdeltagarna tog del
av litteratur via Högskolan i Halmstads databas, som innehåller artiklar från
PubMed och ScienceDirect med fler, och relevanta böcker. Sökord som
exempelvis sedentary, too much sitting, sedentary behaviour, sick of sitting, low
back joint loading, effects of prolonged sitting, peer pressure och breaking social
norms användes och dokumenterades tillsammans med relevanta artiklar som
lästes. PG ansvarade själva för genomförandet av litteraturstudien.
Patentsökning
En patentsökning genomfördes i google patents och på svenska patent och
registreringsverkets sökmotor, i ett tidigt skede i projektet av en projektdeltagare,
som sedan dokumenterades och diskuterades med resten av projektgruppen.
Sökord som sedentary, sedentarybehavior, stillasittande, raisable desk timer,
heightadjustable table + sedentary + timer användes och i dokumentationen
presenterades även en riskskala, risken för konflikt med projektets lösning (se
bilaga 9).
Kanos - kundbehov
Kanos modell genomfördes av projektgruppen där produktegenskaper
kategoriserades under basic needs, delighters/excitement eller performance needs.
PG placerade egenskaperna i grupperna efter en användares förväntade
förväntningar, och efter vilka krav och möjligheter till utveckling
produktegenskapen hade (bilaga 17).
Idégenerering - 6-3-5 workshop
En workshop med 6 deltagare från ett ingenjörsprogram på Högskolan i Halmstad

10

Metod

anordnades och hölls i ett projektrum på skolan av projektgruppen. Efter en öppen
problemformulering i stil med “Hur kan man bli informerad om sitt stillasittande,
på gruppniv ?” och uppmuntring till att alla idéer är varmt välkomna, tilldelades
varje deltagare vars ett papper och fick under fem minuter försöka illustrera så
många idéer de kunde. Efter fem minuter skickades pappret till nästa person, som
fick fortsätta på de idéerna eller försöka komma på fler alternativ. När varje
deltagare åter fått tillbaka sitt ursprungliga papper fick de kort presentera idéerna,
innan materialet tilldelades projektgruppen.
Brainstorming
En brainstorming inom projektgruppen genomfördes genom att projektdeltagarna
var för sig först illustrerade sina idéer, sedan nästa dag presenterade dem för
varandra. Härefter skrevs idéerna upp igen, diskuterades och en gemensam
idégenerering genomfördes.
Analogier
Analogier utnyttjades under den gemensamma idégenereringen genom
uppmaningar om att fokusera på funktionen och lösningar, inom andra branscher
eller miljöer, på liknande problem.
2.2.2 Produkt specificering
Quality Function Deployment (QFD)
PG genomförde alla de åtta stegen i en QFD gemensamt under en arbetsdag.
Metoden värderade funktionerna produkten skulle ha i förhållande till användare
och inköpare, och ur de genererades sedan de parametrar som behövde minimeras,
maximeras eller förhålla sig inom ett intervall. Hur väl konkurrerande produkter
genomförde parametrarna jämfördes sedan, och hur parametrarna relaterade till
varandra. Metoden genererade även ett värderat värde för varje parameter som
kom att användas i konceptutvärderingen.
Antropometri
I detta projekt jämfördes antropometrisk data för höftbredd samt sittdjup inför
design av sensor för sittdetektering. För uppgiften användes Högskolan i Skövdes
antropometridatabas med antropometrisk data från 2009 (Högskolan i Skövde
2011).
2.2.3 Konceptdesign
Patch and Refine
För att utveckla idéerna från workshopen använde PG sig av metoden Patch and
Refine, idéerna sammanställdes i ett dokument tillsammans med idéerna från
idégenereringen inom projektgruppen, och härefter skrevs en kort beskrivning av
varje idé. Idéer som var väldigt lika slogs samman, medans andra med många
olika lösningar blev till flera olika idéer. Resultatet av processen blev att idéerna
utvecklats till koncept på liknande nivå som sedan kom att värderas i en Pughsmatris.
Konceptutvärdering
Vid konceptutvärderingen fastställdes åtta kriterier som koncepten skulle värderas
efter. Jämförelsen genomfördes i två omgångar, under andra omgången
förtydligades de åtta kriteriernas underkriterier, för att bättre spegla skillnaden
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mellan koncepten och vad det egentligen var som jämfördes. Ett datum valdes ut
och därefter värderades de övriga koncepten med en skala på -1, 0 eller 1, där -1
tilldelades ifall konceptet ifråga utförde kriteriet sämre än datumet, 0 för
likvärdigt och 1 för bättre eller tydligare. Utvärderingen ledde till en ordentlig
rensning av koncept, där projektgruppen gick från närmre 40, till 5 koncept (se
bilaga 8).
Parallellutveckling
Parallellutveckling har utnyttjats i den mån att framtagna koncept framförts
jämsides tills dess att vissa fallit bort och slutligen ett återstått. Parallellutveckling
har främst skett genom de tre delarna av helhetslösningen, sensordel,
databehandling och återkoppling. Därmed har elektronik, databehandling och
utformning genomförts parallellt. Genom detta har utrymme för elektronik kunnat
tillgodoses i prototyp i ett tidigt skede (se bilaga 13), samt stor flexibilitet funnits
för uppkomna möjligheter och behov under prototyptillverkning.
Intervjuer
En konsultation genomfördes med forskare3 inom smarta städer. Se bilaga 2 för
hel dokumentation.
Två ostrukturerade intervjuer med forskare4 inom artificiell intelligens,
genomfördes för forskarens erfarenhet av sensorer, detektion av mänskligt
beteende samt kunskap inom hälsoteknik.
Intervju med forskare8 inom psykologi som forskar inom beteendevetenskap med
specialområde motivation till motion, vilket innebär djupgående kunskap inom
problematiken med stillasittande. I en 30 minuters lång semi-strukturerad intervju
delgav forskaren8 sin syn på ämnet och examensarbetet i förhållande till det. Inför
intervjun delgavs forskaren8 de 5 kvarvarande koncepten. Hela dokumentationen
från mötet finns i bilaga 5.
Marknadsundersökning/Användarinvolvering
För att bedöma intresset för produkten i konferensmiljöer presenterades idén för
Sweco inomhusmiljö6 samt presenterades för Bosbec7 (före samarbete avtalats).
Riskhantering
För att möta potentiella risker med produktutvecklingen strukturerade
projektgruppen upp ett dokument med kontinuerlig riskhantering. Här bedömdes
risker som exempelvis patentintrång och inget behov av produkt med
sannolikheten att det inträffar, vilka konsekvens det skulle ge och vilken åtgärd
projektgruppen kan vidta både i förebyggande syfte och ifall risken inträffar.
Flödesschema
Flödesscheman har i det här projektarbetet utvecklats av projektgruppen för att
förmedla vilken uppgift databehandlingsmjukvaran önskats uppfylla, vid
presentation för samarbetspartnern Bosbec, (se bilaga 14).

3

Forskare, smarta städer, Halmstad högskola, personligt möte
Forskare, AI, Halmstad högskola, personligt möte
6
intervjuperson1 (IP1) - inomhusmiljö, Sweco, personligt möte
7
Bosbec, Presentation för grupp vid personligt möte
8
Forskare Fil Dr. i psykologi, Halmstad Högskola, personligt möte
4
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2.2.4 Produktutveckling
CAD
I det här projektarbetet har CAD (Catia v5-20) primärt använts till att visualisera
produktförslaget under prototyputvecklingen, 3D modellen tillverkades av en
projektdeltagare. Drawing från Catia exporterades till CorelDraw x8 vilket
möjliggjorde prototyptillverkning via laserskärare som producerade en plan
version av den böjda produkten. Detta medförda att produktionsbilderna till
laserskäraren, var en modifierad version av 3D produkten. Laserskärning ägde
rum på FabLab på Högskolan i Halmstad.
FMEA - Failure Modes and EffectAnalysis
Metoden utfördes av en projektgruppmedlem genom fem steg. 1 - Identifiera
påverkad funktion, 2 - identifiera fel, 3 - identifiera följdeffekter av fel, 4 identifiera orsaken till felet och 5 identifiera rekommenderad åtgärd och tillsätt
ansvarig, och dokumentera vidtagen åtgärd. Andra gruppmedlemmen granskade
sedan och godkände dokumentet.
Cognitive Walkthrough (CW)
En CW anordnades i Hälsoteknikcentrums lokaler med fyra studenter från
Högskolan i Halmstad. Två av de fyra deltagarna hade sedan tidigare någon
förkunskap om projektet och för de övriga två var projektet helt nytt. Deltagarna
testade den första prototypen av den återkopplande produkten och sittdynor med
sensorer i den tilltänkta användarmiljön och blev uppmuntrade av PG till att
skriva ner när de uppfattade en förändring på den återkopplande produkten och
hur de tolkade dess betydelse. Efter genomfört test diskuterades deltagarnas
upplevelser kort och en beskrivning av hur prototypen är tänkt att fungera gavs av
PG. Även en användarprofilering, beskrivning av miljö och produkt och
hierarkisk uppgiftsanalys genomfördes till användartestet(bilaga 18, 19, 20 och
21).
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3. Teoretisk referensram
3.1 Stillasittande och Biomekanik
Anatomi och fysiologi har inte genomgått några större förändringar hos
människor under de senaste 50 000 åren. Därmed har energiintag och behov av
fysisk aktivitet inte förändrats sedan stenåldern, men enorma förändringar av
människans fysiska beteende har skett genom bland annat industrialisering
(Cordain, Gotshall & Boyd Eaton 1998).
Idag används begreppet metabolic equivalent unit (MET), för att beskriva de olika
energiförbrukningsfaser som kroppen kan befinna sig i. 1 MET utgör
vilometabolismen, den energiförbrukning som kroppen använder för att fungera i
viloläge (Marieb 2014).
Under vårt vakna dygn kan människans rörelsemönster delas in i tre kategorier:




Stillasittande - All vaken tid som spenderas sittandes eller liggandes,
karakteriseras av låg energiförbrukning (<1.5 MET) och muskelinaktivitet
i de större muskelgrupperna.
Lågintensiv fysisk aktivitet (LIFA) - Vardagliga aktiviteter i hemmet eller
på jobbet (1.5-3.0 MET)
Medel- och hög intensiv aktivitet (MHFA) - Träning och motionsinriktade
aktiviteter (>3.0 MET) men utgör endast en liten procent av hela dagens
aktiviteter (Ekblom Bak 2013).

I en mätning med hjälp av accelerometrar representerade MHFA endast upp till
5% av det dagliga rörelsemönstret, medans LIFA och stillasittande utgjorde 3540% respektive 55-60%. Detta visade att stillasittande utgör en stor volym av
människans vardag och kan utgöra en potentiellt farlig effekt (Ekblom Bak 2013).
På senare tid har uppmärksamhet riktats mot Telomerens funktion för indikation
av hälsa, avseende cancer och åldrande. Telomeren skyddar kromosom från
åldrande och upptäckten av telomerens funktion, belönades med Nobelpris 2009
(Uppsala universitet 2014). I en randomiserad kontrollstudie visar Sjögren et al.
(2014) att telomerförlängning signifikant relaterar till minskat sittande bland en
äldre (68år), stillasittande population. Trots ökat antal steg sågs dock ingen
signifikant relation mellan antal steg och telomerförlängning. Korrelationen
mellan träning och telomerförlängning var till och med negativ. I sin konklusion
nämner Sjögren et al. (2014) att studien ger mer stöd till befintlig kunskap om
vikten av att avbryta långvarigt sittande. Studien pekar alltså på att avbrutet
sittande är den viktigaste faktorn, framför att öka antal steg samt träning för att
undvika den nämnda ohälsa.
3.1.1 Fysiologiska effekter av stillasittande
Det är känt att risk för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar ökar med
stillasittande. Lipoproteinlipas (LPL) är ett enzym som visats sig vara väldigt
känsligt för muskulär inaktivitet. Låga nivåer av enzymet minskar upptaget av
triglycerider och sänker HDL-kolesterol, vilket är två av de riskfaktorer som är
inräknade i det metabola syndromet, samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda

14

Teoretisk referensram

till diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Ekblom Bak 2013).
Vid utveckling av typ 2-diabetes är insulinkänslighet en viktig faktor. Proteinet
GLUT 4 som finns i skelettmuskulaturen agerar som transportörer av glukos, och
regleras av både insulin nivå och muskelkontraktioner. I en undersökning av
Krogh-Madsen et al. (2010) reducerade tio män sin dagliga fysiska aktivitet från
ca 10 000 till 1300 steg per dag, under två veckor. Efter undersökningen hade den
maximala syreupptagningsförmågan sjunkit med sju procent, reducerad
muskelmassa i benen, insulinkänsligheten hade sjunkit med 17 procent och
försämrad fettmetabolism (riskfaktor inom det metabola syndromet) (KroghMadsen et al. 2010).
I genomg ngen “Sick of siting” visar James A. Levine p ytterligare risker med
för mycket stillasittande i sin vardag såsom hormonfunktionalitet, inflammation,
vitaminhantering, bentillväxt, benmineral densitet, ryggsmärta,
karpaltunnelsyndrom och även att muskelaktivitet är neurologiskt kopplat
hjärnans rörelsecentra, något som skulle kunna förklara kopplingen mellan
stillasittande, depression och nedstämdhet (Levine 2015).
3.1.2 Biomekanik vid stillasittande
Vid det stillasittande som för många tillhör vardag utsätts ligament och diskar i
ryggen för stor belastning eftersom att lumbarmuskulaturen som vanligtvis
hanterar dem utsätts för väldigt låg aktivering. Detta kan leda till försämrad
hållning och slitskador i ländryggen, och är en riskfaktor för att få mer bestående
ryggsmärtor (Mörl & Bradl 2012). I studien av Wilke et al. (1999) undersöktes
trycket i en ryggdisk under aktiviteter som vanligen stöts på under vardagen, sport
eller rygg rehabilitering. Idag är ryggont en mycket vanlig förekomma och utgör
ett allvarligt problem både för patienten och sjukvården, och problematiken med
belastning på ryggen är inte helt förstått utan förlitar sig på studier som utfördes
under 1960- och 1970-talet, på grund av oron av de långvariga effekterna på
patienten av att koppla en transduktor till en ryggdisk. Den nyare studien använde
sig av just en transduktor till ryggdisken hos en frivillig ortoped, utan tidigare
ryggproblem. Uppmätningen av trycket i ryggdisken under aktiviteterna visade
både på resultat som höll medtidigare studier och som avvek, Wilke et al. (1999)
fann att vid avslappnat stillasittande så uppmättes trycket till 0.46 MPa, vilket är
likvärdigt med resultat för avslappnat stående på 0.50 MPa, alltså inte högre.
Likaså visade fler sittande positioner att trycket kunde variera mycket, från 0.3
MPa vid ”nonchalant sittande” till 0.83 MPa vid sittande fram t lutat vilandes p
armbågarna. Även vid stående position varierade trycket mycket, maximalt vid
flexion framåt på 1.1 MPa och 2.3 MPa vid stående med 20-kg vikt vid rund
flexion. Studiens slutsatser visar att muskelaktivering kan påverka trycket, att
trycket på ryggdisken vid stående och sittande kan vara likvärdigt och att ett
varierat rörelsemönster är föredragbart och viktigt för att kunna förse ryggdisken
med näring.
3.1.3 Arbetsmiljöregler relaterade till sittande
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi fördelas en del av
ansvaret till arbetsgivare.
8 § “Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjligheter att p verka
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upplägget och genomförandet av det egna arbetet, så att de får tillräcklig
rörelsevariation och terhämtning”
I råden om tillämpning nämns det att ett bra handlingsutrymme innebär att kunna
växla mellan att utföra arbetsuppgiften sittande och stående (AFS 2012:2).
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
återfinns allmänna krav.
4 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till
verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och
inredda.
38 § Inredning och utrustning ska väljas med hänsyn till de arbetandes olika
förutsättningar och de krav arbetsuppgifterna ställer. Den som i huvudsak arbetar
stående eller gående ska ha möjlighet att sätta sig.
39 § Risker för ohälsa och olycksfall ska beaktas vid val och placering av inredning och
utrustning.

Föreskrifterna innehåller även allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna,
vilka inte har samma juridiska tyngd, de förtydligar istället genom bakgrund eller
rekommendation om hur kraven kan uppfyllas. Bland kommentarerna till 39 §
nämns det hur långvarigt stillasittande arbete kan leda till ohälsa samt att
inredning och utrustning beroende på placering och utformning som uppmuntrar
till varierade rörelser kan motverka ohälsan.
3.1.4 Ergonomi
Hägg, Ericson & Odenrick skriver i Arbete och teknik på människans villkor
(2010) om rekommendationer för att undvika belastande kroppsställningar som
även poängterar möjligheten till variation, undvika framåtlutad ställning på huvud
och kropp, eftersträva att överarmarna hålls intill kroppen, undvika vridna och
asymmetriska ställningar, lämpligt stöd för ryggen och undvika höga tryck på
känslig mjukvävnad med hjälp av stöd. En arbetsplatsutformning kräver även att
arbetssättet med en acceptabel kroppsställning inte skapar tidskrävande omvägar
eller för mycket extra utrustning, då detta visat sig leda till att arbetssättet
ignoreras och det mer tidseffektiva men kanske skadliga arbetssättet används
istället. Vid stående arbete är det viktigt att arbetshöjden är rätt anpassad, då ett
arbete i för högt läge innebär att skuldrans muskulatur utsätts för en statisk
belastning och ett arbete i för lågt läge innebär att huvud och kropp måste böjas
framåt, vilket utsätter muskulatur i rygg och nacke för onödig extra belastning.
För sittande arbete är variation ett nyckelord, men även att det finns en koppling
mellan sittställningen, stolen och arbetsuppgiften. En bra arbetsstol bör tillåta så
stor variation som möjligt, eller kompletteras med möjligheten att justera
arbetsbordet till stående position enkelt.
Arbetsställning
I arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
benämns under rubriken arbetsställningar och arbetsrörelser även att arbetsgivaren
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ska “s l ngt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och
arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser
som är gynnsamma för kroppen”. I samma föreskrifter lyfts även vikten av en
varierad arbetsställning fram, möjligheten att variera ett stillasittande arbete med
en stående arbetsposition, och tvärtom (Arbetsmiljöverket 2012). Nacken och
huvudets position bestäms främst av de synkrav som ställs av arbetsuppgiften,
men rekommenderas till mellan 15-30 grader under den horisontella siktlinjen,
den så kallade vilosiktlinjen (Hägg, Ericson & Odenrick 2010). Fysiska faktorer
som dålig ergonomisk design och utformning kan motverka fysisk aktivitet samt
neutralisera interventioner (Faskunger 2007).
Perception och kognition
All information som människan tar till sig tolkas och byggs upp subjektivt utifrån
behov, erfarenheter, känslor och förväntningar, men även yttre faktorer som
stimulis storlek, kontrast, intensitet och frekvens påverkar hur saker uppfattas.
Tolkningen är mycket konceptberoende, i olika miljöer och situationer förväntas
olika saker och människan konstruerar sin perception själv, förstärker, förvränger
och kasserar information, i hög grad utifrån tidigare erfarenheter (Osvalder &
Ulfvengren 2010). I en kontext av en arbetsplats kan t.ex. missljud uppfattas av
nya besökare men helt fallit i glömska hos ordinarie personal som kasserat
informationen från flödet som de dagligen tar in. Detta innebär att människor kan
uppfatta ett och samma händelseförlopp väldigt olika. Processer som generar
känslor använder både fysiologisk och kognitiv information, människans
föreställningar och kunskaper om verkligheten, exempelvis vid information om att
ett mål uppnåtts upplevs glädje, eller nedstämdhet om man inte lyckas (Osvalder
& Ulfvengren 2010). Kognition är förmågan att uppfatta och ta in information.
Exempelvis att kunna hålla uppmärksamhet, byta fokus och ta beslut. Allt från
enkla bildsymboler till komplicerade mobiltelefoner kan vara kognitiva
hjälpmedel. Även en teknisk lösning i form av ett system som installeras med
funktioner som att påminna, varna och vägleda är exempel på ett kognitivt
hjälpmedel (MFD 2016). Optimism och ansvarskänsla är individuella faktorer
som kan påverka tolkningen, likväl kan dagsformen göra så (trött, sjuk eller frisk).
Miljöfaktorerna kan vara materiella eller sociala (Weman-Josefsson & Berggren
2013).
Sociala faktorer
Praktiskt stöd - att få låna utrustning eller få hjälp.
Informativt stöd - tillgång till information eller råd.
Emotionellt stöd - uppmuntran.
Materiella faktorer
Tillgång till utrustning och material
Tillgång till kapital
Materiellt stöd ökar möjligheten att handla i utmanande situationer. Tillgång till
t.ex. första förband kan öka känslan av kontroll med minskad sårbarhet. Även
tillgång till kapital kan påverka reaktioner vid oförutsedda situationer som
relaterar till känslan av kontroll (Weman-Josefsson & Berggren 2013). Både
perception och kognition krävs under arbete för att till exempel uppfatta ett
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brandlarm, förstå dess innebörd och handla därefter.
Motivation varierar i spannet från amotivation (ovilja) till motvilligt detagande,
yttre motivation och självbestämmande engagemant (inre motivation).
Amotivation infinner sig när man blir tvingad att göra något. Yttre motivation
kommer från det engagemang som aktiviteten leder till (pengar eller beröm). Den
inre motivationen är således när individen själv önskar händelsen för egen
tillfredsställelse på kort eller lång sikt. Ett naturligt engagemang kan minska om
miljön är hindrande eller kontrollerande. Med större del självbestämmande (inre
motivation) i valen, ökar sannolikheten att beteendet håller i sig långsiktigt (att en
beteende förändring består). Kompetens i form av att påverka vår omgivning samt
att klara sina egna önskemål, behov av att känna gemenskap (tillhörighet) och
valmöjlighet (autonomi) är krav som om de uppfylls, ökar sannolikhet att skapa
inre motivationen. Som arbetsgivare räcker det alltså inte att erbjuda aktiviteter
som gymkort. Stödfunktioner som initierar men även upprätthåller motion på ett
hälsosamt sätt bör finnas. Utan stödfunktioner riskerar erbjudande att endast
utnyttjas av redan aktiva personer, vilket inte är den primära gruppen avsedd. Om
mindre aktiva personer tar tillvara på erbjudandet, har de många gånger svårt att
bibehålla beteende förändringen om inte stödfunktioner finns (Weman-Josefsson
& Berggren 2013).
Universal design
Byggnader och produkter med universal design ska utformas s att de i största
utsträckning kan användas av alla. Bland de sju principerna för Universal design,
återfinns perceptible information som definieras som att information ska kunna
förmedlas effektivt oberoende av omständigheter eller sensoriska nedsättningar.
Även simple and intuitive use, som innebär att vara lätt att först , oberoende av
tidigare erfarenhet, kunskapsniv eller spr ktillhörighet Iwarsson St hl 2003).
Som exempel kan arbetsplatser vara utformade för fysisk tillgänglighet (inkludera
rullstolsburna och andra rörelsehindrade), men även utformning av symboler och
ljudsystem så synskadade och personer med nedsatt hörsel kan uppfatta systemen,
och därmed ha möjlighet att ta arbete trots genom att överbrygga språkbarriärer.
Genom ökande av accessibility samt kapacitet att använda hälsoinformation är
health literacy nödvändigt för empowerment. Begreppet står för ett bredare
förhållningssätt än hälsoutbildning, det innefattar miljö, politik och sociala
faktorer. Hälsoutbildning i form av health literacy siktar på att höja
medvetenheten om determinanter för hälsa bland annat genom att uppmuntra
kollektiva handlingar (WHO 2009).
Ljudnivå
Ljud kan delas upp i önskvärt och icke önskvärt, och är subjektivt för individen
vilket innebär att ett ljud kan uppfattas som icke önskvärt, buller, för någon och
som önskvärt för någon annan. Detta medför att det är väldigt svårt att mäta
buller, och vid mått av bullernivå menas i regel ett mått på ljudets styrka, men
risken för hörselskador påverkas även mycket av varaktigheten av ljudet. 85 dB
under åtta timmar utgör liknande risk som 115 dB under 30 sekunder, eller 100
dB under 15 minuter (Bohgard et al. 2010). Buller är ett problem på arbetsplatser
som industrier men de är oftast utrustade med ljudisolering och hörselskydd. I
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skolor uppkommer ljudet som sorl, är svårare att uppmärksamma, men det har
tidigare gjorts genom illustrerande vägghängd produkt som SoundEar vilken
schematiskt visar olika delar av ett öra för att uppmärksamma för hög ljudnivå
och har en prisnivå på ca 4000-6000kr då högre siffran inkluderar möjlighet för
loggning av resultat (SoundEar 2016). Ljud påverkar människor på många sätt
och inte bara i form av temporär eller permanent hörselnedsättning, utan det sker
även andra mer ihållande reaktioner vid kontinuerlig exponering för buller som
förhöjt blodtryck, minskad slagvolym, minskad blodcirkulation, ökad
muskelspänning, utsöndring av stresshormoner (adrenalin) och mental trötthet
(Bohgard et al. 2010).
3.1.5 Interventioner som lyckas nå stillasittande
Även om samhällsutvecklingen inte rört sig i riktning för att uppfylla människans
behov av fysisk aktivitet, är det inte en återgång till fysiskt krävande liv en
önskvärd effekt. Vikten ligger istället i att betona människans behov av aktivitet
på de platser vi dagligen kommer i kontakt med så som arbetsplatser,
bostadsområden, stadskärnor samt transporter. Utformningen av dessa behöver bli
mer hälsofrämjande genom uppmuntran till fysisk aktivitet (Faskunger 2007).
Det är att betrakta som välkänt att informationskampanjer (i stil med - nyttan med
fysisk aktivitet, eller risker med stillasittande) inte på egen hand leder till någon
tydlig effekt. Viss risk finns även att åtgärder som inriktar sig på att förmå
individen att förändra sin livsstil, ökar skillnader i hälsa mellan de
socioekonomiska grupperna. Åtgärder med fokus på sociala, fysiska och
ekonomiska faktorer i omgivningen, har större potential att främja folkhälsa än
åtgärder på individnivå. Förutsättningarna för att integreras och långsiktigt
upprätthållas i samhällsstrukturen och sociokulturella normer ökar genom att vara
miljöfokuserade. Åtgärder i miljön har även bättre möjlighet att nå svaga
socioekonomiska grupper och stillasittande, samt större potential i att påverka en
större del av befolkningen i ett långsiktigt perspektiv. Insatser som endast inriktar
sig på beteende förändring (utan miljömässig förankring), på individ eller
gruppnivå kommer få bakslag till följd av miljömässiga faktorer som påverkar
beteendet tillbaka mot stillasittande (Faskunger 2007). Tillgängliga
vardagsaktiviteter som uppmuntrar till måttlig intensitet och inte kostar pengar är
det som människor med en stillasittande livsstil är mest benägna att anamma
(Shephard 1997).
3.1.6 Mätande av stillasittande
Studier på sittande har bland annat genomförts genom naket sittande på en
glasskiva. Beroende på hur sittandet sker, fördelas stödet för kroppen olika. I en
studie med 104 testpersoner fick kropparna stöd från 8% av sittytan under ischia
som då bar upp närmre 65% av vikten, med övrigt fördelat på fötter (ca 18,5%),
armstöd (ca 12%) och ryggstöd (ca 4,5%) med en 105 gradig vinkel i höften
(Harrison, Harrison, Croft, Harrison & Troyanovich 1999). Den stödjande ytans
fördelning på sittytan har tidigare beskrivits av (Jurgens 1997) vars illustrationer
kan bistå i val av placering av sensor. Bland patent (bilaga 7), de flesta under
senare år ca 2010 och framåt, samt närliggande produkter inom området återfinns
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olika sätt att mäta sittande, stillasittande samt aktivitet. Mätinstrument som är
värda att nämna är infraröd sensor under bord, kameror, accelerometrar (bland
annat som stegräknare), trycksensorer i mattor, cirkulationsmätare. Eftersom
projektet inriktat sig på att endast detektera sittande har alternativ som mäter
metabolism ej granskats ingående. Det är dock värt att nämna att det finns
utrustning som Jaeger oxycon (intramedic u.å) med hög mät precision, men med
begränsning lokal för mätning. När portabla mätmetoder för metabolism når
tillräcklig prestanda, i relation till kostnad kan de komma att bli mycket
intressanta för stillasittande problematiken.
Sensorer
Mätande av sittande kan som genomföras på flera sätt. Av de förslag på sensorer
som mottogs, skapades en sensormatris. De som blivit kvar jämfördes gällande
kostnaden per sensor samt kvadratcentimeter kostnaden. Marknadsmässiga
sensorer i jämförelse kostnadsmässigt ihop med egentillverkat alternativ syns i
figur 3.1.5-1, hel sensormatris finns i bilaga 11.

Figur 3.1.5-1 visar diagram över tre för projektet aktuella sensorer i förhållande
till pris till vänster, samt kostnad i förhållande till tryckyta till höger.

3.1.7 Närliggande artiklar
Välkända produkter inom området på senare år är just höj och sänkbara bord, samt
aktivitetsarmband. Båda med förmodade, delvis bekräftade svagheter. Höj och
sänkbara bord tillämpas inte i den utsträckning som vore optimalt, den som står
förblir ofta i den position bordet är i enligt forskare8. Se tabell 3.1.5-1 och 3.1.5-2
för överblick av produkter mm inom området.
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Tabell 3.1.5 -2 Visar produkter som
påverkar beteende men som
accepteras i vardagligt liv

Tabell 3.1.5 -1 Visar en sammanställning av produkter
relaterade till stillasittande, med kommentar om fördel
och nackdel

3.2 Beteende, följder av sittande och påverkande skyltar
3.2.1 Individ, grupp och norm
Fysisk aktivitet och motion har traditionellt setts som individens problem och
därmed ansvar för att förändra en stillasittande livsstil men människors
rörelsemönster beror inte bara på de individuella faktorerna (som motivation,
färdighet och kunskap). Rörelsemönstret påverkas av såväl individen som den
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omgivande miljöns fysiska och sociala egenskaper. Bland faktorerna, är det de
miljömässiga aspekterna som studerats minst, trots att förbättrad boendestandard
och sanitet använts för att bekämpa infektionssjukdomar sedan 1800talet.Utvecklingen de senaste 70 åren har skapat en norm av stillasittande arbete,
motoriserade transporter som en följd av mindre fysiskt krävande jobb samt
transporter (Faskunger 2007).
3.2.2 Prestation och avbrott
Ergonomi ses många gånger som individinriktat med fokus på hälsa, säkerhet
samt komfort och välbefinnande, åtgärder genomförs då för att minska besvär hos
individerna. En annan aspekt av ergonomi är hur arbetsförhållanden och
arbetsmiljö påverkar prestationsförmåga och verksamhetens effektivitet. Starka
samband mellan ergonomi och kvalitet finns, vilket pekar på att förbättrad
arbetsmiljö ur belastningssynpunkt samtidigt har potential att skapa bättre
lönsamhet och produktivitet (Brännmark, Eklund Håkansson & Vogel 2011).
Långa arbetsperioder med monotona arbetsuppgifter sänker människors
prestationsförmåga i form av förlängd reaktionstid. Att bibehålla kvalitet är även
en svårighet under långa tidsperioder. Granskande arbete där pauser införts efter
15-40 minuters arbete ger klart bättre arbetsresultat (Brännmark, Eklund
Håkansson & Vogel 2011).
Bland rekommendationer för faktorer som kan öka möjligheterna för väl
fungerande ergonomi interventioner återfinns mätning, och uppföljning av
arbetsmiljö och ergonomi samt satsningar på teamarbete och förbättringsgrupper.
Det fastslås dock att mer forskning behövs om hur interventioner kan utformas.
Viktigt att notera är att vissa yrkesgrupper haft påtagliga belastningsergonomiska
risker i decennier, trots forskningens förslag på förbättringar har lite praktiskt
genomförts. Ett glapp mellan forskningsbaserad kunskap och tillämpning verkar
finnas (Brännmark, Eklund Håkansson & Vogel 2011). Glappet bekräftas av
ytterligare forskare8.
3.2.3 Kostnaden av inaktivitet
2002 gick World Health Organization (WHO) ut med en varning om att en
stillasittande livsstil kan vara bland de 10 ledande orsakerna för död och
funktionsnedsättningar i världen. 60-85% i världen innehar en stillasittande livsstil
(WHO 2002). 2008 var ca 3,2 miljoner dödsfall härledda till otillräcklig fysisk
aktivitet världen över (WHO 2008). 2009 Fastslår WHO att otillräcklig fysisk
aktivitet är den fjärde ledande risken för globala dödsfall (6%) (WHO 2009).
Enligt WHO ska fysisk aktivitet inte misstas för att endast vara sport. WHO
beskrivning innefattar allt från hushållssysslor och gång till träning (WHO u.å.).
Skandia lanserade i december 2015 tillsammans med Uppsala universitet en
hälsokalkylator (Feldman & Johansson 2014) baserad på en RHS modell (Risk
factors, health and societal cost) med data från 2012 för att beräkna kostnader av
ohälsa. I en Pressinbjudan hävdar Skandia att kalkylatorn kan visa att
stillasittandet kostar samhället 2 miljarder över 5 år (Skandia 2015).

8

Forskare Fil Dr. i psykologi, Halmstad Högskola,
personligt möte

22

Teoretisk referensram

I en studie finansierad av Friluftsrådet (Bolin & Lindgren 2006) beräknades
kostnaderna för fysisk inaktivitet av hälsoekonomer ur sjukvårdskostnader och
produktionsbortfall med data från 2002. Resultatet blev en kostnad för det svenska
samhället av 6 miljarder (5,3 miljarder produktionsbortfall samt 750 miljoner för
sjukvård). Motsvarande beräkningar för cigarettrökning från 2001 var 8,3
miljarder.
3.2.4 Uppmanande skyltar och teknologi.
Hur byggnaders utformning påverkar vår fysiska aktivitet är än inte fullt utrett,
men bevis finns för att viss utformning ökar hälsa via fysisk aktivitet. Billiga
åtgärder som att placera dekaler i trappan har visat sig kunna öka användandet
400%. Bland andra framgångsrika metoder återfinns trapphus utformade med
belysning, konst och musik (Faskunger 2007). Viss forskning visar även
människor blir mer fysiskt aktiva i miljöer med motiverande ”point-of-decision”
prompts (motiverande skyltar för att vägleda val) men begränsad evidens finns för
att stödja påståendet, då de kan vara beroende av annan kontext, samt tillfälliga
förbättringar. Men till följd av den låga kostnaden i förhållande till potential
rekommenderar Center for Disease Control and Prevention (CDC) ”point-ofdecision” prompts bland sina rekommendationer för ökad fysisk aktivitet r 2000
(Zimring, Joseph, Nicoll & Tsepas 2005). År 2010 uppmärksammades att mycket
hänt under de tidigare åren gällande ”Point-of-decision” prompts för ökande av
trappanvändning i en review-artikel av Soler et. al. (2010) på 16 granskade
studier. Resultatet av genomgången var en stark evidens för effekten av ”point-ofdecision” prompts i samband med trappor, dock kvarstår ett gap för att förstå
effektiviteten av interventioner i viss kontext, som arbetsplatser. I en lyckad 2årsstudie i CDC byggnad i Atlanta skapades en ihållande ökning av användandet
av trappor som inkluderade estetik i from av ljus, ljud (musik) och färger, vilket
fick CDC att rekommendera insatser för trappor i deras lokaler över hela världen
(Zimring, Joseph, Nicoll &Tsepas 2005).
Varselmärkning
74 § Varselmärkning ska användas då risker inte kan undvikas eller begränsas
tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisatoriska
skyddsåtgärder. Riskområden ska alltid vara tydligt markerade.
Regler för Varselmärkning styrs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och
signaler (AFS 2008:13) och gäller för skyltar, märkning och signaler för hälsa och
säkerhet där arbete utförs. Arbetsgivaren ansvarar för införandet av skyltar,
märkning och signaler i verksamheten. Särskilda riskområden finns på de flesta
arbetsställen och bör markeras. Skyltar och signaler ska inte prioriteras före
skyddsåtgärder, eliminering av riskområden sker i första hand. Genom
gemensamma regler för formspråk, färger och signaler minskas möjligheten till
missuppfattning till följd av språkliga och kulturella olikheter. I färganvisningarna
gällande skyltar och ljussignaler för hälsa och säkerhet står blå för Påbud: Krav på
åtgärd eller beteende t.ex. använd personlig skyddsutrustning.
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Persuasive Technology
Teknik började redan på 1970-talet designas för att uppmuntra till hälsosammare
beslut och förbättra arbetsproduktiviteten. Ett av de första systemen, Body
Awareness Resource Network (BARN), utvecklades för att lära ungdomar om
hälsa, rökning, droger och träning, med syftet att genom att informera om
riskerna, få ungdomarna till att välja en hälsosammare livsstil. Idag tillhör det
vardagen att mer eller mindre varje webbsida som besöks vill uppmuntra till något
beslut, uppge personinformation, nytt köp eller beställning, standard sökmotor
eller liknande. Captology, är en term som används för att beskriva det område där
datorer och övertalning sammanfaller, det vill säga datorer eller andra tekniska
hjälpmedel kan användas för att övertala eller uppmuntra någon till ett beslut. Det
finns idag en hel del tekniska hjälpmedel, men väldigt få som använder sig av att
aktivt motivera eller övertyga människor till ett hälsosammare val, något som kan
komma att bli nödvändigt. Många av världens största hälsoproblem har
beteendeaspekter (rökning, misskötsel av diabetes) som bidrar till ytterligare
problem. Diabetes har börjat nå epidemi liknande nivåer i USA, vilket sätter
otroligt stor press på sjukvården. Genom captology eller teknik som kan
uppmuntra till förändrade levnadsvanor, finns möjligheten att förbättra
mångapersoners levnadsstandard och spara enorma mängder kostnader inom
sjukvården (Fogg 2003).
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4 Resultat
Detta kapitel redovisar resultat av metoder och slutgiltig prototyp och
produktförslag.
4.1 Metodresultat
4.1.1 Resultat av examensarbetets inledande förstudie

Arkitekter från Sweco bekräftade kännedom, men intygade att beteenderelaterad
ohälsa inte ingick i deras utbildning, efterfrågan av aktivitetsbaserade kontor
nämndes, samt hur höj och sänkbara bord blivit standard i Sverige (se bilaga 6).
Sweco inomhusmiljö och Bosbec visade båda intresse för typen av produkt för att
ha i konferenslokaler, inte direkt för hälsonyttan, utan mer som en image för att
profilera sig för att ta hand om personal och gäster i deras lokaler (se bilaga 1).
Forskare3 intygade projektets aktuella ämnesområde då liknelser fanns med den
tilltänkta produkten och den forskning som bedrevs. Forskaren lyfte svårigheter
med att bibehålla långvarig användning av produkter (se bilaga 2).
Forskare4 Möte 1:
Förslag på sensorer uppkom (Neat), bekräftade möjligheter med analog elektronik
men avfärdades då den lösningen inte passade för projektets tillämpningsområde
(gruppnivå). Möjligheter med att system kan lära sig från vad som ger önskvärt
resultat och därmed tillämpa vissa ljud vid vissa tillfällen diskuterades. Forskaren4
uppmanade PG att specificera sin biomekaniska roll i ingående arbete, då
problematiken går utöver så bred front samt att fundera över etiken då den
erfarenhetsmässigt brukar vara omdiskuterad gällande stödjande teknik i
hemtjänst.
Patent och produktgenomgång.
Ur de patent som granskades framkom presenterades:
Olika mätsätt







Samt olika sätt att återkoppla







Infraröd sensor
Kamera
Accelerometer
Trycksensor
Cirkulationsmätare
Timers

Väggdisplay
Armband
Telefon (appar)
Ljud
Ljus (displayer)
Vibration
(se bilaga 7)

Produktgenomgången hittade många produkter för syftet, men utan tillämpning på
gruppnivån.

3
4

Forskare, smarta städer, Halmstad högskola, personligt möte
Forskare, AI, Halmstad högskola, personligt möte
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4.1.2 Produktupptäckande med nya idéer och projektplanering

Den strukturerade litteraturstudie som invigde projektet resulterade i att PG tog
del av information om bakgrund, nuvarande forskning, risker med ohälsa och
olika aspekter som påverkar människans stillasittande. Kanos modell resulterade i
att fem olika basegenskaper, oförväntade funktioner och utvecklingsmöjligheter
identifierades, där att bli informerad när riskfyllt stillasittande inleds, förändrad
och noggrann återkoppling var bland de viktigaste, bilaga 17.
6-3-5 workshopen, brainstormingen och analogier genererade en mängd olika
idéer för potentiella lösningar och ledde till en konceptutveckling (bilaga 9).
4.1.3 Produktspecificering

QFD genomförande resulterade i generering och värdering av fem
övergripande parametrar:
 Information om stillasittande
 Mätning av stillasittande
 Möjlighet till vistande i lokal utan att riskera ohälsa av sittande
 Hållbarhet
 Deltagande
Detta utifrån perspektivet av både användare och inköpare. Metoden ledde även
till en beskrivning över hur de fem parametrarna skulle kunna mätas, en
jämförelse med konkurrenter, aktivitetsarmband och schemalagd rörelsefrämjande
aktivitet (bilaga 8) och utveckling av kravspecifikationen.
4.1.4 Konceptdesign

Patch and Refine metoden resulterade i att mängden av idéer från
idégenereringsfasen blev till 40 koncept som värderades i Pughs matris (bilaga 8).
Konceptvärderingen ledde till att 40 koncept blev till fem koncept som
presenterades för forskare8 inom beteendevetenskap
Forskare8 inom psykologi instämde i behovet av att lyfta problematiken till
gruppnivå. Forskaren lyfte vikten av valmöjligheter för att anpassa för individen
är mycket viktigt, samt fundering på hur lösning blir anpassad till rullstolsburna.
5 koncept presenterades för respons.
Höjande bord - Höj och sänkbart bord med timer (automatiskt med förvarnande
höjning)
SedentarySecurity - Skärmbaserad uppmuntran och låsning av datorn med val att
avstå.
Morrarn - Ljudåterkoppling med djurläten, i olika intensitet.
Radiopratare - Ljudåterkoppling med männsklig röst och önskad information.
Light2Act - Ljusåterkoppling med trafikljussymbolik (grönt, gult, rött)
Viktigast är att grundlägga produkter i psykologisk teori, vilket allt för få gör,
men som projektet fick beröm för att genomföra. Light2Act ansågs ha bra
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symbolik som många kan relatera till och hade absolut kunnat vara bra i en lokal,
gärna med kombination av en skylt på dörren "I denna lokal används stödjande
teknik". Då flera valmöjligheter bör vägas in, inkluderade det koncepten
Radiopratarna och Morrarn. Höjbart bort med timer fick bäst respons, som
relaterade till att personer som har tillgång till höj och sänkbara bord inte
tillämpar funktionen tillräckligt utan förblir i en position. Därmed skulle en
integrerad produkt som meddelade om behovet skulle vara bra. Men ett bord som
justerar sig själv (samt någon cm som indikation), trodde forskaren inte på, istället
bör rörelse ske på användarens initiativ (godkännande av förfrågan).
SedentarySecurity slowmotion ansågs risk finnas för att den skulle upplevas
frustrerande likt popup-fönster.
Ytterligare resultat av intervjun gav, vikten av positiv feedback, påvisa fördelar
skapar bättre förutsättningar för att anamma beteendeförändring, att det finns ett
glapp mellan interventioner och forskning (rekommendationer tillämpas inte). Att
val kan vara betungande för individer och om det finns alldeles för många val för
individer, så antalet val bör reduceras. Gällande gruppnivån höjdes även en
varning om risken att funktionen blir tvärt om, om ledande roller väljer att
ignorera, så kan det bli kotym att ignorera (se bilaga 5).
Forskare4 Möte 2:
Projektgruppen fick låna utrustning, samt förmedlad kontakt för lån av utrustning,
där tillgång till velostatplats skapades. Positiv respons gavs på konceptet med höj
och sänkbart bord med timer och förklaring om hur system anpassas för individer,
men att individer reagerar olika. Med den anledningen ansågs det intressant att
undersöka ett system som förändrar sig beroende på resultat (se bilaga 3).

4

Forskare, AI, Halmstad högskola, personligt möte
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Parallellutveckling under projektet har resulterat i att flera moment genomförts
parallellt, exempelvis utveckling av sensorer och återkopplande produkt. Kontakt
med Bosbec ledde även till samarbete för utvecklande av databehandlingen. Till
Bosbec producerades flödesscheman (se figur 4.1.4-1) istället för punktad
kravlista. I bilaga 14, visas även ett exempel på MobileResponse databehandling
under ett skede av utvecklingen.

Figur 4.1.4-1 Flödesschema över databehandling

Med motivering från kravspecifikationen, gruppnivå och inriktningen på
konferensmiljö bortprioriterades koncepten Höjande bord och SedentarySecurity,
och för att uppfylla kravet om universal design kombinerades koncepten Morrarn,
Radiopratarna med Light2Act. Det slutgiltiga konceptet, Light2Act (även kallat
Like2Act i vissa metodgenomföranden), kom att presentera en vägghängd
återkopplande produkt med återkoppling i både ljud och ljus med design utifrån
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler.
Lösningen som därefter var formulerad bestod av trycksensor placerad på sits,
databehandling, och återkopplande produkt med grönt, gult och rött ljus samt
återkoppling med djurläten, möjliga att variera.
4.1.5 Produktutveckling
Användningen av Dassault Systèmes, Catia (v5-20), (i figur 4.1.5-1 visas 3D
modellen) har genererat laserskärningsmall till prototyptillverkningen med en
laserskärare och med hjälp av en testversion av programmet CorelDraw x8
illustrerades de små förändringar från prototyp ett till slutgiltig prototyp (se figur
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4.1.5-2) som ihop med andra inställningar vid laserskäraren producerade den nya
utformningen (figur 4.1.5-2 till höger och bilaga 12), mallen skalas upp till
dimensionerna B = 35cm, H = 22cm för fronten övriga delar, skalas därefter i
samma proportion. FMEA resulterade i att förberedande åtgärder som
konsultation med Bosbec, utvärdering med CW och justering av Catia v5 ritning
inför prototyp två vidtogs för att minimera risken att potentiella problem skulle
uppstå, (bilaga 15).

Figur 4.1.5-1 CAD modell av återkopplande
produkt

Figur 4.1.5-2 Laserskuren front till prototyp 1 till vänster och prototyp 2 till
höger

Den CW (bilaga 18) som genomfördes som användartest visade att den initiala
ljusåterkopplingen från prototyp 1 av den återkopplande produkten uppfattades av
samtliga testanvändare. Även ljusbytet till gult och rött, och att påbudsskylten
lyste upp, uppfattades och att en gemensam handling av att ställa sig upp, gav
återkoppling i form av sänkt nivå. Samtliga deltagare uppfattade att den
återkopplande produkten var kopplad till beteendet och att rätt handling för att
sänka risknivån var att ställa sig upp. Vid tiden för testet innehöll prototypen
endast ljusåterkoppling. Deltagarna förstod vad som bör göras vid de olika
ljussignalerna, men det uttrycktes inte tydligt att färgerna illustrerade följden av
hälsan, det vill säga varför handlingen rekommenderades att genomföras.
Användarinvolveringen resulterade även i att pilar i påbudsskylten lades till inför
slutgiltig prototyp, (bilaga 16).
4.2 Prototypframtagning
Första prototypen av den återkopplande produkten togs fram för att genomföra en
CW och verifiera hur den fysiska prototypen upplevdes i förhållande till vad som

29

Resultat

ville uppnås. Här valdes figuren av en sittande person att skäras ut tillsammans
med en full cirkel, på påbudsskyltens plats, se bilaga 13. Till användartestet
använde projektgruppen sig av en påbudsskylt utskriven på en bit papper, fäst
bakom den utskurna cirkeln och med ett litet hål för den blå lampan, som i färdigt
skede ska belysa påbudsskylten (se figur 4.2-1).
Fyra dynor med sensorer av velostatplast, en tryckkänslig ledande plast,
kopplades till en kopplingsplatta. Till kopplingsplattan kopplades även fyra
lysdioder, en för varje dyna och en photon (en mikroprocessor med Wi-Fi
anslutning). PG kunde själva utläsa tillförlitligt skillnader i resistans med hjälp av
en multimeter men fick genom samarbetspartnern Bosbec, korrekt
elektronikkoppling in i mikroprocessorn. Vid belastning av velostatplasten i
dynorna, tändes en lysdiod som verifikation, kopplad till varje dyna.
Ytterligare en kopplingsplatta användes, med en photon och fyra lampor i grön,
gul, röd och blå tillkopplade. Denna platta kom att vara placerad bakom den
återkopplande produkten, med den blå lampan till figuren av personen som reser
sig upp, och de tre resterande lamporna
till figuren av personen som sitter ner.
Testuppställning med kopplingsplatta och
påbudsskylt i papp syns på figur 4.2-1,
sensordyna syns i figur 4.2-2. Prototyp 1
lyckades skicka signal från sensor photon- MobileResponse - Rasberry pi Återkoppling med lampor före CW, men
koden i mikroprocessorn var så ostabil
vid tidpunkten att CW valdes att
genomföras genom att tända lampor via
Particle appen med "blink a led" för att
tända lamporna på distans.

Figur 4.2-1 Testuppställning vid CW

Till den slutgiltiga produktprototypen av
den återkopplande produkten
lasergraverades påbudsskylten och den
sittande figuren. En över, under och
baksida skapades för att skapa den
kompletta skylten. Lysdioder lyser
invändigt upp de graverade ytorna i
färgen för aktuell risknivå ihop med ljud
som spelar upp (se bilaga 16). Den
kombineras med funktionsprototyp
prototypen för sensorerna, och fungerar
Figur 4.2-2 Testuppställning vid CW, platta
tillförlitligt. De två prototyperna tar hjälp av mörka sensordynor.
MobileResponse för sammanlänkningen
som tillsammans skapar en hel fungerande, men initial version av produkten.
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4.3 Produktutformning
Den produkt som utvecklats och designats har hämtat inspiration ur tidigare
tillämpade lösningar för att ändra beteende i liknande miljö, som vägghängd
ljudövervakning. Men har stillasittande som tillämpningsområde.
Produkten som slutligen presenteras, Light2Act är uppdelad i tre delar,
egentillverkad sensor (mätning av stillasittande), vald åtgärdshantering
(databehandling) och gruppinformerande skylt (återkoppling).

Figur 4.3-1 Egentillverkad sensor, ca 2x26cm (vänster). till höger syns kopparskikt och velostatplast

Del 1 - Egentillverkad sensor (se figur 4.3-1)
Funktion och tillämpning: Sensorn är avsedd att byggas in i befintliga möbler,
men kan även väljas att användas i en tunn dyna, vilket visat bra detektion i flera
variationer mellan mjuka soffor till hårda träpallar. Vid belastning av sensorn
minskar resistansen vilket ger en mätbar skillnad och detektion av sittande kan
genomföras.
Valt material: Kopparplan skiljda med Velostatplast.
Hållbarhetsaspekt: Velostat (eller Linqstat) är till störst del uppbyggt av polyeten,
som kan skapas ur förnybara källor. Sensorns material, med sina små mängder
förväntas inte ha oroväckande omfattning för natur eller människor.
Ekonomi: Låg kostnad (under 35kr komplett sensor, endast kopparplan och
velostatplast har kostnad på runt 8kr). Priset i förhållande till respons har skapat
intresse hos samarbetspartner.
Arbetsmiljösynpunkt: Varken tillverkning, installation eller
service förväntas skapa problematiska arbetsförhållanden sett
till sensorn
Del 2 - Vald åtgärdshantering
Funktion och tillämpning:
Internbehandling i Particle Photon
(mikroprocessor, se figur 4.3-2) med
Wifi som tar in
belastningsinformationen från
sensorerna och skickar vidare
informationen som binära signaler till
Bosbecs MobileResponse i vilken
databehandlingen sker med ställbara
Figur 4.3-2 Particle Photon (överst)
och Raspberry pi (underst)
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tider som 20 och 30 minuter. De två minuter som avbrottet av stillasittandet
behöver ske för att räknas, sker i mikroprocessorn. Var mikroprocessor har plats
för 6 sensorer. MobileResponse räknar samman ett medelvärde av de sittande och
skickar informationen till en Raspberry pi (mikroprocessor med ljudutgång) som
återkopplar via grupp informerande skylten med ljud och ljus.
Hållbarhetsaspekt: Mikroprocessorer innehåller så många delar att de är svåra att
överskåda i en rimlig hållbarhetsöversikt. Men genom att med denna typ av
produkt och lokalutformning så möjliggörs reduktion av den utrustning individen
förväntas ha.
Ekonomi: Photon och Raspberry pi hamnar på en kostnad för ca 520 kr.
Arbetsmiljösynpunkt: Koppling av elektronikkomponenter samt lysdioder kan bli
ett monotomt arbete om det utförs i för stor utsträckning, krav på tillverkare hade
därför skrivits in, gällande varierade arbete och arbetsställning.

Figur 4.3-3 Återkopplande produkt. Grön, gul, röd samt blå färg vid påbudsskylt (med dålig ljusbild).

Del 3 - Återkopplande produkt (se figur 4.3-3)
Funktion och tillämpning: Graverat glas så illustration av en person sittandes på
en stol framträder, figuren ska kunna variera i färger grönt, gult och rött för att
indikera hälsorisken med fortsatt sittande. Vid gult och rött tänds även den andra
symbolen på skylten upp i blått och vitt, en påbudsskylt illustrerandes en person
som ställer sig med förtydligande pilar som visar på rörelseriktning. Skylten ska
bestå av en svängd glasskiva för att vara synlig från flera vinklar i lokalen. Vid
färgskiftningarna spelar även ljudklipp upp, positiva lugnande djurläten som
fågelkvitter vid sänkt risknivå och mer illavarslande vid höjd risknivå så som
kraxande kråkor. Flera olika sorters ljudspår med olika teman ska finnas
tillgängliga och vara lätta att byta via MobileResponse. Vid positiva händelser så
som avbrutet stillasittande, ska produkten återkoppla genom blinkande belysning
(om inte risknivån sänks) samt kort positiv ljudsignal. Produkten ska ej ge
återkoppling om de deltagande är färre än fyra personer, detta för att undvika
identifiering av individen.
Hållbarhetsaspekt: Glas är ett välkänt material med goda egenskaper för gravering
(med laser), det är dessutom ett hållbart material över tid som människor är väl
bekanta med bra möjligheter för återvinning.
Ekonomi: Kostnaden för glas uppskattas till ca 300kr, lasergravyr - ingen
prisuppgift.
Arbetsmiljösynpunkt: Då produkten ska placeras på en vägg kommer
monteringsanvisningar lämnas med instruktioner om att inte arbeta över axelhöjd
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samt säker montering för att inte produkten ska riskera att falla ner vid montering
som vid bruk. Risker med en glasskylt högt upp på en vägg förväntas inte orsaka
större risk än ett fönster i samma höjd.
4.4 Analys av resultat
Projektets avsikt har varit att uppfylla dess syfte och mål:

Syftet med projektet var att ge individer i riskzon för ohälsosamt stillasittande
ökad egenmakt (empowerment) genom möjlighet att genomföra ett informerat val
baserat på informationen om risknivån av deras stillasittande i befintliga lokaler.
Syftet anses vara uppnått med viss försiktighet i tolkandet av risknivån.
Deltagarna i Cognitive Walkthrough, blev informerade om att de inte längre bör
sitta och diskuterade sig gemensamt fram till att hela deras grupp påverkade
informationen som gavs. Tillsammans med de "Tags" som HCH producerat, som
avses hänga på produkten:
Light2act
Grönt ljud - ingen rekommendation om att avbryta sittande
Gult ljus - osäker påföljd av fortsatt sittande, rekommendation - avbryt sittandet.
Rött ljus - Negativ påverkan på hälsan vid fortsatt sittande, rekommendation avbryt sittandet.
Målet var att utveckla och designa en produkt som på gruppnivå illustrerar
risknivån av fortsatt stillasittande, som på sikt kan leda till ökad medvetenhet om
hälsa bland stillasittande.
Avgränsning: Vid projektet slut skulle en prototyp av produkten presenteras
genom en funktionsprototyp för mätandet av sittandet och produktprototyp för den
återkopplande produkten.
Ett produktförslag är utvecklat och en design vald som uppfyller
kravspecifikationen. Light2Act illustrerar risknivån för fortsatt sittande och kan
vara en del i ökad medvetenhet om hälsa bland stillasittande. Med detta som
bakgrund har en slutgiltig prototyp två skapats av den återkopplande produkten
och är en produktprototyp med funktion, samt att ge en känsla av en glastavla.
Sensorprototypen har överträffat projektets förväntan och är en väl fungerande
funktionsprototyp.
Diskussion av resultat och metod
Metoderna som tillämpats har varit väl valda och tjänat sitt syfte. Utförandet av
QFD hade kunnat varit annorlunda, med otydliga parametrar skapades många
interna relationer istället för en mätbar parameter per behov. Vid mer tid hade
ytterligare användartest med en ny CW troligtvis tillämpats och kunnat skapa ett
bättre genomförande tackvare den komplett fungerande prototypen.
Resultatet tillhandahåller ett spännande sätt att använda stödjande teknik i en
vardaglig kontext, som redan har stöd från lagstiftning, men saknat motsvarande
produkter. Projektgruppen fick visst erkännande av sin insats vid Utexpo
Halmstad högskolas mässa för examensarbeten, där arbetet "Belönas med
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Biomekanik och Maskinteknik gruppens hedersomnämnande för att ha lagt en
grund för nya produkter som på sikt kommer att ge en bätter folkhälsa och
minskade kostnader i samhället"
Visst erkännande av den arbetsinsats projektgruppen lagt ner erhölls av besökande
forskningsingenjör på mässan, som med insikt, sa sig vara imponerad över att
hunnit med alla ingående delar.
Den fysiska prototypen har flera förbättringsmöjligheter visuellt, så som ljusbild
men projektgruppen är mycket nöjda över att lyckats producera en väl fungerande
prototyp, där man varit drivande i alla delar och endast i kodskrivandet helt fått
lämna över arbetet och istället agera bollplank. Att presentera en fungerande,
utvecklad prototyp i tid till slutredovisning samt till detta en omfattande rapport
upplevs som en värdig avslutning på utbildningen och visar på högt engagemang
samt förmåga att nå resultat.
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5 Diskussion och slutsats
5.1 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter
Arbetets innehåll i förhållande till utbildning
Att med respekt för sitt "scope of practice" våga se behovet av tvärvetenskaplig
förankring i stillasittandeproblematiken som dels grundar sig i biomekanik men
även beteendevetenskap öppnar enligt litteraturen för större potential för
resultatet. PG har haft respekt för att de inte är utbildade inom beteendevetenskap
och har därför förankrat att införskaffad information är rätt uppfattad. Sett till
mätteknik, elektronik och databehandling finns viss utbildning inom ramen för
biomekanikingenjörsprogrammet men även här har projektgruppens
begränsningar hela tiden varit öppna och viktiga val med avseende på ämnena har
skett i samråd med expertis och samarbetspartners. Beroende på intresseinriktning
inom programmets ämne, Biomekanik: människa-teknik kan hjälpmedel ses som
en grundsten. I samband med den hälsoinnovationsinriktning en av
projektdeltagarna haft under sin studieperiod passade examensarbetets
ämnesområde utmärkt. Resultatet skulle kunna beskrivas som en hälsoinnovation
av ett kognitivt hjälpmedel för att avhjälpa ett biomekaniskt problem med
förankring i arbetsmiljö, belastningsergonomi och synergonomi där kunskap ur
mer eller mindre alla kurser ur programmet tillämpats.
Undvik stuprör - bättre samarbete över gränserna.
Faskunger (2007) lyfter som ett av de viktigaste budskapen gällande förändring av
byggd miljö för ökad fysisk aktivitet fram att det krävs mer kunskap än den som
ryms inom en yrkeskategori. Det krävs tvärvetenskapliga samarbeten mellan
bland annat samhällsplanering, psykologi och biologi.
Produkten i förhållande till socioekonomi och psykologi
En resurs för att förbygga en skada eller sjukdom skulle kunna vara den
vägghängda produkten, som ger handlingsutrymme genom den information den
tillhanda håller. Den produkt som föreslås tillhandahåller socialt kapital genom
att informera gruppen och visst finns risken att det blir kotym att ignorera (likt
forskaren8 i psykologi lyfte) men i en tid då medvetandet om att göra hälsosamma
val är närvarande, skulle det inte vara otroligt att det vore svårare för en grupp,
med målsättningar på t.ex. arbetsplatser att förbise varningar för hälsoskadligt
beteende. Gällande det ekonomiska kapitalet, lyfter produkten upp ett viktigt
ställningstagande, är rätten till förutsättningar för att bryta ohälsosamt beteende
något som bör regleras av socioekonomisk status? Speciellt med tanke på att
offentliga miljöer skapar normer av ohälsosamt beteende. Då möjligheten att
arbeta kan begränsas av ohälsa eller funktionshinder, kanske personer utan
tillgång till smarta telefoner med hjälpande appar riskerar att inte ha samma
förutsättningar att förbättra sin hälsa. Med dessa resonemang valdes det att
produktens funktion skulle vara tillgänglig oberoende av socioekonomisk status,
vilket fick lösningar som krävde mobiltelefoner och aktivitetsarmband att
uteslutas.
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Nackdelar med produkten, att välja eller inte välja.
Persuasive technology eller andra sätt att försöka styra in personers beteende är
omdiskuterat, är verkligen produktutvecklaren eller forskningen för den delen, så
säker att den ska bestämma vad som är rätt eller fel för individer i stunden. Något
som uppkommit under projektets gång är att det för flera är väldigt viktigt att välja
att få delta, eller rättare sagt möjlighet att avstå. En fråga som återstår för
beteendevetare att arbeta vidare med, eftersom det i vissa avseenden är helt
acceptabelt med teknik som påverkar vårt beteende, så som ventilation (åtgärdar
luftkvalitén) där vi inte behöver aktivera oss för att öppna fönster och ventilera
själva. Andra exempel på just varningar gällande sittande, är nya bilar som varnar
om bältet inte är fastspänt då bilen körs och någon sitter i sätet, men även andra
produkter som direkt relaterar till fysisk rörelse ifrågasätts inte kring rätten att
avstå att delta, som automatiska dörrar eller rulltrappor. Stödjande utformning
eller utrustning som påverkar fysisk aktivitet verkar alltså enklare accepteras då
det påverkar i minskad aktivitet. Dock finns det exempel då humor är inblandat
som visar på motsatsen som Rolighetsteorin (Volkswagen 2009). Forskaren8 inom
psykologi var noga med möjligheten att välja, men höll även med om
problematiken med för många val, där rätt steg ansågs vara att minska antalet val,
kanske kan det ses som att det är vad produkten gör, möjligtvis handlar valet av
deltagande om hur tanken uppkommit. Om frågan varit om någon vill avsätta en
del av sina tankar och ansträngning åt att ha koll på att ställa sig upp och röra sig
tillräckligt ofta, eller överlåta det till stödjande teknik och istället använda
tankarna och ansträngningen till något annat, kanske svaret vore annorlunda.
Utvecklingsmöjligheter
Ett av de problem som återupprepats för projektgruppen från utomstående
experter är problematiken med att få en långvarig effekt, och inte bara en
nyhetsfaktor. Ett sätt för en produkt att förbli relevant är genom att återkopplingen
varierar, något som skulle vara en möjlighet med ett intelligentare system än det
som idag använts. Exempelvis ett databehandlingssystem som märker av när
responsen från den återkopplande produkten, det vill säga att användarna reser sig
upp i två minuter, utförs och när det blir ignorerat och förändrar återkopplingen
efter när responsen uteblir. När den återkopplande produkten spelar upp Gyllene
Tiders låtar i Halmstad under sommarhalvåret får system alltid respons,
användarna reser sig upp! Men i annan ort med andra förutsättningar får systemet
inte likvärd önskad respons, användarna förblir sittande trots illustrerad risknivå. I
det andra fallet skulle ett intelligentare system ha möjligheten att exempelvis
ändra ljudåterkopplingen, det spelas istället upp ett fågelkvitter, som visar sig ge
önskad respons. Genom ett anpassningsbart system skulle produkten kunna förbli
både kostnadseffektiv och framförallt få långvariga hälsogynnande effekter på
användarna.
Likaså har velostat plasten, som använts till sensorerna, möjligheten till att inte
bara detektera sittande utan även dödvikt, det vill säga ifall det är en person som
belastar sensor eller ifall det exempelvis är en väska. Det skulle kunna innebära en
utveckling som kan detektera hur en person sitter och utvärdera andra faktorer
såsom ländryggsbelastning och andra inre krafter hos användarna, en tillämpning

8

Forskare Fil Dr. i psykologi, Halmstad Högskola, personligt möte
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som skulle innebära att produkten inte bara skulle erbjuda respons angående
stillasittande, utan även andra riskfaktorer för ohälsa.
Genom att skapa en attraktivare produkt är det sannolikt att även dess användning
hade ökat. En första förbättringsmöjlighet finns i att skapa en produkt som är helt
trådlös, något som är enkelt tillämpat genom batteripaket till de två processorerna.
Det skulle även vara att föredra att använda BLE, Bluetooth low energy, istället
för Wi-Fi, då det som namnet indikerar, kräver lägre mängder strömförsörjning.
Idag är ergonomi och arbetsplatsutformning ett ämne som diskuteras och
utvecklas mycket. Produkten utvecklad i det här projektet är skapad för att vara en
produkt som är ett alternativ till arbetsplatser där anställda kanske tvingas
kompromissa med sin hälsa på grund av miljöns utformning. I jämförelse med en
ombyggnad av en lokal, är troligtvis den utvecklade produkten ett betydligt
billigare alternativ, som fortfarande erbjuder dess användare möjligheten att ta
ansvar för sitt stillasittande.
5.2 Slutsatser
Prototyp 1, var tillräckligt tydlig för att förstås av användare, Prototyp 2 var en
förbättrad version som fick god respons på Utexpo-mässan, men inget ytterligare
test hann genomföras. De av projektgruppen skapade sensorerna har uppfattats ha
imponerande respons, speciellt i förhållande till sin låga kostnad, där en
vridpotentiometer innefattar mer än halva kostnaden, har väckt intresse hos
samarbetspartner för eventuell vidare uppgift inom hälsoteknik. Produkten kan
tackvare val av sensor, vara en kostnadseffektiv åtgärd för att minska risken att
befintliga miljöer guidar in i ett ohälsosamt stillasittande. Produkten har därmed
potential att lyfta medvetenheten om riskerna med stillasittande. Den utformning
som valt systemmässigt skapar goda möjligheter för vidare undersökning av
föränderlig respons beroende på beteende, något projektgruppen gärna sett tester
på.
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6. Kritisk granskning
6.1 Examensarbetets hänsyn till människors förutsättningar, etik
ekonomi, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
Sett till arbetets resultat, är detta styrkan och stoltheten med projektet. Projektet
har sett till ett samhällsproblem och skapat potential att förbättra livskvalitet och
eventuellt även förlänga liv hos de som annars riskerat att drabbas av
livsförkortande sjukdom. Avsikten har varit att involvera så många som möjligt,
men valet av lösning (i form av att avbryta stillasittande genom att ställa sig)
exkluderar bland annat rullstolsburna, dock finns det förhoppning om vidare
utveckling av den sensor som använts kan registrera hur aktivt sittande som
genomförs och om det sammanställs med tillräckliga rörelser för att öka
metabolismen till den grad att inte klassas som stillasittande längre, finns även
potential att inkludera denna grupp, speciellt med de dynor som prototypen
presenterat.
Stillasittande är inte en enkel problematik, att det innebär svårigheter visar bland
annat uppmärksammad litteratur, som visar på att minskat antal steg ökar riskerna
för metabola sjukdomar, medans andra visar att ökat antal steg inte nödvändigtvis
medför minskade risker, men med det sagt innebär det inte att dessa artiklar
behöver motsätta sig varandra. Kan det kanske vara så att vissa parametrar endast
får effekt i sällskap av andra. Med viss osäkerhet i parametrarna som styr har PG
genom sin lösning hållit dörrarna öppna för ändrade riktlinjer. Men risken finns
att lösningen varit för snäv och riktlinjer ändras som utesluter produkten. I ett
sådant fall hoppas och tror PG att förhållningssättet och delar av lösningen kan bli
tillämpningsbar på andra sätt. Men i dagsläget är behovet för produkten uttryckt
av såväl media som forskning, ämnet är högst aktuellt och kostnaden för
stillasittandet, beskrivet tidigare i projektrapporten är enorm. Frågan som kan vara
något av det mest intressanta projektet i sig tar upp, hur kommer det sig att vi
tillåter miljöer som guidar oss in i ohälsa när det, iallafall nu finns i förhållandevis
billiga åtgärder för detta?
Man ska inte bara se den ekonomiska kostnaden av sjukdom och frånvaro, det
finns även en kostnad i form av smärta i ländrygg hos en stor del av den
stillasittande befolkningen, vars livskvalité kan förbättras av en produkt likt den
som presenterats här. Så en kritisk fråga att ställa sig är möjligtvis den akademiska
attityden till projekt likt detta, som till viss grad går utanför förväntningarna i jakt
på samhällsnytta. PG vill gärna lyfta behovet av biomekanikingenjörer i
produktutvecklingen nära människans behov där frågorna kan vara svåra, men
svaret inte alltid är en app.
Etik
En viktig etisk aspekt för att skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet är, att det
är förväntat om man realistiskt förväntar sig att befolkningen ska förändra och
kunna upprätthålla beteende förändringen.
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6.2 Examensarbetets hänsyn till miljö- och arbetsmiljöaspekter
Arbetet är väl förankrat i arbetsmiljö för användarna av produkten, materialval har
motiverats för hållbar produktutveckling, installationsproblematik har uppdagats
och installationsbeskrivningar skulle minska riskerna för handhavande fel. Då
vissa produktkomponenter är av nyupptäckt karaktär kan tester angående
hållbarheten på sikt behöva testas bättre.
Produkten stora avsikt är att stödja människor genom att ge dem möjligheten att
förbättra sin arbetsmiljö på en fundamental nivå.
Stillasittande - Ansvarstagande miljö
Inomhusmiljön (hemmet, arbetsplatsen och byggnader vid fritidsaktiviteter) är
viktig för att främja fysisk aktivitet, där genomsnittligt 90 procent av tiden
spenderas. Många inomhusmiljöer stimulerar till stillasittande, det är därför
viktigt att undersöka vad som kan öka fysisk aktivitet i hem, arbetsplats och
offentliga byggnader (Faskunger 2007). Forskare har framfört teorin att individens
beteende framförallt bör ses som reaktioner på den sociala och fysiska miljön, än
medvetna rationella individuella val (Lantz et al. 1998).
Förhoppningsvis har detta examensarbete lett till att tankar har uppkommit hos
flera angående hur teknik kan stödja människor i det vardagliga livet, tankar om
hur vi kan göra ett medvetet val att styra vårt beteende in i ett mer hälsosamt
mönster om så önskas. Att ögon öppnats för de som tagit sig tid att lyssna till vårt
projekt, om vilka krav man bör kunna ställa på en miljö som tillhandahålls
tillsammans med förväntningar om att hålla sig hälsosam.
6.3 Förslag till fortsatt projekt/arbete
Projektgruppen hade med fördel sett beteenderelaterad utvärdering av produkten.
Då de prototyper som skapats inom ramen för projektet varit strömförsörjda via
sladd samt även dynorna kopplade med sladd hade en trådlös prototyp varit nästa
steg för att visa mångsidigheten med produkten, vilket är inom räckhåll.
Förhoppningen är att innebörden med en ansvarstagande miljö får fäste och lever
vidare som ett bevis på examensarbetets vision om att lägga över ansvaret på
lokalutformning där det räcker att vistas för att per automatik förbättra sin hälsa.
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Bilagor
Bilaga 1 - Intervjuer och extern kommunikation - SWECO
Ostrukturerad Intervju om hur kemisk inomhusmiljö står sig i förhållande till
beteenderelaterad ohälsa med SWECO inomhusmiljö.
Intervjuperson 1 (IP1) inleder genom att berätta om hur SWECOs organisations ser ut
samt hur IP1 och kollegor arbetar med orsaksanalys gällande inomhusmiljö. Arbetet
innebär att någon har ett problem med en viss lokal och SWECO undersöker vad det är i
miljön som ger upphov till besvär. Det kan vara en beståndsdel i färg eller
inredningsmaterial. När PG frågar om hur inomhusmiljö står sig i förhållande till
regelverk och arbetsmiljö, så nämner IP1 att besvär från inomhusmiljö ofta beror på
flera faktorer och att arbetsmiljöregler oftast reglerar faktorer individuellt. Vidare
nämner IP1 att de begränsas av mätinstrument då människan oftast är ett mer specifikt
mätinstrument i sig själv, men att det även finns situationer då människan påverkas
negativt av omgivningen men inte själv uppfattar det i stunden (snabbt blinkande ljus
som uppfattas som konstant sken).
IP1 informerades om examensarbetet (beskrivet som örat på väggen men för
stillasittande) och funderingar på att miljön bör vara ansvarstagande. IP1 visade intresse
och nämnde hur de valt att placera skrivaren med ett avstånd för att öka rörelse. Vidare
nämnde han hur de investerat i höj och sänkbara, men att de flesta förblev sittande till
70-90% av sin arbetstid.
IP1 uttryckte att om vi behövt en testmiljö så vill han väldigt gärna få frågan. Han
uttryckte även hur han gärna haft en sådan produkt i ett av deras konferansrum för att
kunna påvisa att de värnar om egna personalen men även om besökare.
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Bilaga 2 - Intervjuer och extern kommunikation - Smarta städer
Kort möte med Intervjuperson 2 (IP2) (ostrukturerad intervju)
IP2 med dr och universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, akademin
för hälsa och välfärd, postdoc vid National Institute for Health Innovation, University of
Auckland, Nya Zeeland och aktiv forskare vid Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska
Institutet.
IP2 forskar inom smarta städer och tog en liten pratstund med oss gällande, hälsoinnovationer och
stadsplanering för hållbart samhälle och hur examensarbetet står sig i förhållande till IP2s
verksamhetsområde.
IP2 inledde med att berätta om sin forskning som handlar om att främja hälsosammare vanor
utifrån ett folkhälsoperspektiv. En del av hennes forskning handlar t.ex. om hur man kan se hälsa
och livsstil utifrån ett helhetsperspektiv – för att möta framtidens utmaningar och få en långsiktig
effekt. Ett förslag till detta är t.ex. att studera människors rörelsemönster (såsom
transportbeteende) i en stad samt hur människor interagerar med en stads befintliga tjänster och
platser. Genom en kartläggning såsom denna kan man t.ex. identifiera riskzoner för ohälsosamt
beteende och finna strategier för interventioner som skräddarsys efter människors faktiska
levnadsvanor i en stad. Forskningen kräver tvärvetenskapligt samarbete där hälsa, teknik, miljö
och stadsplanering arbetar tillsammans för en hälsosammare stad. IP2 uppmuntrar ett liknande
tillvägagångssättet för vårt projekt.
PG informerade om den tilltänkta produkten och tankar kring att miljön kanske bör ta ansvar.
IP2 instämde med att tankarna till stor del liknade delar av det hon sysslar med, inom smarta
städer.
Gällande Elin Ekblom Bak som referens, så ansåg IP2 det vara en bra referens, men att
referenserna bör vara till Ekblom Baks vetenskapliga artiklar istället för hennes bok.
För övrigt tipsade IP2 om WHO som en bra källa och folkhälsomyndigheten som mer nationellt
förankrad samt om FYSS för information om sjukdom samt behandling.
För projektet rådde IP2 att tänka på följande:
Produktmässigt - Problematiken ligger i att utveckla en produkt som har en effekt långvarigt, inte
bara “nyhetsverkan”, samt poängterade att produkten skall vara behovsrelaterad vilket är A och O
för att få en produkt att fungera långsiktigt.
Framtiden - För närvarande pratas det mycket om helhetsperspektiv på lösningar, inom
folkhälsovetenskap. Att se hela bilden och inte endast åtgärda en parameter oberoende av andra,
vilket då gynnar framtidens produkter.
IP2 tipsade även om det nya begreppet ”Health literacy” - förmågan att kunna läsa, tolka, förstå
och använda sig av hälsomeddelande. Även Begreppet Hälsotekniklitteracitet.
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Bilaga 3 - Intervjuer och extern kommunikation - IP3 AI möte 1
Intervjuperson 3 (IP3) konsulterades två gånger under projektets gång för sin kunskap inom
sensorer och detektion av mänsklig rörelse, samt hälsoteknik.
Vår förhoppning med mötet - Komma fram till mest lämplig mätmetod - utrustning.
PG presenterade vad vi ville göra:
Mäta en grupps stillasittande (Grupper upp till 12-16 pers?) och visa återkoppling i form av en
gemensam risknivå.
Diskussion och rekommendationer fördes inom följande kategorier. Dokumentationen beskriver
1) Mätteknik - sensor? accelerometer? kamera? klocka (tid), (endast elektronik?)?
2) Databehandling/Programmering
3) Återkoppling
1) Vad för sensorer är bäst att använda för vår tillämpning?
IP3 nämnde ett antal olika:
Outstanding - Lastceller (under varje stolsben). Även hur stilla man sitter.
Enkla sensorer (skumgummifilm, med hål i, två ledande metallbläck, som leder strömmen). Neatsensorer (som HCH använder vid demostratorer), priset ligger på någon tusenlapp.
Flexiforce (bygger på teknik från äldre mikrofoner, baserade på kolpulver (när man talar ändrar
man densiteten i luften), när densiteten ändras i kolpulvret så induceras en spänning).
Tunn film (när den belastas med tryck, förändras spänningen).
M-Chip i iphone är outstanding på att räkna steg
.
IP3 - Skapa gärna en matris med olika sensorer (vilken sensor är bäst). Kan även vara en del i
kravspecifikationen.
PG - Bör man kunna lösa det med analog elektronik?
IP3 - Ja, troligtvis med en så kallad Timer krets , men det blir inte en bra tillämpning på gruppnivå.
2)
Vi vill behandla datan och med den visa den genomsnittliga? risknivån för gruppen.
IP3 insisterade på kontakt med datastudenter, oavsett student eller företag rekommenderades PG
att skapa en ny kravspec med funktionella (som en binär signal, eller tiden för sittande) och
ickefunktionella krav (estetik) .Så att man som ingenjör kan göra produkt(delen) ut ifrån den. AES
(som företag) som eventuellt kan hjälpa till. Det uteslöts även att PG skulle hinna med denna delen
själva, dock fick PG gärna bolla kravspecen med IP3.
IP3: UML - hur använder man ett interface, vad har jag som användare för möjligt.. ska jag kunna
ändra vy, stänga av. UML egentligen ett sätt som görs efter en kravspec. men genom att ha med
sig det så kommer många saker fram.
3) Den återkopplande produkten kan visa en färg, spela upp ett ljud, etc som visar på risknivån för
gruppen. Vad för krav / begränsningar skapar mätteknik och databehandling på den visualiserande
produkten?
IP3:
Kanske kan visualisera att 80% av alla som sitter här suttit den tiden som bör.
Men eventuellt visualisera alla "pluppar". Sunto spinning (alla får ett pulsband). (NR som endast
personen känner till). Väljer att puscha sig hårdare, för att man ser hur man ligger till i förhållande
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till andra.
IP3 - Stängde av ljud, på telefon, mobil. Hur kan systemet testa andra sätt om man inte får någon
respons?
Allmänt:
Tänk på etik (stödjande teknik inom hemtjänst är ofta känsligt). Tänk efter Om man ska se det som
en produkt (marknadsmässigt) eller om man bara vill bevisa funktionen.

PGs roll:
Som biomekanikingenjörer - hur kan vi koppla? IP3s tolkning är att vi egentligen är intresserad av
om man kan påverka genom en actuator. Systemmetodologi - en miljö som man observerar genom
en sensor samt en aktuator (actuators)
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Bilaga 4 - Intervjuer och extern kommunikation - IP3 möte 2
MÖTE 2
Mötet inleddes med att visa det flödesschema som beskrev funktionen av den tilltänkta produkten,
av såväl vägghängd återkopplingsprodukt som höj och sänkbart bord med timer. Sedan fokuserade
mötet mycket på lån av sensorer för att börja testa att mäta.
IP3 tyckte höj och sänkbart bord med timer var en intressant lösning som åtgärdar problematiken
och tyckte en automatisk lösning skulle kunna vara möjlig.
IP3 informerade om forskningen som pågick på Högskolan och pratade om pågående trender som
mycket handlat om att anpassa system för individer (individanpassning). Om man utvecklar
system för många individer så kommer individerna reagera olika (detta tangerar WemanJosefssons enligt hennes bok). Det är även aktuellt med icke slutande och slutande loopar, där
stängda loopar innefattar möjligheten för system att förändra sig utefter resultat.
Neat sensorsystemet blir inte aktuellt tackvare den kostnad det innehar samt möjligheten att låna
begränsas om externt företag involveras (kontakt med Bosbec har skett)
Mikrobrytare skulle eventuellt kunna vara ett alternativ, mikrobrytare har använts i säten på volvo
för att mäta om någon sitter där eller inte. (PG har efter detta letat men inte funnit platta
mikrobrytare)
Med rätt konfiguration av belastningsfördelare så skulle det räcka med en Flexiforce sensor per
stol, varpå PG fick tillgång till 3 Flexiforce sensorer (tidigare användningsområde kan vara
relevant att kolla upp vid användning av dessa).
IP3 förmedlade därefter kontakt med för lån av elektronikutrustning (Opförstärkare,kopplingsdäck
och vridpottar).
Vid utlåning av elektronikutrustning till studenter, ifrågasattes Flexiforce sensorerna med
anledning av att de kunde vara svåra att trigga samt relativt lätt gick sönder. Därefter presenterades
Velostatplast, en plast som får lägre resistans då den är utsatt för belastning. PG fick därefter låna
kopplingsbord och multimeter samt tillgång till velostatplasten.
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Bilaga 5 - Intervjuer och extern kommunikation - Forskare, Fil Dr. i
psykologi
Sammanställning av mötet med psykoligiforskare
Träffade Forskaren (intervjuperson 4 , IP4)
För 30 minuters samtal angående vårt examensarbete.
Vi började med att genomföra en snabb presentation av projektet och dess innebörd (Projektplan,
5+1 koncept hade skickats kort före mötet)
Vi nämnde:
Vad som gör vårt projekt unikt, är att lyfta medvetenheten till gruppnivå, samt hur beteende
relaterade tekniska stödprodukter redan kan innefattas i befintlig arbetsmiljölagstiftning.
IP4s kommentar: Höll med om behovet av att lyfta problematiken till gruppnivå.
Vi nämnde:
Andra punkter som vi identifierat som viktiga (och möjligheter) är
* Möjligheten att kunna förändra återkopplingen (för att bibehålla intresset)
* Återkoppla beteendet, utan att störa aktiviteten & personer som inte deltar. Därför siktar vi på ett
subtilt sätt att återkoppla, men det är en vågskål för att fortfarande märkas.
IP4s kommentar:
Valmöjlighet för att anpassa för individen är mycket viktigt. Man bör även fundera på hur
lösningen relaterar till rullstolsburna.
Vi nämnde
Skapa billigare tgärder i befintliga lokaler och änd göra dem “Ansvarstagande”
Vi känner till begreppet stödjande miljö men är väl lite nyfikna på om miljön t o m kan vara
ansvarstagande.
IP4s kommentar: Viktigt med att använda befintliga begrepp.
Vi nämnde:
Spontant vad hon tycker utifrån det hon läst & ifall det vi läst i hennes bok relaterar till vårt
projekt?
Om stressorer (kognition, uppfattning) om det vi läst bör tolkas på det sätt vi gjort.
IP4s kommentar:
IP4 hade hunnit kika på de 5 koncepten och nämnde att det är väldigt viktigt att grundlägga
produkter i psykologisk teori, det är inte många som gör detta, men eftersom vi tar kontakt och
kollar av med IP4, menade IP4 på att det var bra gjort
IP4 sa att det handlar om stressorer, saker som ger upphov till någon sorts stress, men att det finns
väldigt stora spann på stress och kan därför absolut vara tillämpningsbart i vårt perspektiv.
Vi nämnde:
Vi har kikat lite på självbestämmande teorin, vad tror du om våra koncept i förhållande till detta,
har du någon tanke på hur vi bör förbättra dem?
(Vi gick igenom koncepten)
IP4s kommentar:
Light2Act - Bra med symbolik i form av trafikljus vilket många kan relaterat till.
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Det hade absolut kunnat vara bra i en lokal, dock gärna i kombination med en skylt på dörren in
till rummet i stil med: I denna lokal används stödjande teknik.
”Att visa p följden valmöjligheten där med).”
"gul, grön rött.. trevlig metafor.”
Det är viktigt med olika valmöjligheter vilket skulle kunna göra att både ljus, ljud och rörelse kan
vara praktiska tillämpningar på detta.
(*Radiopratarna och Morrande musiker, går därmed in under föregående svar)
Höjbart bort med timer - Denna tror IP4 har bäst potential av koncepten eftersom personer som har
höj och sänkbara bord inte tillämpar höj och sänkfunktionen i rätt utsträckning. Därför tror IP4 att
en integrerad produkt som kan meddela om behovet skulle vara bra. IP4 tror inte på en liten
förhöjning för att indikera på att det är dags att röra sig, utan tror istället bordet bör återkoppla och
ett svar behövs av användaren före händelse sker. IP4 uttryckte det i stil med att ett automatiskt
bord tror hon inte på.
Sedentarysecurity slowmotion - Finns risk för att den skulle upplevas frustrerande likt popupfönster.
Vi nämnde:
Positiva feedbacken har vi inte helt formulerat, hur viktig är den? (Vi har tankar på att saker
händer då gruppens risknivå går åt rätt riktning)
IP4s kommentar:
Viktigt med en positiv feedback när man gör rätt val. (Badges, stjärnor och beröm är kanske lite
för mycket, vilket skulle va ett belöningsystem). Det är viktigare att informera av vad det kan leda
till.
Detta bör man göra genom att lyfta fram det positiva (möjligheterna) som att den största
potentialen är att minska stillasittandet. Påvisar man fördelen med att anamma beteende
förändringen har den större potential i lyckas. Att bryta sitt stillasittande skulle kunna motsvara att
sluta röka, över tid. Och detta kan man kanske göra med olika hjälpmedel. Men var noga med att
håll fram att detta skulle kunna vara en lösning, istället för att bestämma hur personer ska göra.
IP4 lyfter även fram att det är viktigt att det inte är arbetsgivaren som köper in det för att förbättra
för sin personal utan det helst ska komma från personalen, att det här är så bra, så det vill vi ha här.
IP4 lyfter upp begreppet "Stealthynudging" och frågar om vi har kollat upp det (Virginia har
nämnt Nuggets, men vi är inte insatta i begreppet än)
Gällande begreppet så rekommenderar IP4 en bok
persuasive technology med B J FOGG
(Motivation, morot och piska. straff och belöning.) Det skapar inte psykologiskt välbefinnande…
det kommer för att det leder till n got meningsfullt för oss…
Yttre motivation som handlar om skam
Vi nämnde:
Läst att det är ett glapp mellan forskning och interventioner, att kunskapen inte tillämpas - är det
din uppfattning med?'
IP4s kommentar:
Det är fastslaget i Internationell forskning överlag (de flesta interventioner, för fysisk aktivitet är
inte grundade i en teori alternativt har de inte förstått hela teorin).
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Därför rekommenderar IP4 oss att jobba teoribaserat för att få det förankrat (vilket IP4 tycker vi
gjort så långt)
Vi nämnde:
Etiken kring detta är lite problematiskt, vi vill involvera alla men samtidigt inte peka ut någon. Vår
tanke med detta är att produkten inte återkopplar för under 4 personer.
IP4s kommentar:
Det låter som en väg att gå och kan kanske vara en rimlig lösning
Vi nämnde:
Vi har även haft tankar på huruvida man ska kunna välja att vara med eller inte, (det enkla svaret
är ju att alla ska få välja sitt deltagande) ingen väljer ju att delta i ett ventilerat rum, så bör man då
kunna välja att inte delta i representationen? På så sätt tänker vi att vi kan förmedla informationen
(på ett sätt personen kan tolka den), där personen själv tar ställning till om det vill åtgärda betendet
eller inte. (Vi tänker liknande som varning i bilen för att inte ha på bilbältet).
IP4s kommentar:
Viktigt att kunna få välja att delta eller inte (dock höll hon med om att vi inte väljer vårt
deltagande i andra situationer där vi endast accepterar dem).
Vi nämnde:
Hur är det med val? Är det bara positivt för människor? I en stödjande produkt som vår, försöker
vi underlätta för att göra ett val (men samtidigt kanske välja bort valet att delta?)
IP4s kommentar:
Alldeles för många val, Fs uppfattning att är att man kan förändra antalet val, förminska antalet
val. Det är enligt hennes personliga uppfattning att det är det bästa sättet att tackla det.
Valmöjligheter är viktigt. Man kanske istället ska säga att i den här lokalen finns typen av
utrustning.
Samt att det går att stänga av det?.
IP4 nämner även hur viktigt det är att plocka in användare i processen
IP4 pratar även om “Projektpaket” - där man kan lägga på (olika moduler?)
IP4 - genrella tankar om koncept, nudging och triggers:
Sociala normer, reagera på en trigger, det kan likaväl bli kotym att ignorera det. Grupp funktionen
kan även användas tvärt emot, väljer vissa att ignorera, så väljer alla det.
Föreläsaren eller konferansledaren, den som har en ledande roll, kan ha en maktfaktor.
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Bilaga 6 - Sweco - arkitekter, 2x Semistrukturerade intervjuer
Intervjuperson 5 (IP5) (Landskapsarkitekt)
Talade med IP5 som arbetar som landskapsarkitekt på Sweco.
IP5 har varit yrkesverksam i 15 år och gick sin utbildning till landskapsarkitekt på
Alnarp. I den utbildningen hade de miljöpsykologi, men i den var det mer fokus
på trädgårdsterapi som vikten av att vistas i grönskande miljöer. IP5 känner väl till
tankar om stödjande miljö för fysisk aktivitet men intygar att den svenska
byggbranchen är som den är, ganska konservativ. Sett till utomhusmiljön sker det
mycket funderingar över utformningen bland annat i form av anslutning till
aktivitetsanläggningar. IP5 nämner att hon nyligen läst en rapport om cykelvägar
som oftast anläggs jämte vägar men att miljön behöver vara motiverande till sådan
grad att längtan efter cykelturen bör uppkomma före den inleds. Det är alltså en
fråga om kvalitet gällande cykelvägar snarare än kvantitet. För vidare information
rekommenderar IP5 en kollega i Göteborg som sysslar med inredning.

Talade med Intervjuperson 6 (IP6) från Sweco som arbetar med inredning, för att
ställa lite frågor om arkitekter aktivt arbetar med beteenderelaterad ohälsa (eller
om det innefattas i utbildning).
IP6 utbildade sig 77-83 och då diskuterades inte stillasittande eller
beteenderelaterad ohälsa. Men de är medvetna om problematiken idag, bland
annat arbetar IP6 för tillfället med aktivitetsbaserade kontor som uppmuntrar till
varierade arbete. Höj- och sänkbara skrivbord är standard nuförtiden och nästan
inget företag väljer bort det. Vid frågan om hur tillämpningen av den höj- och
sänkbara funktionen är, så menar IP6 att den är nog högst individuellt, en del står
halva dagen medan andra förblir sittande. Vidare nämns stolar med möjlighet till
halvsittande ställning som HÅG Capisco eller pallar som Lammhults Add.
Produkter likt den som examensarbetet tagit fram har inte har inte varit tal om i
dessa miljöer hittills, i stället nämner IP6 tysta rum likt det hon själv ställt sig i för
att kunna aktivera sig vid telefonsamtal utan att störa andra.
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Bilagor

Bilaga 7 - Patent & Produkt genomgång
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Bilagor

Bilaga 8 QFD – QualityFunctionAnalysis
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Bilaga 9 – Pughs matris och Konceptgenerering
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Bilagor

Bilaga 10 – Designförslag presenterade för HCH
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Bilagor

Bilaga 11 – Sensor Matris
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Bilagor

Bilaga 12 – CAD produkt och laserskärningsmall
Bilder på CAD modell av färdig återkopplande produkt samt laserskärningsmall över
front, över och under och baksida samt tilltänkt ljusskärmande väggar som ej blev
producerade.
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Bilagor

Bilaga 13 – Prototyp 1
Fyra bilder som visar prototyp 1 i olika stadier, vid utrymmestest för innehållande
elektronik, vid bedömande av storlek samt vid CW.
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Bilagor

Bilaga 14 – Flödesschema, databehandling
Översta figuren visar det flödesschema som skapades för att illustrera funktionen av
produkten. Nedre figurerna visar ett exempel på hur databehandlingen i
MobileResponse såg ut vid ett tillfälle under projektets gång.
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Bilagor

Bilaga 15 - FMEA
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Bilagor

Bilaga 16 – Slutgiltig prototyp
Front och sammanfogad slutgiltig prototyp
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Bilaga 17 – Kanos
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Bilaga 18 – Cognitive walkthrough (CW)
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Bilagor

Bilaga 19 – Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) (I samband med CW)
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Bilagor

Bilaga 20 – Användarprofilering (I samband med CW)
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Bilagor

Bilaga 21 – Produkt- & Miljöbeskrivning (I samband med CW)

69

Torbjörn Eriksson
Biomekanikingenjör
tobbe_er@icloud.com

Simon Kriborg
Biomekanikingenjör
simonkriborg@gmail.com

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

