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Sammanfattning 

Syftet med projektet är att vidareutveckla en konstruktion till Pyramidtestet, 5MPT, som är ett 

test för att mäta maximal syreupptagningsförmåga, VO2max. Den befintliga konstruktionen 

uppfyller ej de krav som ställs på mobilitet, stabilitet, säkerhet och användarvänlighet för att 

5MPT skall kunna nå sin potential att bli nya standardtestet för att mäta VO2max. 

En förstudie gjordes innehållande en ”State of the art”-analys samt en användarstudie. Problemet 

delades upp i ett antal delområden som vidareutvecklades som delsystem där lösningsförslag 

genererades till varje område. Olika koncept jämfördes och utvärderades mot en 

kravspecifikation. Olika lösningsförslag till respektive delsystem jämfördes och utvärderades. De 

slutgiltiga valen efter form- och strukturvariationer, återkoppling till användare samt ett gediget 

verifierande genom prototyptillverkning, bildar tillsammans det valda slutkonceptet. 

Projektet resulterade i en enkel och minimalistisk pyramidkonstruktion vid namn Pyro. Fokus 

ligger på användarvänlighet både för den som utför testet och för den som leder testet. Andra 

viktiga aspekter i produktutvecklingen har varit att öka konstruktionens mobilitet, säkerhet och 

stabilitet. Detta har uppnåtts dels genom stabila konstruktionslösningar, dels genom förflyttning 

med en plinthjulslösning och dels genom noggranna material- och färgval. 
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Abstract 

The purpose of the project is to further develop the construction of the 5 Minute Pyramid Test, 

5MPT, which is a test for measuring maximum rate of oxygen uptake, VO2max. The existing 

construction of the 5MPT does not meet the requirements for mobility, stability and safety nor is 

it user-friendly enough to be able to reach its potential to become the new standard test to 

measure VO2max. 

A pilot study was conducted containing a State of the art analysis as well as a study of the users 

of the test. The problem was divided into sub-areas, further developed into sub-systems where 

solutions were generated within each area. Concepts were compared and evaluated against a 

requirement specification. The different solutions for each subsystem were also compared and 

evaluated. After variations of design and structure, feedback from users and a solid verification 

through production of prototypes, the final choices together form the final concept. 

The project resulted in a simple and minimalist construction called Pyro. The focus is on user-

friendliness for both the test subject as well as the leader of the test. Other important aspects of 

the product development have been to increase its mobility, security and stability. This has been 

achieved through stable construction solutions, applying a vaulting box wheel construction for 

mobility and through careful selections of material and color. 
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Förord 
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för att låta snorkiga törs vi ändå påstå att vi, efter denna vår, förmodligen vet mer än andra teknologer 

om fysiologiska tester och krav för att mäta maximal syreupptagningsförmåga på ett förenklat men 

korrekt sätt.  

Först vill vi tacka våra uppdragsgivare från Gymnastik- och idrottshögskolan Eva Andersson samt 

Johnny Nilsson för ett inspirerande och lärorikt samarbete. Utan er ovärderliga kunskap och smittande 

glödande passion för Pyramidtestet hade ej denna produktutveckling varit möjlig att genomföra.  

Vi vill även tacka Gustav Notander för koordinering mellan uppdragsgivare och oss som 

uppdragstagare, Ulf Erik Carlsson för handledning inom ljud- och vibrationsbekämpning samt Anders 

Eliasson för handledning inom tillverkningsmetoder och materialval. 

Till sist vill vi tacka Conrad Luttropp och Stefan Ståhlgren för värdefull handledning genom hela 

projektprocessen. 
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1. Inledning 

Det fysiska hälsotillståndet hos en människa kan bedömas genom att mäta konditionen eller den 

maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) hos personen i fråga (Åstrand & Rhyming 1954; Blair, 

Kohl, Paffenbarger, Clark, Cooper & Gibbons 1989).  Syreupptagningsförmågan ger en indikation på 

individens prestationsförmåga och ett högre VO2max indikerar en högre aerob förmåga. Detta kan ses 

speciellt hos de som tränar uthållighet, såsom längdskidåkning, där mycket konditionsträning ingår i 

deras idrottsutövande (Saltin & Åstrand 1967; Saltin & Grimby 1968). 

Det finns många tillförlitliga sätt att mäta VO2max såsom Douglas bag metoden (Douglas 1911; Foss & 

Hallén 2005) samt så kallade onlinemätningar av VO2max (Rosdahl, Gullstrand, Salier-Eriksson, 

Johansson & Schantz 2010). Dessa metoder kräver dock laboratoriemiljö, utrustning och expertis för 

att få en korrekt mätning. Av kostnadsmässiga och praktiska skäl har det därför med tiden skapats sub-

maximala tester som är både billigare, enklare samt säkrare för testpersonen att genomföra och lämpar 

sig bättre i flera sammanhang.  

1.1 Bakgrund 

Ett tillförlitligt sub-maximalt test som används för att mäta maximal syreupptagningsförmåga är 5-

minuters Pyramidtestet (5MPT) som är ett snabbt och enkelt max-test. Testet har utformats på 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) (Andersson et al. 2011). Fördelarna med 5MPT jämfört med 

andra tester är många. Till exempel kan personer från olika urvalsgrupper genomföra testet men ändå 

ge samma korrelation med VO2max oberoende av vilken åldersgrupp som testpersonen tillhör. 5MPT 

har visat sig ha en stor potential att bli nytt standardtest då det är både tids- och kostnadseffektivt 

jämfört med andra VO2max-tester samt att det har en hög korrelationskoefficient mot testpersonens 

riktiga maximala syreupptagningsförmåga. Dock behöver den befintliga konstruktionen 

vidareutvecklas och göras mer stabil, mobil, säker och användarvänlig för att bli redo för marknaden. 

Detta utan att rucka på dess viktiga dimensioner som det gjorts omfattande forskningsarbete 

(Andersson et al. 2011) på. 

1.2 Syfte och problemformulering 

För att få en klarare bild av de önskade problemlösningarna från konstruktörernas sida hölls ett första 

möte vid projektstarten där det diskuterades krav och önskemål som fanns på den kommande 

slutprodukten. Johnny Nilsson och Eva Andersson, vilka utvecklat den befintliga lösningen av 5MPT, 

delgav även sina tankar kring konstruktionen och en kort sammanfattning om produktens uppkomst 

och utveckling.  

Det framgick att uppdragsgivarna och användarna ville se en förändring i 5MPTs konstruktion och 

utseende. Konstruktionen var i dagsläget funktionell men en önskan från uppdragsgivarna var att 

”snygga till den” och ge den en mer ”motiverande look”.  

För att få en referenspunkt till vad projektet skulle kunna komma att avhandla gjordes observationer 

av den redan befintliga konstruktionen. Det framkom att konstruktionen var mycket otymplig och 

tung. Ett problemområde definierades därför till att göra konstruktionen mer mobil. Detta innefattar 

undersökning av dess förvaringsmöjligheter och funktionsytor. Den befintliga konstruktionen var 

också skrymmande och svårhanterlig i sitt nedpackade skick. Ett annat problemområde definierades 

därför till att den behövde göras mer kompakt och mer lätthanterlig i sitt nedpackade skick. 
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Visionen var att kunna producera och leverera produkten till olika möjliga kunder. Ett annat 

problemområde var därför att göra produkten mer transportvänlig. Dels genom att undersöka dess 

volym och genom att försöka följa standardiserade mått på till exempel europapallar, bagageutrymmes 

samt lastbilsutrymmens volymer och areor.  

Av det första mötet framkom det även att testledaren hade en väsentlig roll under ett pågående test. 

Dels behöver testledaren instruera, räkna vändor, hålla koll på tiden, anteckna samt ställa 

kontrollfrågor. Hur testet går till behandlas mer ingående i avsnitt 2.1.1, Befintlig konstruktionslösning 

för Pyramidtestet, 5MPT, med tillhörande illustrative bilder om hur den befintliga konstruktionen ser 

ut.  

Det fanns alltså flera riskfaktorer i anknytning till testledarens vetskap om testet samt uppmärksamhet 

under ett pågående test. Ett problemområde definierades därför till att försöka minimera risken för att 

någonting skulle kunna gå fel kring testledarens uppgifter.  

Syftet med projektet var att vidareutveckla den befintliga konstruktionen av 5MPT i så stor grad som 

möjligt för att göra produkten redo för marknaden.   

1.3 Mål 

Målet är att slutprodukten ska vara en utveckling av den redan befintliga produkten till 5MPT, med 

samma funktionella egenskaper men med ett mer tilltalande och motiverande utseende för 

testpersonen samtidigt som den fortfarande är skonsam mot muskler och leder. Den utvecklade 

produkten skall också vara mer anpassad för testledaren och underlätta dennes uppgifter samt vara mer 

mobil än den befintliga.  

Målet med slutprodukten är också att den i stor grad ska uppfylla visionerna som uppdragsgivarna har 

med pyramidkonstruktionen. Deras önskemål om att alla pyramidkonstruktionens ingående delar ska 

få plats i stora lådan tas i beaktning eftersom denna lösning anses har stor potential att uppfylla 

underlättad mobilitet. 

1.4 Målgrupp 

Pyramidkonstruktionen riktar sig främst till dem som medverkar under ett 5MPT-test, vilket omfattar 

förberedelser inför testet samt medverkandet och utförandet av själva testet. Den involverade kan 

tillhöra en av två undermålgrupper, testledaren eller testdeltagaren. Slutprodukten skall dels vara säker 

för testdeltagaren, mobil så den är lätt för testledaren att hantera samt användarvänlig för de båda 

undermålgrupperna. 

1.5 Metodik 

Under projektet har ett flertal olika metoder använts. Designprocessen har delats upp i fyra faser: 

projektplanering, produktdefinition, konceptdesign samt produktutveckling utifrån underlag från 

Ullman (2010).   

Denna rapport avhandlar dock enbart de tre sistnämnda där varje enskild fas går igenom stadierna: 

Divergens där ämnet utvidgas och fler nya idéer hittas; Transformation där dessa idéer delas in och 

struktureras utifrån olika faktorer samt Konvergens där den mest passande idén väljs ut.  
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Metoder som används under designprocessen är intervjuer, observationer, enkäter och formulär, 

brainstorming, personas, scenarios, fokusgrupp, form- och strukturvariation, kriterieviktsmetoden, 

samt prototyptillverkning.    

1.6 Kravspecifikation 

En kravspecifikation används och ses som en riktlinje och stöd under arbetsprocessen. Flera koncept 

tas fram och troligtvis är det konceptet som uppfyller flest krav som kommer att väljas ut för 

vidareutveckling.  

Kraven presenteras i tabellen i Bilaga 1. Den första kolumnen anger kravets specifika kravnummer 

som används löpande genom detta dokument. Den andra kolumnen anger vilket tillstånd det är på 

kravet, alltså om det är ett orginalkrav som funnits i kravspecifikationen från början, ett uppdaterat 

orginalkrav eller om det är ett krav som tillkommit under processens gång. Den tredje kolumnen anger 

vad kravet är och den fjärde anger viktiga referensmått kravet har. Detta för att säkerställa att 

resultaten blir jämförbara mot kraven. Den femte kolumnen anger kravets prioritet, alltså om det är ett 

krav slutprodukten bör eller skall uppfylla.  

Kravspecifikationen delas in i kategorier efter de olika områden samt funktioner de berör för att göra 

kravspecifikationen mer överskådlig. Dessa krav har sammanställts utifrån diskussioner med 

uppdragsgivare, sakkunniga och handledare samt genom observationer, studier och resonemang.  

1.7 Avgränsningar 

En del avgränsningar görs i projektet. Dels under uppstarten av projektet och dels några som 

behandlas under processens gång. Dessa avgränsningar görs på grund av brist på tid, resurser och 

kunskap inom specifika områden. 

I ett tidigare samarbete mellan GIH och ingenjörsstudenter användes sensorer för att räkna antal 

vändor testdeltagaren utför. Framtagningen eller utvecklingen av dessa sensorer behandlas ej i detta 

projekt. Sensorernas involvering i utvecklingen av den nya konstruktionen av 5MPT avgränsas till 

enbart placering.  

På grund av redan grundligt forskningsarbete samt stora mängder insamlade testdata bestäms det att 

eventuella förändringar av höjden på pyramiden ej undersöks eller genomförs. Detta görs oberoende 

av om det skulle framkomma att en annan höjd på pyramidkonstruktionen skulle vara mer lämplig. 

Eftersom tiden är begränsad bortprioriteras att slutresultatet av pyramidkonstruktionen ska genomgå 

några utförliga tester med testledare och testdeltagare. Slutresultatet bör betraktas som ett koncept. På 

grund av att vissa tekniska lösningar är allmänt vedertagna och redan kända utelämnas vissa av dessa 

tekniska lösningar, likaså tillhörande tillverkningstekniska lösningar. 
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2. Förstudie 

I detta kapitel framgår det hur projektet fortskridit fram till konceptgenereringen. Här redovisas de 

studier, resonemang, idégenereringar och delresultat som pyramidkonstruktionen grundar sig på.  

För att få en bättre uppfattning av marknaden och användaren samt för att tydliggöra 

problemformuleringen inleddes projektet med förstudier. Studierna baseras på ”State of the Art”-

analys som presenteras nedan i avsnitt 2.1, State of the Art, och till största del på intervjuer med och 

observationer av olika typer av användare. Dessa ligger till grund för kommande konceptgenereringar, 

beslut och delresultat.  

2.1 State of the Art 

En första analys gjordes av den redan befintliga pyramidkonstruktionen till 5MPT som fanns 

tillgänglig på GIH. Analysen utvärderade hur själva testet gick till, hur konstruktionen fungerade och 

hur den var anpassad till 5MPT samt hur 5MPT konkurrerar med andra tester som används för att 

mäta maximal syreupptagningsförmåga.  

2.1.1 Befintlig konstruktionslösning för Pyramidtestet, 5MPT 

Pyramidtestet är ett skytteltest där antalet vändor räknas över den pyramidformade konstruktionen. 

Den första framtagna konstruktionen av 5MPT visas nedan i Figur 1. Figur 2 visar dimensionerna för 

denna första konstruktion. Varje vända startar och slutar på golvnivå och det är varje höjdstigning som 

är intressant att observera. Testpersonen startar med att värma upp, förslagsvis på en motionscykel 

under fem till tio minuter, därefter förses testpersonen med ett pulsband. Testet startar med att 

testproceduren förklaras av en testledare. Därefter får testpersonen göra ett par provvändor för att 

känna in avstånden på banan.  

 

Figur 1: Demonstration av hur 5MPT går till 
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Figur 2: Dimensioner på den första framtagna konstruktionen 

Pyramidestet pågår i exakt fem minuter och det gäller för testpersonen att under den tiden göra så 

många vändor som möjligt. Den totala längden för en vända är 5,5 m och höjden på mittenlådan har i 

en tidigare publicerad studie varit 0,42 m hög för äldre vuxna och 0,62 m hög för unga vuxna 

(Andersson et al. 2011).  Den första konstruktionen av pyramiden innehöll enbart ett trappsteg med 

höjden 0,3 m och djupet 0,4 m. Denna trapp-ramp har vidareutvecklats till att bestå av två trappsteg på 

vardera sida med trappstegshöjden 0,2 m och trappstegsdjupet 0,3 m.  

 

 

Figur 3: Befintlig pyramidkonstruktion uppställd på GIH 

Den befintliga konstruktionslösningen, se Figur 3 ovan, på vilken vidare registrering och beräkningar 

gjorts, är framtagen av Johnny Nilsson och Eva Andersson och är stationerad på LTIV (Laboratoriet 

för tillämpad idrottsvetenskap) på GIH sedan sju år tillbaka. Det ökade djupet på trapp-sektionen från 

den befintliga konstruktionens föregångare har kompenserats med minskad längd på löpsträckan på 

marken från 1,7 m till 1,5 m. Dessutom fastslogs höjden till att vara 0,62 m oavsett urvalsgrupp.  

Måtten för den befintliga pyramiden visas nedan i Figur 4. Som syns i Figur 3 är 

pyramidkonstruktionens mittendel och trappsteg täcka med ett mjukare material. Detta för att 
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minimera skaderisken vid eventuellt fall. Konstruktionen innehåller dessutom sidoräcken placerade 

längs mittenlådan för att underlätta balansering om det behovet skulle uppstå samt en vändpinne i 

respektive vändläge som testdeltagaren behöver vidröra för att säkra att hen rör sig hela vägen ut till 

respektive vändläge. 

 

 

Figur 4: Dimensioner på den befintliga konstruktionen. 

 

Genom att testpersonen förflyttar sig fram och tillbaka över en höjdskillnad uppstår ett vertikalt arbete. 

Utifrån det kan den vertikala arbetseffekten (vertikalt arbete per tidsenhet) beräknas.  

2.1.2 Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 

Johnny Nilsson och Eva Andersson vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är de som tagit fram 

och utvecklat 5MPT och är även uppdragsgivarna till detta projekt. Pyramidkonstruktionen till 5MPT 

är i nuläget ett ”hemmabygge”. Visionen är att konstruktionen skall vidareutvecklas så att den dels är 

stabil och säker att använda samt att den är mobil och lättanvänd för både testledare och testdeltagare 

samtidigt som den är lätt och snabb att packa ihop/packa upp/montera. Genom att uppfylla dessa 

kriterier kan en komplett produkt till testet erbjudas till 5MPT olika intressenter. 

2.1.3 Konkurrerande tester 

För att förstå hur 5MPT med tillhörande befintlig konstruktionslösning står sig i jämförelse med 

konkurrerande tester med tillhörande utrustning, jämfördes dessa med varandra utifrån kriterier såsom 

prisvärdhet, kvalité, tillförlitlighet, hållbarhet samt användarvänlighet. 

Två sätt för att mäta VO2max som har högst korrelation till testpersonens riktiga VO2max visade sig vara 

mätning med Douglas bag metoden (Douglas 1911; Foss & Hallén 2005) samt så kallade online-

mätningar av VO2max (Rosdahl et al. 2010). Dock mäts inte VO2max vanligtvis med dessa metoder vid 

hälsoundersökningar och kliniska undersökningar då den laboratoriemiljö, utrustning samt expertis 

som behövs för att kunna få en korrekt mätning ofta saknas. Dessa metoder är dessutom dyra, 

svårtillgängliga, tidskrävande och svåra att genomföra i flera sammanhang. Av kostnadsmässiga och 

praktiska skäl är alltså dessa metoder ej applicerbara inom flera sammanhang, såsom på olika 

hälsoanläggningar. Det har därför med tiden skapats sub-maximala tester som är både billigare, 

enklare och säkrare för testpersonen att genomföra samt lämpar sig bättre i flera sammanhang. 

Gällande prisvärdhet var det svårt att jämföra VO2max -mätning på pyramidkonstruktionen med andra 

tester då priset för en pyramidkonstruktion enbart gick att uppskatta. Prisjämförelsen av 5MPT med 

Douglas bag metoden och Onlinetester tog därför hänsyn till inköp av utrustning samt kostnaden av 
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utförande av testerna. Uppskattningen av kostnaden för 5MPT var betydligt mindre än kostnader för 

de konkurrerande testerna.  

När tillförlitligheten jämfördes visade det sig att VO2max -mätning på pyramidkonstruktionen var ett av 

de testen som gav bäst korrelation med testpersonens riktiga maximala syreupptagningsförmåga. De 

punkter där den befintliga pyramidkonstruktionens konkurrerande testkonstruktioner ställde sig högre i 

rank var bland annat hållbarhet, användarvänlighet samt kvalité. För att 5MPT med tillhörande 

pyramidkonstruktion ska kunna vara en stark konkurrent på marknaden beslutades det därför att dessa 

tre kriterier var viktiga att förbättra utan att rucka på 5MPTs tillförlitlighet och prisvärdhet. 

2.1.4 Pyramidtestets framkomst 

Ett tidigare test som använts för att mäta VO2max på GIH är 6-minuters gångtestet (6MWT) som utförs 

genom att personen går fram och tillbaka på en 50 meter lång plan sträcka under sex minuter. Det mäts 

hur långt personen hinner ta sig under sex minuter och vanligtvis studeras även pulsen och den 

upplevda ansträngningen. Dock varierar korrelationen mellan VO2max och 6MWT beroende på gruppen 

människor som utför testet och Lipkin et al. (1986) drar slutsatsen att 6MWT lämpar sig bättre för 

personer med uttalad hjärtsvikt i jämförelse med personer med mild hjärtsvikt. Eftersom korrelationen 

är beroende av testdeltagarens hälsotillstånd och ålder ses testet mer som ett funktionstest för 

gångkapacitet än för bestämning av personens VO2max hos yngre vuxna kvinnor och män samt relativt 

friska äldre kvinnor (Andersson et al. 2011).  

Det är ur detta test som 5MPT vuxit fram ur. 5MPT är ett mer tillförlitligt sub-maximalt test som dels 

går snabbt och dessutom kräver en mindre yta. Testet har utformats på Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH) för att erbjuda en metod som bättre skattar personens VO2max än vad 6MWT 

gör (Andersson et al. 2011).  

En tydlig skillnad mellan testerna är att testpersonen gör vertikala förflyttningar under ett pågående 

test i 5MPT men inte i 6MWT. Denna vertikala höjdförflyttning har hämtats från Harvard Step Testet 

(Webb 2012) som illustreras nedan i Figur 5 och är en annan metod för att mäta VO2max. Denna metod 

har dock som nackdel att testpersonen enbart rör sig upp och ner från en låda vilket gör att 

testpersonen riskerar att inte flytta tyngdpunkten ända upp till den bestämda höjden vid varje uppgång 

på lådan. Denna obalans mellan vändorna kan rubba de former som testet bygger på och därmed ge 

felaktiga resultat. På grund av detta faktum har 5MPTs pyramidkonstruktion en brodel vid mitten av 

testet så testpersonen tvingas röra sig över lådan och därmed komma tillräckligt högt upp med 

tyngdpunkten.  
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Figur 5: Illustration av Harvard Step Test 

Fördelarna med 5MPT jämfört med 6MWT är många. Till exempel kan personer från olika 

urvalsgrupper genomföra testet och det ger signifikant korrelation med VO2max oberoende av vilken 

åldersgrupp som testas, till exempel om det är 20-åringar eller 80-åringar som använder testet. Genom 

en indirekt formel tas VO2max fram och korrelationskoefficienten för alla åldersgrupper sammantaget är 

0.98 (Andersson et al. 2011).  

2.2 Användarstudie 

Frågor att besvara under denna studie var dels vilka kunderna var, vilka användarna var samt vad de 

har för behov och önskemål. Användarstudien påbörjades därför med ett möte med uppdragsgivarna; 

Johnny Nilsson och Eva Andersson. De har varit med under alla de sju år som den befintliga 

pyramiden varit uppställd och använts på GIH, och har också haft en nära kontakt med användarna 

under denna tid. De kom med bra konkreta exempel på vad som fungerat respektive ej fungerat utifrån 

deras egna observationer samt det användarna berättat för dem. Därefter gjordes egna tester för att 

enklare sätta sig in i användarnas situation, uppgifter, behov och känslor under ett pågående test. Dels 

testade uppdragstagarna på att vara testdeltagare men även testledare.  

Under ett förlopp på drygt en vecka genomfördes drygt 400 tester i hälsokontrollssyfte på GIH, där ett 

urval av dessa observerades, filmades och fotades. Testdeltagarna var pensionärer i åldrarna 65–90 år 

och testledarna var anställda och studenter på GIH. Testdeltagarna intervjuades innan testet påbörjats 

där frågor gällande deras intryck av den befintliga pyramidkonstruktionen ställdes. Intervjuer hölls 

även efter att testdeltagarna fått höra instruktionerna av testledaren. Frågor som ställdes hade som 

huvudsyfte att få en förståelse om testdeltagaren uppfattat instruktionerna rätt eller om det fanns vissa 

områden som missuppfattades oftare. Intervjuer hölls även efter ett genomfört test där frågor gällande 

deras upplevelse ställdes. Dessa berörde områden såsom hur säker, stabil, bekväm och användarvänlig 

de upplevde att pyramidkonstruktionen var.  

Testledarna intervjuades efter genomförda test där frågor gällande deras uppgifter ställdes. Av dessa 

intervjuer var målet att försöka ringa in vad testledarna upplevde var svårt eller problematiskt gällande 

sina uppgifter, hur väl de upplevde att de skötte dessa samt om det var vissa uppgifter, eller 

instruktioner till testdeltagaren som tenderade att gå fel oftare än andra. Ett urval av dessa testdeltagare 

och testledare samt testdeltagare som genomfört testet tidigare under användarstudien samlades in till 

att agera fokusgrupp under den kommande konceptgenereringsfasen.  
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För att få förståelse för i vilka sammanhang denna pyramidkonstruktion skulle kunna komma att 

användas, samt vilka kunderna och användarna i så fall skulle vara, genomfördes en djupare studie. 

Denna studie gjordes för att ta reda på var de befintliga förenklade pyramidkonstruktionerna och andra 

VO2max-tester fanns. Studien gjordes även för att få svar på frågorna kring vilka det var som köpt in 

testerna och vilka det var som använde dem.  

2.2.1 Användarsegment 

Användarsegmentet ringades in till att vara gymnastiklärare, coacher, tränare, instruktörer, skolbarn, 

elitidrottare, hälsoundersökningsdeltagare och pensionärer. Utifrån dessa olika grupper av användare 

ställdes ett antal personas upp för att angripa vissa situationer och få en bättre förståelse för 

användarnas behov och önskemål. Likaså ställdes ett antal scenarions upp för att få en förståelse över 

hur de olika personas skulle agera och hantera olika situationer och om det fanns problematiska 

situationer som uppstod för flera olika personas och därmed eventuellt var viktigare att lösa än andra.  

2.2.2 Kundsegment 

Kundsegmentet ringades in till att vara skolor och kommuner samt hälsoanläggningar och gym. Det 

visade sig även finnas ett intresse hos forskningsgrupper att köpa in denna pyramid för att göra vidare 

tester inom maximal syreupptagningsförmåga.  

Då användarsegmentet redan var väldigt brett gjordes inga vidare och djupare studier på 

kundsegmentet. Detta lämnades till vidare arbete, dels för att få en rimlig omfattning på projektet men 

också för att kunna fokusera på användaren och gå djupare i den analysen.  

2.3 Användarna 

Eftersom användarsegmentet visade sig vara väldigt brett, gällande till exempel vikt, längd, ålder, kön 

och hälsotillstånd var det svårt att rikta in sig mot ett speciellt kundsegment eftersom det ansågs viktigt 

att pyramidkonstruktionen skulle kunna möta varierande behov, såsom olika dimensioner, fysiskt stöd 

samt underlag. Användarna delades därför in efter ett annat kriterium; uppgift under ett pågående test. 

Detta banade ut i två huvudanvändare; testdeltagaren som har som uppgift att utföra testet och 

testledaren som har som uppgift att leda testet.     

2.3.1 Testdeltagaren 

Testdeltagaren utgörs av användare från användarsegmenten skolbarn, pensionärer, 

hälsoundersökningsdeltagare och elitidrottare. Dessa användare visade sig ha flera olika behov och 

önskemål för testet. De äldre hade behov av stöd och ökad stabilitet av något att hålla fast sig i och 

elitidrottarna hade behov av att kunna ta ut stegen och behålla god löparstil. Det var också de punkter 

som skilde användarna åt. Till exempel visade det sig att behovet av att kunna ta olika många steg från 

ena vändan till den andra skilde sig åt markant mellan de olika användarna. Likaså behovet av räcken, 

instruktioner från testledaren innan och under ett test samt materiella krav på underlaget såsom 

dämpning och friktion. 

2.3.2 Testledaren 

Testledaren utgörs av användarsegmenten gymnastiklärare, coacher, tränare och instruktörer, vars 

uppgift är att instruera om hur testet går till, starta tiden vid teststart, räkna vändor manuellt med en 

handräknare och avsluta testet efter fem minuter. En extrauppgift som blev signifikant under 
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observationerna under användarstudien var att testledaren även var tvungen att påminna testdeltagaren 

att vidröra pinnarna vid vändlägena, se Figur 4, ett flertal gånger under ett pågående test.  
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3. Konceptgenerering 

Konceptgenereringen påbörjades med en brainstormingfas för att hitta en möjlig helhetslösning till 

5MPTs pyramidkonstruktion. Denna fas följdes av en skissningsfas, vartefter konstruktionens 

huvudproblem delades upp i delproblem. Därefter gjordes vidare brainstorming kring lösningar till 

respektive delproblem. Efter detta sammanfogades olika lösningar till de respektive delproblemen 

samman till tre koncept för helhetslösningar till pyramidkonstruktionen. 

3.1 Idégenerering  

För att generera så många lösningar som möjligt utfördes divergensfasen idégenerering, där fokus låg 

på att komma på nya lösningar och idéer med en okritisk inställning och där det uppmuntrades att 

tänka utanför boxen. Det märktes tidigt under idégenereringsfasen att idégenereringen underlättades 

om huvudproblemet delades upp i delproblem för att systematiskt kunna arbeta med och utveckla 

lösningar. Uppdelningen gjordes sedan enligt avsnitt 3.2 Problemuppdelning nedan. Efter delproblem-

specificeringen gjordes ytterligare idégenerering med brainstorming och skissning för respektive 

delproblem. 

Idéer och frågeställningar som kom upp under denna fas och som det togs beslut om att undersöka 

vidare var bland annat om det var möjligt att förändra den befintliga höjdförflyttningsdelen och byta ut 

trappan mot en ramp. En annan idélösning var att inkludera en app i konceptlösningen för att 

underlätta testledarens arbetsbörda genom att göra de matematiska beräkningarna, kartlägger 

testpersonens utveckling samt räkna antal vändor. Ytterligare en idé var att räckena skulle kunna 

paketeras ihop likt vikbara käppar (Dsol Productions 2014) samt att i stället för att testledaren skulle 

tvingas bära lådorna vid flytt skulle de kunna rullas likt en flyttkärra med hjälp av integrerade hjul. 

3.2 Problemuppdelning 

För att kunna arbeta systematiskt med utvecklingen av 5MPTs pyramidkonstruktion gjordes en 

problemuppdelning. Konstruktionen delades in i delsystem utifrån resultat från förstudien samt 

idégenereringen. Problemområdena delades upp enligt följande delsystem: brodel och förvaring; 

golvbana och höjdförflyttningsdel; förflyttning; säkerhet samt integrering av testledaren och semiotik. 

Brodel och förvaring inkluderade den stora brodelslådan samt hur alla delar skulle kunna förvaras; i, 

längs eller ovanpå den. Problemområdet matta och höjdförflyttningsdel inkluderade dels den del av 

banan där testpersonen springer på marken, dels de två delar där höjdförflyttningar sker upp och ner 

från brodelen. Där studerades olika dimensioner samt mekanismer för att eventuellt kunna paketera 

ihop höjdförflyttningsdelarna samt olika sätt att länka dem med den stora brodelslådan. När 

problemområdet förflyttning studerades låg fokus på att minska den kraftansträngning som testledaren 

utför för att flytta konstruktionen från punkt A till punkt B. Detta genom externa eller integrerade hjul, 

väskor eller minskad massa för konstruktionen. Problemområdet säkerhet inkluderade dels räcken men 

även materialval och ytor för att göra testet så säkert för testdeltagaren som möjligt. Integrering av 

testledaren fokuserade på att minska antal uppgifter som testledaren hade hand om för att minimera 

risken för felaktiga resultat. Det sista problemområdet, semiotik, fokuserade på testdeltagarens 

upplevelse och pyramidkonstruktionens användarvänlighet.  
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3.3 Tre koncept 

Det största utvecklingsområdet för 5MPTs befintliga konstruktion var mobiliteten. Därför har 

huvudfokus lagts på hoppackningsfunktionen för att enkelt kunna hantera och transportera 

pyramidkonstruktionen. 

3.3.1 Snurren 

För det första av de tre koncepten, Snurren, var basidén att allt skulle få plats i 

pyramidkonstruktionens mittendel, se Figur 6. Trappstegen skulle fällas ut genom att rotera dem kring  

var sin axel infäst mellan lådans långsidor, nära respektive kortsida. Denna rotationslösning 

utvecklades från att först gälla rotation kring en vertikal axel där trapporna roterades ut från 

långsidorna på brodelen. Dock övergick denna lösning till att gälla en rotation kring en horisontell axel 

för att eliminera öppna långsidor som den första idén krävde. Detta ansågs ge ett mer säkert och seriöst 

intryck till testdeltagaren efter återkoppling med fokusgruppen.  

 

 

Figur 6: Koncept Snurren i utfällt läge 

Locket skulle gå att ta av för att fälla ihop eller fälla ut pyramidkonstruktionen, se Figur 7. Undersidan 

av trappstegen utformades som förvaring till räckena som består av modulsystem likt partytältpinnar. 

Förflyttningen var tänkt ske genom hjul likt de som finns på gymnastikplintar. Problemområdena 

semiotik, matta och integrering av testledaren hanterades ej i detta koncept och lämnades till att lösas 

under fortsatt arbete. 

 

Figur 7: Koncept Snurren i hopfällt läge med löst lock 
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3.3.2 Flyttlådan 

Det andra konceptet var inspirerat av flyttlådors hopfällningsfunktion och utifrån detta namngavs det 

till Flyttlådan. Den fick inskjutningsbara sättsteg som fungerade som låsfunktion i användarläget, se 

Figur 8. Den utrustades även med gångjärn för att hålla ihop olika sidor och erbjuda möjligheten att 

fälla ihop respektive del, se Figur 9.  

 

Figur 8: Koncept Flyttlådan med inskjutbara sättsteg 

 

För att minimera ytarean för Flyttlådan i nedfällt läge, beslutades det att den stora brodelen i hopfällt 

läge skulle gå att vika på mitten. Problemområdet säkerhet var tänkt att lösas likt konceptet Snurren, 

dock utan den integrerade förvaringen av räckena i brodelen. Dessa var tänkta att förvaras i en separat 

låda eller påse. Räckena skulle skjutas in i hålrum i konstruktionen i användarläge för att fästa dem. 

Problemområdet förflyttning var tänkt att lösas med hjälp av transport med hjälp av pirra när alla delar 

var i nedfällt läge.  

 

Figur 9: Ena halvan av koncept Flyttlådan med gångjärn samt dess separata delar 

För problemområdet förvaring som inkluderade hopvikningsmekanismen, studerades olika 

fallriktningar för nedfällningen av respektive del, även val av antal delar studerades gällande 

problemområdet transport och hanterbarhet för att göra upp- och nedfällning så användarvänlig och 

enkel som möjligt. Problemområdena semiotik, matta och integrering av testledaren hanterades ej i 

detta koncept och lämnades till att lösas under fortsatt arbete. 
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3.3.3 Satsbord 

I det tredje konceptet, Satsbord, är det lägsta trappsteget inskjutbart i det högre som är inskjutbart i 

mittenlådan, se Figur 10. In- och utskjutningsfunktionen leds av skenor.  

 

Figur 10: Koncept Satsbord visat i halvt utfällt läge 

Mittenlådan och trappstegen har en utformning där de i det utskjutna läget låser varandra likt 

pusselbitar, se Figur 11. Räckena integrerades i mittenlådan genom två ihåliga rör på respektive 

långsida av mittenlådan där räckenas höjd kunde justeras fritt. I nedfällt läge var de tänkta att skjutas 

in nästan helt med endast den övre stången liggandes mot mittenlådans ovandel för att fungera som 

handtag för att förbättra hanterbarheten. 

 

Figur 11: Närbild av skenor och pusselpassformen i konceptet Satsbord 

Denna lösning var den allra första idén som kom upp under projektstarten. Idén blev därför 

avvaktande ett tag under konceptgenereringsfasen då den till en början ansågs tråkig och ej grundad på 

information som framkommit under förstudien. Under återkoppling till fokusgruppen visade den sig 

ha potential då den mötte användarnas önskemål och behov gällande hanterbarhet och 

användarvänlighet. Problemområdena förflyttning, semiotik, golvbana och integrering av testledaren 

hanterades ej i detta koncept och lämnades till att lösas under fortsatt arbete.  
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4. Konceptval 

Efter framtagning av de tre koncepten som behandlas i kapitel 3, Konceptgenerering, jämfördes dessa 

mot varandra och kravspecifikationen. Koncepten utvärderades enligt kriterieviktsmetoden vilket till 

slut resulterade i ett nytt koncept med inslag från de tidigare tre koncepten. 

4.1 Kriterieviktsmetoden - Första iterationen 

För att kunna bestämma vilket av koncepten som bäst mötte användarbehoven användes 

kriterieviktsmetoden. I kriterieviktsmetoden ställdes de tre koncepten mot varandra och 

kravspecifikationen, där kraven fick en vikt mellan 1 till 5 beroende på hur viktiga de var för 

produkten samt att konceptets egenskaper bedömdes med en vikt mellan 1 till 5 för hur väl de mötte 

kraven. Detta sammanställdes sedan i en tabell som visade vilket koncept som fått mest poäng, vilket 

representerade hur välkonstruerat konceptet var för sitt syfte. Metoden tillät en viktad bedömning av 

konceptets egenskaper då vissa egenskaper möter krav för pyramidkonstruktionens huvudsyften som 

är viktigare än andra. Vid denna första utvärdering var koncept Flyttlåda inte lika välutvecklat som de 

andra koncepten. Detta resulterade i en orättvis bedömning mellan koncepten på hur bra de mötte 

användarbehoven samt kravspecifikationen. Dessutom uppfyllde inte något av koncepten de krav som 

ställdes i kravspecifikationen kring säkerhet och hållbarhet tillräckligt bra. Alla tre koncept var 

beroende av gångjärn, leder samt andra mekanismer som kan slitas och utmattas vid långvarig och 

periodisk belastning. De krav på säkerhet och hållbarhet som ställts upp hade stor betydelse i 

kravspecifikationen och därför beslöts det att utföra en uppdatering av kravspecifikationen, där ett 

antal krav justerades, togs bort och lades till. Det beslutades även att vidareutveckla alla koncept tills 

de höll en mer jämn nivå, vilket resulterade i en andra iteration av kriterieviktsmetoden för att få ut ett 

mer rättvist resultat. 

4.2 Återkoppling till användarbehoven och uppdatering av Kravspecifikationen 

Vid uppdateringen av kravspecifikationen återkopplades de upplistade kraven till förstudien. Det 

resulterade i flera förändringar i kravspecifikationen eftersom mer kunskap samlats in under projektets 

gång. En upptäckt som gjordes var att projektet gick i en riktning med fokus att generera en lösning 

med teknisk höjd snarare än att lösa de användarbehov som förstudien tydde på. Kravspecifikationen 

skalades därför ner och onödiga krav togs bort, samt att vikten på vissa krav justerades för att möta 

användarbehoven bättre. Det resulterade i hög vikt på säkerhet, hållbarhet och användarvänlighet som 

förstudien visat var av hög vikt hos användaren. 

4.3 Kriterieviktsmetoden - Andra iterationen 

Efter en ny bedömning av vikt för respektive krav i kravspecifikationen och vidareutveckling av 

koncepten till en jämnare nivå, utfördes en andra iteration av utvärdering av koncepten med 

kriterieviktsmetoden. Detta resulterade i att koncept Snurren var det koncept som mötte kraven bäst, 

se Bilaga 2. 

4.4 Slutgiltigt val 

På grund av de uppdateringar som skett av kravspecifikationen samt den nya kunskap som samlats in 

under konceptframtagningsfasen, beslöts det att inte vidareutveckla koncept Snurren trots det faktum 

att det var det koncept som viktades högs enligt kriterieviktsmetoden. Istället beslutades det att 

återuppta en gammal idé som uppkom under idégenereringsfasen, men som inte vidareutvecklats till 
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ett koncept. Idén var minimalistisk och byggde på en konstruktion som var användarvänlig, vilket 

bedömdes som mycket lämplig då den hade potential att uppfylla vissa krav bättre än de tre koncept 

som konceptgenereringen resulterade i. Idén kallades Matrjosjka, då förvaringslösningen byggde på 

att det lägsta trappsteget förvarades i det högre trappsteget, som i sin tur tillsammans med det andra 

paret trappsteg förvarades i den ihåliga brodelen, likt två tetrisklossar. Det var även tydligt att många 

av de bästa egenskaperna hos de tre koncepten, som lösningar till förflyttning, räcken och material, 

kunde appliceras på Matrjosjka. Namnet Matrjosjka kommer från den delbara och ihåliga ryska 

dockan som är fylld med mindre varianter av dockan som också är delbara, se Figur12 nedan. 

 

Figur 12: Ryska dockor som kallas Matrjosjka  
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5. Konceptutveckling 

Nästa steg var att utveckla det koncept som valts i kapitel 4, Konceptval. Här låg fokus på 

användarvänlighet och platseffektiv förvaring för alla ingående komponenter till 

pyramidkonstruktionen. Förvaringen skulle också möta användarnas önskemål gällande enkelhet och 

användarvänlighet. Förvaringslösningen gick därför i en riktning mot att göra den minimalistisk och 

gömd. Grundidén med det nya konceptet, Matrjosjka, blev därför att försöka förvara alla ingående 

komponenter inuti konstruktionens brodel. Grundidén byggde på att möta användarnas behov och göra 

konstruktionen mer mobil, därmed behövde pyramidkonstruktionen fås så kompakt som möjligt utan 

att för den delen äventyra användarvänligheten och säkerheten. Resterande komponenter som ingår i 

delsystemen presenterade i kapitel 3, Konceptgenerering, utvecklades vidare i konceptutvecklingen 

och bearbetades parallellt gentemot varandra. 

5.1 Dimensionering 

De formler som används för att beräkna VO2max i 5MPT bygger på konstruktionens befintliga mått. 

Därför ställdes flera krav på dimensioneringen av pyramidkonstruktionen. Dessa var bland annat 

måtten på de sträckor som testdeltagaren rör sig över, både vertikalt och horisontellt. Dimensioner som 

var bestämda och ej fick ändras på var följande: 

• längden på brodelen, 130 cm 

• höjden på brodelen, 62 cm 

• djupet på trappstegen, 30 cm 

• höjden på trappstegen, 20 cm 

• avstånden mellan de två tyngdpunktsvändlägena, 5,5 m 

Bredden på brodelen bestämdes tidigt i projektet under användarstudien då testdeltagare intervjuades 

kring deras upplevelser när de fick testa på olika bredder på brodelen. Studien verifierade att den 

befintliga bredden fungerade bra och att det inte fanns någon anledning att ändra markant på denna. 

Bredden på brodelen behölls därför till att vara 65 cm. Dock med räckena inkluderade inom detta mått. 

Räckena på den befintliga konstruktionen på GIH satt fastskruvade på långsidan längs brodelen. Den 

bredd som testdeltagaren kan röra sig över har därmed minskat 9 cm 

Bredden på trappstegen minskade från 60 cm till 58 cm. Detta för att de skulle kunna förvaras inuti 

brodelen utan att de för den delen uppfattades av testdeltagaren som för smala. Detta verifierades 

under konceptframtagningen med hjälp av fokusgruppen.  

Tjockleken på materialet som beklädde trappstegen och brodelen var tidigare 3 cm, där yttermaterialet 

var läderimitation. Detta upplevdes som onödigt tjockt hos användaren samt att denna beklädnad miste 

sin funktion då materialets dämpning försvunnit genom att läderimitationen hade börjat töjas. 

Materialet byttes ut och beskrivs mer ingående i kapitel 7, Materialvalsstudie och den nya tjockleken 

sattes till 1 cm. 

Diameter sattes till 3,5 cm på den del av räckena som finns till för testdeltagaren att stödja sig på med 

händerna. Detta mått grundar sig i en studie som gjordes under konceptframtagningen av denna 

diameter på den befintliga pyramidkonstruktionen samt diametern på trappräcken och staket på 

offentliga platser. 
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Längden på mattan bestämdes delvis av redan bestämda mått som ej fick ändras. Detta var avståndet 

mellan tyngdpunktsvändlägena. Den befintliga pyramidkonstruktionens mattdelar var 170 cm och 30 

cm från mattdelens slut fanns en pinna testdeltagaren skulle vidröra. Efter studie av de foton och 

filmer som tagits och gjorts under användarstudien visade dessa på att testdeltagarnas tyngdpunkter 

sällan kom ut ända ut till tyngdpunktsvändlägena trots testledares upprepade uppmaningar om att 

testdeltagare skulle röra sig hela vägen ut till vändläget. Mattan förlängdes därför till 230 cm från att 

tidigare ha varit 170 cm samt att den del av mattan som testdeltagaren löper över förlängdes till 200 

cm. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt 5.5, Matta och trappsteg och gjordes för att testdeltagaren 

skulle tvingas springa en längre sträcka och därmed förflytta tyngdpunkten ända ut till 

tyngdpunktsvändlägena.  

Eftersom trappstegens höjd inte fick ändras från sina befintliga 20 cm samt att den nya 

konstruktionens gummimatta enbart var 1 cm tjock, jämfört med 3 cm som den tidigare beklädnaden 

hade, ändrades höjden på trappdelen som bestod av trä. Denna höjd sattes därmed till 19 cm. Denna 

höjdförändring i beklädnadsmaterial påverkade även brodelens höjd som totalt skulle vara 62 cm. 

Höjden på brodelen som bestod av trä sattes därmed till 61 cm.  

5.2 Namnbyte av delsystem 

Resultat från förstudien visade att de krav på säkerhet som ställts upp för när testdeltagaren befinner 

sig på brodelen uppfylldes bäst med räcken. Därför ändrades delsystemets namn från Säkerhet till 

Räcken. Samma sak gällde golvbanedelen och höjdförflyttningsdelen där det ansågs onödigt att byta ut 

de befintliga övergripande lösningarna dels på grund av deras hållbarhet och det stora forskningsarbete 

som ligger till grund för 5MPT. Det beslöts därför att behålla matta och trappsteg som lösning till 

delsystemet Golvbana och höjdförflyttningsdel, därför ändrades delsystemets namn till Matta och 

trappsteg. Delsystem Brodel och Förvaring bytte namn till Låda och förvaring då koncept 

Matrjosjkas brodel utformats som en låda. Dessa namnbyten på delsystemen av respektive delproblem 

definierades alltså enligt följande: 

 

5.3 Form- och strukturvariation 

Under utvecklingen av koncept Matrjosjka, gjordes form- och strukturvariationer på respektive 

delsystem. För att hitta bästa möjliga lösning av pyramidkonstruktionen utforskades olika möjligheter 

av hur räcken, förflyttningsmodul samt trappstegen skulle kunna se ut, se Bilaga 3–5. Val av variation 

valdes i förhållande till att lösningarna till varje delsystem skulle passa ihop med konceptets grundidé. 

5.4 Delsystem 1 – Låda och förvaring 

Den centrala delen i koncept Matrjosjka var användningen av brodelen till förvaring av trappstegen, 

mattorna och räckena. Brodelen fungerar som en låda där överdelen är ett lock, se Figur 13 nedan.  
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Figur 13: Två vyer av brodelen som fungerar som låda med lock 

För att skapa en öppen ingång till lådan som tillåter trappstegen att föras ner med en snäv marginal, 

beslutades att locket skulle vara löst. För att enkelt kunna växla mellan användarläge och 

förvaringsläge, samtidigt som det inte blir en tung belastning på användaren, tillämpades en mekanism 

i öppningssekvensen med länkarmar fästa i locket och lådan. Dessutom behövde länkarmarna vara i 

vila under användningsläget för att inte mekanismen skulle slitas på och äventyra säkerheten för 

användaren. Placeringen av länkarmarna bestämdes med hjälp av en två-läges-syntes, se Figur 14 

nedan. För stabilisering av locket i användarläge konstruerades en ram på undersidan av locket som 

har passformen efter lådans innermått. 

 

 
Figur 14: Lägessyntesen som bestämmer placering och dimensionering av länkarmar 

För att konstruera brodelen som en låda hämtades inspiration från gymnastikplintar som är välkända, 

robusta, slittåliga och säkra. Yttermåtten av lådan var redan definierad av 5MPTs bestämda mått och 

den väggtjocklek, 2,5 cm, som gymnastikplintar har fick även pyramidkonstruktionen. 
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Många lösningar under idégenereringen på konstruktionen av 5MPT liknande den lösning som 

gymnastikplintar har för att förflytta dessa enkelt. Därför valdes hjullösningen som plintar har som 

förflyttningslösning, vilket beskrivs mer ingående i avsnitt 5.6, Delsystem 3 – förflyttning.  

Förvaringsutrymmet rymmer pyramidplintens ingående komponenter som namnges i Figur 15 nedan 

enligt följande: 1 för mattdelarna; 2 för ändarna av räckena; 3 för räckena. För att separera 

förvaringsutrymmet från utrymmet för plinthjullösningen utformades en gallerplåt som fungerar som 

bottenplatta i lådan. Placeringen och dimensionering av gallerplåten bestämdes av den maximala 

höjden av hjullösningen.  

 

Figur 15: Lådan i genomskärning med övriga komponenter lagda i förvaringsutrymmet 

 

5.5 Delsystem 2 – Matta och trappsteg 

Idéer kring att måla ut banan på golvet eller markera det på annat vis skrotades eftersom den friktion 

inte skulle vara lika hög som den friktion som den befintliga gummimattan erbjuder. Dessutom 

noterades det att mattan enkelt gick att rulla ihop till en cylindrisk form och på så sätt få plats i 

förvaringsutrymmet i lådan. 

Förstudien i kombination med idégenerering tydde på att golvbanan och höjdförflyttningsdelen skulle 

vara bäst behållna som de var, alltså som matta och trappsteg. Mattan för att markera banan och 

erbjuda hög friktion för inomhusskor samt trappstegen med samma höjd som den befintliga produkten. 

Detta för att denna lösning ansågs skonsammare för hälsenor än övriga lösningar och de visade sig 

även vara enkla att pussla ihop, likt två tetris-klossar, inför förvaring. Det beslutades att trappstegen 

för trapporna på vardera sida av konstruktionen skulle vara konstruerade som en del. Detta för att det 

skulle vara färre komponenter för testledaren att handskas med samt montera ihop och isär. 

Vändpinnarna som användes i konstruktionslösningen på GIH var sköra och övertygade få 

testdeltagare från förstudien att de skulle tåla beröring vid varje vända. För att hitta en lösning som 

triggade testdeltagarna att göra sitt bästa under 5MPT, förlängdes mattan, se Figur 16, i vardera ända 

med en del som markerades med en ”mållinje” och en ”måltavla”. Mållinjen markerades ut vid det 

avstånd där den befintliga konstruktionens mattdel haft sitt vändläge. Måltavlan markerades ut där 

vändpinnarna förut stod. Testdeltagaren var menad att trampa ner med foten på måltavlan och på så 

sätt förflytta tyngdpunkten över mållinjen, alltså tillräckligt långt. Därför kallas mållinjen för 

tyngdpunktslinjen i senare stycken. 
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Figur 16: Mattdelen med färgmarkeringar 

Att fästa trappstegen till lådan ställdes inför två problem. Dels att låsningsmekanismen skulle vara i 

vila i användningsläget för att inte utsätta gångjärn eller dylikt för slitage, dels att plinthjulslösningen 

krävde en öppning för spaken på lådans kortsida för att kunna fälla hjulen ut och in. Detta löstes 

genom att trappstegen fick en öppning på sidan som ligger mot den stora lådan. Öppningens storlek 

bestämdes av den maximala höjd spaken når då hjulen inte är utfällda. För att låsningsmekanismen 

inte skulle belastas vid användning tillämpades en pussellösning, se Figur 16. För att undvika 

utstickande delar på lådan, så har lådan avlånga hål som fungerar som rännor för utstick i metall 

monterade på trappstegen. Denna form illustreras uppe i höger hörn i Figur 17 nedan. 

 

Figur 17: Skiss av utformningen av trappstegens hålrum för hjulspaken samt infästningssekvens 

5.6 Delsystem 3 – Förflyttning 

För att förflytta pyramidkonstruktionen när det är hoppackat har den en hjullösning som 

gymnastikplintar oftast har. Eftersom resterande delar av pyramidkonstruktionen tagit inspiration och 

efterliknat gymnastikplintens konstruktion, används även plintunderredet då det är känt att denna 

hjulkonstruktion håller för vikten av en plint och har hög hållbarhet, se Figur 18. Det är även många 

som är bekanta med hur en gymnastikplint skall förflyttas, vilket ansågs stärka 

pyramidkonstruktionens användarvänlighet. Pyramidkonstruktionens låda var dock bredare än 

gymnastikplintars, vilket resulterade i att konstruktionen av hjulunderredet behövde förlängda 

infästningsaxlar. 
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Figur 18: Hjullösning på gymnastikplintar 

 

5.7 Delsystem 4 – Räcken 

Säkerheten för testdeltagaren vid passering över lådan utgjordes av räcken av aluminiumprofiler i 

5MPTs befintliga konstruktion på GIH. Räcken markerar banan, erbjuder stöd för händer samt 

förhindrar att testdeltagaren faller till marken vid eventuell olycka. Andra önskvärda egenskaper som 

räcket ansågs uppfylla var att kunna erbjuda varierad stödhöjd, platseffektiv förvaringsvolym och att 

erbjuda plats för sensorer räkning av antal vändor. 

Under form- och strukturvariationen uppkom flera lösningar med komplicerad mekanism, se Bilaga 5. 

Vissa idéer valdes bort direkt då de inte funkade i kombination med konceptets grundidé. En befintlig 

hopfällningslösning hittades på en stege konstruerad av Telesteps, se Figur 19. Denna lösning 

applicerades på räckena, eftersom de i sitt hopfällda läge blev tillräckligt kompakta för att få plats med 

resterande komponenter i förvaringsutrymmet i lådan, samtidigt som de i uppfällt läge kunde erbjuda 

varierande stödhöjd. 

 

Figur 19: Telesteps Classico line 2,6 m, utfälld till olika nivåer 
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Eftersom lådans lock var fäst med länkarmar på insidan av lådans ram begränsades räckenas maxlängd 

för att de skulle kunna rymmas i förvaringsutrymmet i lådan. Att infästningspunkterna för räckena 

skulle vara nära lådans kortsidor var viktigt för att erbjuda stöd och en söker upplevelse för 

användaren längs hela brodelen. Dessa två krav uppfylldes med löstagbara ändar på räckena, se Figur 

20 nedan. Räckena var då tillräckligt långa i användningsläge och kunde enkelt monteras ner inför 

förvaring.  

 

Figur 20: Hopfällt räcke med de löstagbara ändarna avtagna 

Monteringen av räckena på lådan löstes genom att skapa hål i lådan som räckenas stolpar kunde föras 

ned i och stödjas på fästen på lådans insida. Fästena var tänkta att skruvas fast på insidan av lådans 

väggar och utformades ihåliga för att omsluta räckenas omkrets. Fästenas botten säkrar att räckenas 

stålpar hålls på plats. Genom att använda Telesteps teleskopfunktion kunde höjden varieras stegvis 

med hjälp av knappar med vilka användaren själv bestämmer hur många nivåer som ska dras ut och hu 

mycket. 

5.8 Delsystem 5 – Integrering av testledaren och semiotik  

Integreringen av testledaren utförs delvis av fotosensorer som räckena erbjuder plats för och delvis 

med hjälp av semiotik. Med en design som indikerar vad som skall göras minskas arbetsbördan på 

testledaren då testledaren inte behöver påminna under testets gång om vad som skall göras samt hur 

det ska göras. Den manuella räkningen av vändor med handräknare försvann då från testledarens 

arbetssysslor då fotosensorerna istället kunde rapportera till en app om hur många gånger 

testdeltagaren passerat mitten av lådan. Semiotiken behandlas vidare i kapitel 9, Estetik och 

användarinteraktion. 
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6. Produktnamn 

Under projektstarten framkom det förvirring kring testets namn, Pyramidtestet, 5MPT. Av namnet 

fanns det förväntningar på att konstruktionen skulle se ut likt en tetraeder, även kallad triangulär 

pyramid. Under användarstudien intervjuades testdeltagare innan ett påbörjat test där frågor ställdes 

kring deras förväntningar på hur testet skulle gå till samt hur de förväntade sig att testets konstruktion 

skulle se ut. Svaren som de intervjuade testdeltagarna gav visade sig ha en stor spridning, och de var få 

som förväntade sig en konstruktion likt den verkliga.  

För att minimera förvirring beslutades det att konstruktionen skulle få ett nytt namn. Eftersom 5MPT i 

sig redan är etablerat genomfördes ingen studie om ett namnbyte för själva testet. Detta lämnades till 

uppdragsgivarna att ta beslut om vid eventuellt fortsatt arbete.  

Av förstudien visade det sig att den befintliga konstruktionen ej motiverande testdeltagaren till att 

kämpa hårdare, men att det ändå fanns en önskan hos både uppdragsgivare och användare att det var 

just det konstruktionen skulle spegla. Olika namnförslag diskuterades vilket i slutändan resulterade i 

namnet Pyro. Med återkoppling till fokusgruppen samt frågeställning till externa som aldrig förr sett 

den befintliga konstruktionen ställdes frågan om hur de förväntade sig att en konstruktion vid namn 

Pyro skulle se. De tillfrågades även vad namnet frambringade för känslor hos dem när de hörde 

konstruktionens namn. Undersökningen visade på att personerna hade svårt att svara på vad de 

förväntade sig att konstruktionen skulle se ut som, men det var tydligt att frambringade starka känslor 

hos dem. De beskrev dem bland annat med adjektiv såsom stark, spirande, intensiv, eldig, livfull, 

speedig och lättfotad.  

 

 

Figur 21: Pyros logotyp 

En logotyp designades för att matcha Pyros design och syfte, se Figur 21. Färgerna i logotypen valdes 

i enighet med färgvalen för pyramidkonstruktionen. Textfonten valdes till en rak och minimalistisk 

font, samtidigt som o-et i Pyro sammanslogs med o-et i VO2max. O-et utformades även som måltavlan 

som återfinns i vändlägena på mattan. 
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7. Materialvalsstudie 

Materialvalsstudien var en viktig del av produktframtagningsprocessen på grund av de hållbarhetskrav 

och stabilitetskrav som ställdes på produkten. Studien påbörjades med informationsinsamling kring 

etablerade material för liknande konstruktioner samt flitigt använda material i idrottssammanhang. 

Därefter bokades möten in med Anders Eliasson och Ulf Erik Carlsson, sakkunniga inom ämnet. 

Anders lyfte diskussionen kring vilka situationer det var relevant att använda aluminiumprofiler, trä 

samt stål. Efter diskussion framkom det att inga andra typer av material var relevanta till de 

övergripande konstruktionslösningarna då de ej skulle klara de utmattningskrav och hårdhetskrav 

konstruktionen ställde på materialen.  

Med Ulf hölls diskussion kring olika lösningar för att minska oönskad ljudgenerering. Det framkom 

att materialvalet av trä, metall eller plast skulle påverka ljudgenereringen. Alternativ såsom gallerplåt, 

dämpad mpm-plåt (metall-plast-metall) övervägdes. Likaså att klä insidorna av lådorna med mineralull 

för att förhindra resonans inuti lådorna.  

Genom att involvera användarna i materialvalet kunde vissa komponenters material bestämmas. Ett 

urval av fokusgruppen fick skatta ett antal olika material samt den ljudgenerering de orsakade. Det 

framkom då att trä var det mest passande materialet för de större komponenterna såsom trapplådorna 

och mittenlådan. Detta stärktes också av de resultat som informationsinsamlingen gav kring flitigt 

använda material i idrottssammanhang. Trälådor och det ljud de genererar är känt för testdeltagaren 

och ljudet upplevdes enligt fokusgruppen som behagligt.  

Förflyttningskonstruktionen och räckena som inspirerats av befintliga lösningar fick behålla de 

befintliga materialval som gjorts för dessa komponenter, stål för hjulunderredet och aluminiumprofiler 

för räckena. På den befintliga pyramidkonstruktionen på GIH bestod mattdelarna av gummi. Detta 

material behölls för Pyros mattdelar samt att även bansträckan på trappdelarna och brodelen täcktes 

med detta material. Detta material valdes att behållas dels för att det uppfyllde en stötdämpande 

funktion som var en viktig aspekt ur användarsynpunkt. Gummimattan på den befintliga 

pyramidkonstruktionen på GIH hade dessutom genomgått flera tusen tester under de senaste sju åren 

utan att dess funktion gick förlorad.  

För att möta de krav som kravspecifikationen ställde på Pyros material beslutades det att 

träkomponenterna, trappdel och brodel, skulle lackas in likt de gymnastikplintar, se Figur 18, som 

konstruktionen inspirerats av. Detta gjordes för att uppfylla punkt 3.3 i kravspecifikationen, se Bilaga 

1.  
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8. Slutkoncept 

Projektet resulterade i en stilren konstruktion med användarvänlighet, mobilitet, säkerhet och stabilitet 

i fokus, se Figur 22 nedan. För att öka konstruktionen mobilitet förvaras alla ingående delar inuti den 

stora lådan och Pyro kan därmed transporteras enkelt som en enhet. Pyro är också mer mobil än sin 

företrädande konstruktionslösning då Pyro utrustats med hjul. 

Säkerheten har ökat för konstruktionslösningen genom att räckena är mer ergonomiskt utformade och 

risken för att användaren klämmer sig har minskat. Säkerheten har också ökat genom att kantlinjer på 

banan har markerats med orange som står i stark kontrast till den genomgående svarta färgen på övriga 

komponenter. Med denna färgmarkering minskar risken för att användaren skall råka snubbla och 

skada sig.  

Användarvänligheten har ökat dels genom färgmarkeringar som gör det enklare för testdeltagaren att 

utföra testet rätt samt för testledaren att leda tester och utföra sina uppgifter rätt. Dessa markeringar är 

dels måltavlan och tyngdpunktslinjen i vändlägena samt knapparna på räckena.  

Stabiliteten på konstruktionen har förbättrats genom byte av material samt nya ingående komponenter; 

gallerplåt som bottenplatta inuti förvaringsutrymmet samt hjulunderrede som stabiliserar den stora 

lådan. Stabiliteten har också ökat genom att trappdelarna fästs på den stora lådan på ett par skenor 

vilket därmed hindrar lådorna att flytta på sig under användning. 

 

 

Figur 22: Den slutgiltiga konstruktionen Pyro 

  



Embla Ingvaldsdóttir  Kungliga Tekniska Högskolan 

Lovisa Hammarlund  Kandidatexamensarbete 

 

27 

 

9. Estetik och användarinteraktion 

När det gällde utformningen av Pyro fanns det en tydlig vision, dels från uppdragsgivarna samt från 

användarstudien, att den skulle ha en karaktär likt de träningsredskap som syns på gym och i 

idrottssammanhang. Tanken var även att användaren skulle uppfatta den som stabil, robust och säker. 

Därför gjordes mantelytorna solida, efter det visat sig från användarundersökningen och 

konceptframtagningen att trappsteg utan sättsteg och brodel men öppna långsidor gav uppfattningar 

hos testdeltagaren att konstruktionen var instabil och farlig. 

För färgval på Pyros ingående komponenter hämtades inspiration från gymredskap samt 

idrottsredskap. Tanken var att Pyro skulle vara funktionell men samtidigt utan onödiga utsmyckningar, 

dels för att öka användarvänligheten genom att den var enkel och avskalad samt att framhäva viktiga 

funktionsytor och ytor som kunde påverka säkerheten för användaren. För att öka denna skillnad 

mellan viktiga och mindre viktiga ytor valdes två huvudfärger ut där kontrasten mellan dessa var hög. 

De viktiga ytorna markerades därför med en lysande orange färg som visas nedan i Figur 23, medan 

övriga ytor var genomgående svarta, förutom räckenas stolpar som behöll sin silvriga metallfärg. 

 

Figur 23: Orangemarkerade knappar och sensorer 

 

En viktig del av utformningen var att göra det enkelt för användaren att förstå hur Pyro skulle 

användas. Ett problemområde som fanns var att testledaren ständigt fick påminna testdeltagaren att 

springa ända ut i vändlägena. För att göra det mer tydligt hur långt ut testdeltagaren skulle springa 

varje vända målades en måltavla ut som testdeltagaren var tvungen att trampa på samt en mållinje som 

fungerar som en kontrollinje för testledaren som kan kontrollera att testdeltagarens tyngdpunkt rört sig 

över denna linje och därmed gjort en fullständig vända. Valet av att det just skulle vara en måltavla 

bestämdes med inspiration från olika sporter såsom curling, pilkastning och skytte. Detta för att det är 

en känd symbol för gemeneman att det är centrum av måltavlan en skall sikta mot. 
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10.  Diskussion 

Efter produktframtagningen och utvecklingen av 5MPTs nya konstruktionslösning kvarstår en del 

funderingar kring vad som hade kunnat göras annorlunda samt att det uppkom reflektioner kring 

resultaten. 

Vid återkoppling med uppdragsgivarna på GIH uppstod frågor om beslut kring 5MPTs nya 

konstruktion. Den förlängda banan hade motiverats med att testdeltagaren istället för att snudda en 

skör pinne med handen vid varje vändläge skulle testdeltagaren trampa på en måltavla för att förflytta 

tyngdpunkten tillräckligt långt. Detta beslut togs i brist på kunskap kring forskningen bakom 

framtagningen av 5PMT. För att säkerställa att korrelationen skulle förbli densamma med den 

förlängda mattan skulle det krävas nya undersökningar. För att undvika detta skulle de markerade 

måltavlorna i vändlägena på mattan istället kunna markera var vändpinnarna är tänkte att placeras ut. 

Det skulle därmed krävas tillägg av ett gängat fäste i mattdelen samt framtagning av stabila pinnar 

som går att skruva fast i fästet på mattdelen. En lösning till detta är att utforma ett fäste med en större 

bottenplatta med ett cylindriskt gängat utstick, som förs genom ett hål i mattdelen i måltavlan för att 

möta vändpinnen. Förvaring av mattan skulle vara oförändrad då det enbart görs ett hål i mattdelen. 

Tillkomna komponenter skulle vara två fästplattor samt två vändpinnar. Om vändpinnarna använder 

Telesteps teleskopstavslösning skulle förvaring i lådan med dessa tillagda komponenter fungera. 

I den befintliga pyramidkonstruktionen på GIH har trappans plansteg och sättsteg olika färg. Pyros 

lösning med orangemarkerade kanter löser problemet med att planstegen och sättstegen har samma 

färg. Det skulle kunna undersökas med fler tester ifall den orangea kanten är tillräcklig som markering 

för att säkra säkerheten för användaren. Det är alltså inte säkerställt, men det har antagits vara 

tillräckligt utifrån observationer av gymredskap. 

Under konceptutvecklingen noterades det att Pyros längd, 1,3 m, när allt är förpackat i lådan, enbart 

skiljde sig 0,1 m från en europapall längd, 1,2 m. En återkoppling med uppdragsgivarna gjordes därför 

angående denna upptäckt och argument lades fram för varför det skulle vara önskvärt att korta ner 

längden på Pyro. Om längden på den stora lådan som rymmer alla ingående komponenter skulle kortas 

ner till längden 1,2 m skulle antagligen transportkostnaderna minska markant då hela längden av en 

europapall skulle kunna utnyttjas vid beställningstransporter. Europapallarna skulle därmed också 

kunna staplas på varandra utan extra outnyttjad volym som till exempel uppkommer om Pyro skulle 

transporteras på högkant istället. 

Tyvärr ansåg uppdragsgivarna denna längdförändring på lådan som ogenomförbar då all den forskning 

de byggt upp kring 5MPT baseras på en pyramidkonstruktion med längden 1,3 m på den stora lådan. 

Detta skulle dock vara intressant att vidareutforska. Kundsegmentet är fortfarande relativt outforskat 

och det är rimligt att anta att de första beställningarna kommer vara specialbeställningar eller att det 

kommer vara få enheter per beställning. Därmed ger denna möjliga längdändring ej stor skillnad i pris. 

Denna längdändring är dock något uppdragstagarna anser bör övervägas om Pyro i framtiden 

eventuellt massproduceras. Antingen ändras längden på Pyros mittenlåda och vidare/nytt 

forskningsarbete görs för 5MPT eller så behålls måtten på Pyro som de är och inget nytt 

forskningsarbete på längderna är nödvändigt i detta avseende. Då måste en övervägning göras vad som 

blir minst kostsamt, ger störst affärsnytta och bygger 5MPTs varumärke, kvalité samt tillförlitlighet 

mest. 
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Antagandet att sensorerna fungerar som de ska gjordes redan vid avgränsningarna. Dessa sensorer 

antas även kunna spännas fast på räckena. Det lämnas till vidarearbete att utforma 

fastspänningsfunktion av sensorerna, samt att undersöka ifall de går att få dem trådlösa. Pyros 

funktionalitet hotas inte av att sladdar dras från sensorerna till en bas, men trådlösa sensorer skulle 

passa Pyros minimalistiska design bättre. 

Livslängden är uppskattad till mer än tio år, eftersom material-, behandlings- och dimensioneringsval 

delvis har inspirerats av gymnastikplintar. Andra delar har inspirerats av den befintliga 

konstruktionslösningen av 5MPT på GIH, vilket har hållit i sju år och fortfarande är i gott skick. 
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11. Fortsatt arbete 

För att göra Pyro till en produkt klar för marknaden finns det fortfarande en del 

produktutvecklingsarbete kvar att göra. Dels kostnadskalkyl för tillverkning av Pyro och dels utföra 

ytterligare verifiering av antaganden kring semiotiken och användarvänligheten.  

Dagens teknik skapar möjlighet hos Pyro att integrera en modul som kan agera som en integrerad 

testledare. Den riktiga testledarens uppgifter består av att instruera testdeltagaren i hur testet går till, 

starta och stanna tiduret, räkna antal vändor samt räkna ut VO2max-resultat med två formler. Med 

dagens teknik skulle detta gå att automatisera helt med hjälp av, utöver Pyros integrerade fotosensor, 

en installerad trampsensor i mattdelens måltavla som startar ett tidtagarur, skickar ut tidsinstruerande 

ljudsignaler och räknar antal vändor som skickas till en app eller en lokal display integrerad i lådan. 

Det finns också potential för att denna modul skulle kunna signalera och beräkna testdeltagarens 

VO2max direkt utan att den testledaren är delaktig i beräknandet. Undersökning av möjligheterna för att 

använda en integrerad testledare är något som lämnas till fortsatt arbete och anses vara en viktig modul 

hos Pyro för att uppnå dess potential för att bli det nya standardiserade testet på marknaden.  

Mycket fokus har varit på att förenkla förvaringen av Pyro. Lådan har konstruerats så att det inte 

förekommer några utstickande komponenter förutom spaken till plinthjulslösningen när alla 

komponenter är förvarade i den stora lådan. Pyro förflyttas som en gymnastikplint vid kortare 

transporter. För att förenkla transporten ännu mer uppskattas det vara användbart med handtag eller 

urgröpningar som gör det lättare att greppa och styra Pyro vid förflyttning. Att föredra är då 

urgröpningar för att behålla Pyros minimalistiska design samt at Pyro kan fortsättas förvaras med 

snävare marginal till andra föremål. 

Vid reflektion kring räckena ur ett perspektiv att de skall erbjuda stöd, finns utrymme att konstruera 

flera möjliga ändar på räcket. Den utformning som ändarna fick i detta projekt valdes för att kunna 

matcha den första konstruktionslösningens mått. För anpassning till kunder av Pyro skulle det 

exempelvis kunna konstrueras ändar som förlänger räcket längs med trapporna med stöd i marken. 

Detta för en målgrupp som kräver extra stöd och balans för att ta sig upp och erbjuda en söker 

upplevelse vid utförandet av 5MPT.  

För att utveckla användarvänligheten vidare finns möjlighet att färgmarkera gallerplåten respektive 

komponenter efter hur de skall förvaras. För att tydliggöra att ett set trappsteg ligger med botten mot 

gallerplåten medan det andra setet trappsteg ligger upp och nedvänt skulle deras konturer kunna ritas 

ut på gallerplåten.   
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12. Slutsats 

Efter återkoppling med användarna och uppdragsgivarna samt efter avstämning mot 

kravspecifikationen anses slutkonceptet uppfylla de krav och önskemål som ställts upp samt att många 

förbättringar gjorts. 

• Pyro bullrar ej och ger ej ifrån sig ljud på en skadlig ljudnivå för användaren 

• Pyro innehåller en enhet som mäter antal vändor som testdeltagaren gör 

• Brolängden är tillräckligt lång (130 cm) så att testdeltagaren tvingas ta minst två steg 

• Marksträckorna är tillräckligt långa så att testdeltagaren tvingas ta minst två steg till 

vändpunkten 

• Stöd för händer hindrar ej testdeltagaren att röra sig längs banan 

• Stöd för händer är valfritt att använda för testdeltagaren och bör kunna monteras av 

• Utformningen av Pyro ger ett seriöst intryck hos användaren samt att den uppmanar till ökad 

motivation 

• Pyro uppskattas ha en livslängd på minst tio år 

• Utformningen av Pyro minimerar risk för att användaren snubblar 

• Pyro erbjuder stöd för händerna för användaren när hen skall ta sig upp och ner i de 

höjdförflyttande delarna av Pyro 

• Pyro erbjuder stöd för händerna när användaren befinner sig på mittendelen av Pyro 

• Pyro uppskattas ej kunna förflyttas på underlaget under användning mer än 30 mm i 

horisontellt plan 

• De funktionsytor som användaren rör sig över minimerar risk för att snubbla eller halka 

• Ytan på Pyro förebygger skada vid eventuella fall 

• Pyro tål rengöring med vatten och är regn-, damm- och spolsäker 

• Materialet nöts ej så mycket att den funktion det uppfyller ej uppfylls under de första tio åren 

• Pyro kan under 5 minuter av en person installeras från det förflyttningsbara läget till 

användningsläget 

• I det förflyttningsbara läget överskrider ej Pyro en volym på 700mm*1100mm*1700mm 

(BxHxD) 

• I det förflyttningsbara läget innehåller Pyro en förflyttningsmodul som minimerar 

kraftförbrukning hos operatören 

De krav och önskemål som ej undersökts om Pyro uppfyller är uppradade nedan. Dessa har ej 

undersökts då det ej fanns utrymme inom projektets tidsramar att undersökta detta vidare. Detta arbete 

lämnas till ett eventuellt fortsatt arbete och gäller följande punkter från kravspecifikationen: 

• När testdeltagaren rör sig över de höjdförflyttande delarna av Pyro bör ytorna utformas så att 

belastningen på hälsenorna minimeras 

• Pyro bör väga mindre än 60 kg  
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Bilagor 

Bilaga 1. Kravspecifikation 

Kravnummer Tillstånd Krav  Mätvärde Typ 

1  Generella   

1.1 Adderad Pyro i användning skall ej bullra eller ge ifrån sig 

ljud på en skadlig ljudnivå 

Ej överskriver 

skadlig 

ljudnivå 

skall 

1.2 Original Pyro skall innehålla en enhet som mäter antal 

vändor testdeltagaren gör 

 skall 

1.3 Original Brolängden skall vara tillräckligt lång så att en 

tvingas ta minst två steg 

Minst 130 cm skall 

1.4 Original Marksträckorna skall vara tillräckligt långa så att en 

tvingas ta minst två steg till vändpunkten 

 skall 

1.5 Original När testdeltagaren rör sig över de höjdförflyttande 

delarna av Pyro bör ytorna utformas så att 

belastningen på hälsenorna minimeras 

  

bör 

1.6 Original Stöd för händer skall ej hindra testdeltagaren att 

röra sig längs banan. 

 skall 

1.7 Original Stöd för händer skall vara valfritt och bör kunna 

monteras av 

 skall 

1.8 Original Utformningen av Pyro skall ge användaren ett 

seriöst intryck samt att den bör uppmana till ökad 

motivation 

 skall 

1.9 Original Pyro skall ha en uppskattad livslängd på minst tio år  skall 

2  Säkerhet för testdeltagaren   

2.1 Original Utformningen av Pyro bör minimera risk för att en 

snubblar  

 bör 

2.2 Original Pyro bör erbjuda stöd för händerna för att ta sig upp 

och ner när testdeltagaren befinner sig i de 

höjdförflyttande delarna av Pyro 

 bör 

2.3 

 

Original Pyro skall erbjuda stöd för händerna när 

testdeltagaren befinner sig på brodelen av Pyro 

 skall 
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2.4 Original Pyro skall ej förflyttas på underlaget under 

användning mer än 30 mm i horisontell riktning 

±30 mm skall 

3  Material   

3.1 Original De funktionsytor som testdeltagaren rör sig över 

skall minimera risk för att snubbla eller halka 

 skall 

3.2 Original Ytan på Pyro skall förebygga skada vid eventuella 

fall 

 skall 

3.3 Uppdaterad Pyro skall tåla rengöring med vatten och vara regn-, 

damm- och spolsäker 

 skall 

3.4 Original Materialet får ej nötas så mycket att den funktion 

det uppfyller ej uppfylls under de första tio åren 

Se punkt 3.1–

3.3 

skall 

4  Hanterbarhet   

4.1 Uppdaterad Pyro skall under 5 minuter kunna installeras från 

förflyttningsbart läge till prestationsläge av en 

person  

Under tio 

minuter, gå att 

utföra 1 person 

bör 

4.2 Uppdaterad Pyro bör i förflyttningsbart läge sträva att bestå av 

få delar som ej överskriver volymen  

70 cm*110 cm*170 cm (B*H*D) 

Högst 3 delar bör 

4.3 Original Pyro bör väga mindre än 60 kg  60 kg bör 

4.4 Original Pyro bör i förflyttningsläge innehålla 

förflyttningsmodul som minimerar kraftförbrukning 

hos operatören; ex hjul 

 bör 

5  Tillverkning   

5.1 Original Pyro bör eftersträva utformning som underlättar 

sammansättning/montering av produktens olika 

delar 

 bör 
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Bilaga 2. Kriterieviktsmatris 

 

Koncept 

 

Utdragbart Flyttkartong Snurren 

Kriterium Värde Ideal tot. Vikt tot. Vikt tot. Vikt tot. 

Generella 

1.1 5 5 25 

 

0 

 

0 

 

0 

1.2 5 5 25 

 

0 

 

0 

 

0 

1.3 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

1.4 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

1.5 3 5 15 5 15 5 15 5 15 

1.6 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

1.7 1 5 5 5 5 1 1 5 5 

1.8 3 5 15 5 15 1 3 4 12 

1.9 4 5 20 3 12 1 4 5 20 

Säkerhet för testdeltagaren 

2.1 4 5 20 5 20 5 20 5 20 

2.2 2 5 10 0 0 3 6 5 10 

2.3 5 5 25 5 25 3 15 4 20 

2.4 5 5 25 

 

0 

 

0 

 

0 

2.5 5 5 25 4 20 4 20 5 25 

Material 

3.1 4 5 20 5 20 5 20 5 20 

3.2 3 5 15 5 15 3 9 5 15 

3.3 3 5 15 5 15 1 3 5 15 

3.4 4 5 20 5 20 1 4 5 20 

Hanterbarhet 

4.1 3 5 15 5 15 2 6 4 12 

4.2 2 5 10 4 8 5 10 4 8 

4.3 3 5 15 3 9 5 15 3 9 

4.4 3 5 15 4 12 2 6 5 15 

Tillverkning 

5.1 1 5 5 

 

0 

 

0 

 

0 

5.2 2 5 10 

 

0 

 

0 

 

0 

5.3 2 5 10 5 10 1 10 4 40 

 

Maxtotalt= 435 Totalt= 311 Totalt= 242 Totalt= 356 
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Bilaga 3. Form- och strukturvariation av transportlösning 
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Bilaga 4. Form- och strukturvariation av låsningsfunktion av trappstegen 
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Bilaga 5. Form- och strukturvariation av räcken 

 


