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Sammanfattning 
 
Examensarbetet utfördes i samarbete Silva Sweden AB och hade som mål att utveckla ett nytt 
produktkoncept inom företagets produktkategori för vardagsmotion. Syftet var att använda 
och analysera metoder som underlättar kreativitet och konceptskapande för att skapa en 
rekommenderad arbetsgång inför framtida projekt.  
 
Under arbetets gång identifierades ett antal kundbehov gällande vardagsmotionsprodukter, 
vilka kunde översättas till 20 produktkoncept. På ett konceptetvalsmöte bestämdes det 
slutligen att vidareutveckla en pedometer som förutom stegräkning även beräknar hur mycket 
höjd användaren klättrar per dag, vilket sedan redovisas grafiskt och jämförs med kända 
monument eller avstånd. Produkten ska även vara kompatibel med Silvas interaktiva 
träningscommunity Silva Connect där pedometerägare ska kunna byta jämförelsemotiv i 
pedometern samt anta extrema och verklighetsbaserade scenarioutmaningar. Den nya 
pedometern bedöms öka motivation och underhållningsvärdet i jämförelse med en vanlig 
pedometer, och får samtidigt en längre användningstid i och med att motiv och utmaningar i 
pedometern är förnyelsebara. 
 
Med hjälp av erfarenheterna från utvecklingsarbetet kunde en rekommenderad metodföljd för 
framtida projekt tas fram. Det visade sig även baserat på erfarenheter att vissa metoder var 
bättre lämpade för generering av vidareutvecklingsidéer medan andra metoder gav större 
utrymme för nytänkande som ger helt nya produkter. En slutsats blev att brainstorming bör 
användas som huvudmetod men att en moderator som leder metoden bör föra in deltagarna 
mot att brainstorma enligt andra metoder för att stimulera deltagarnas kreativitet. Detta 
medför att utövarnas metodkunskap inte behöver begränsa deras kreativa idégenerering. 
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Abstract 
 
The Master Thesis has been carried out in cooperation with Silva Sweden AB and the 
objective was to develop a new product concept within the product category for everyday 
exercise. The purpose of the thesis was to use and analyze methods and tools which aid 
creativity and concept creation in order to make method recommendations for future projects.  
 
During the thesis a number of customer needs were identified, which in turn were translated 
into 20 concepts. On a concept decision meeting a pedometer-based concept was chosen for 
development. The new pedometer is in addition to counting steps also able to measure and 
calculate the user’s total climbed height during a day and present this graphically in 
comparison to famous monuments or distances. The product is to be compatible with Silva’s 
interactive exercise community on internet, Silva Connect, where users will be able to change 
the comparison motives and also accept reality-based scenario challenges. The new 
pedometer is estimated to increase both motivation and the joy of exercise when compared to 
an ordinary pedometer, and will at the same time have an extended usage-time thanks to the 
product’s interchangeable motives. 
 
Thanks to experiences obtained during the development project a recommended sequel for the 
creative methods used in the project was made. Some methods are generally better suited for 
further development of already existing products while other methods results in more 
innovative ideas for entirely new products. A conclusion was also made that brainstorming 
should be used as a main method in future projects, but that a moderator leading the 
brainstorming should steer the participants into using the other methods spontaneous during 
the session in order to increase the participants’ creativity. This means that the participants’ 
knowledge in how to use methods will not limit their ability to be creative. 
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Introduktion 
 

1 Introduktion 
Kapitlet beskriver bakgrunden till utvecklingsarbetet och introducerar läsare till Silva 
Sweden AB’s verksamhet. Utvecklingsarbetets mål och syfte behandlas samt även vilka delar, 
i det tidsbegränsade arbetet, som rapporten inte innefattar. Avslutningsvis förklaras 
rapportens struktur, om varför rapporten är utformad som den är.     

1.1  Bakgrund 
Produktutvecklingsarbetet var ett examensarbete utfört av två teknologer från inriktningen 
integrerad produktutveckling på maskinsektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Arbetet motsvarade 30 högskolepoäng samt utfördes på uppdrag av Silva Sweden 
AB i företagets lokaler i Sollentuna under hösten 2008.  

1.2  Silva Sweden AB 
Silva grundades år 1933 då bröderna Kjellström och Gunnar Tillander startade företaget 
Bröderna Kjellström och Instrumentverken. Till en början tillverkades endast vätskefyllda 
kompasser men år 1980 började företaget att utöka sitt produktutbud till att även innefatta 
friluftsutrustning och i samband med detta byttes företagsnamnet till Silva Sweden AB. År 
2006 köptes Silva upp av det finsktägda företaget Fiskars1 och blev en del av Fiskars 
produktkategori för friluftsredskap. Silva tillsammans med dotterbolag omsatte år 2007 cirka 
34 miljoner Euro och finns representerat i ett hundratal länder med Europa och Nordamerika 
som huvudmarknader. Företaget har cirka 250 anställda, varav 80 på huvudkontoret i 
Sollentuna norr om Stockholm där även montering av småskaliga kompass-serier sker.  
 
Silvas produkter inriktar sig mot friluftsaktiviteter och innefattar vandring, segling, motion 
och orientering. Företagets målgrupp är bred och deras produkter kan användas av både 
nybörjare och professionella utövare. Silvas produkter kan indelas i sex produktkategorier 
eller marknadsområden, vilka illustreras i figur 1.  
 

 

Figur 1. Silvas produktkategorier 
Silvas produktutvecklingsavdelning består av ett tiotal personer. På huvudkontoret i 
Sollentuna sker konceptutvecklingen samtidigt som produktframtagningen i nuläget (2008) 
köps in av extern personal eller görs i samarbete med underleverantörer.  

                                                 
 
1 Fiskars Corporation är ett holdingföretag och är mest kända för dess konsumentprodukter för hem, kontor och trädgård 
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1.2.1 Produktkategorin excercise-4-life 
Vardagsmotion är i dagsläget ett omskrivet ämne och allmänheten har blivit mer medveten än 
tidigare om betydelsen av att varje dag röra sig. Tidningar och nyhetsprogram i västvärlden 
visar dagligen att folk blir allt överviktigare med försämrad hälsa som följd. (”Ökning av 
överviktiga barn” 2007) Trots detta är vardagsmotion inte en självklar sysselsättning för alla 
då det både är tidkrävande och kan kännas ostimulerande. För att höja människors motivation 
för vardagsträning har Silva lanserat exercise-4-life vilken består av produkter som mäter och 
redovisar rörelse för att höja motivationen för vardagsmotion samt göra träning roligare.  
  
Exercise-4-lifes huvudprodukt är pedometerar, i folkmun även kallad stegräknare, men 
innefattar även gångstavar och stoppur, se figur 2. Produktkategorin har slagit igenom främst 
i norden och Pedometer Plus är exercise-4-life’s bäst säljande produkt med cirka 300 000 
sålda exemplar per år. Pedometern är enligt Per Engman en priskänslig produkt som oftast 
inhandlas vid impulsköp. Han menar även att det finns en osynlig gräns för pedometerns 
kostnad; överstiger priset 500 SEK blir produkten istället ett inplanerat köp vilket har som 
följd att färre kunder väljer att köpa produkten. 

 
Pedometer    

 
Gångstavar 

 
Stoppur 

Figur 2. Produkter inom kategorin; Pedometer Plus, ex-Pole Plus och Stop Watch Starter 
 
Silvas senaste och mest avancerade modell inom pedometerkategorin är ex3 Plus, se figur 3. 
Till skillnad från Pedometer Plus använder sig ex3 Plus av en accelerometersensor för 
stegräkning vilket möjliggör att användaren kan fästas produkten på valfri plats utan att 
stegräkningsnoggrannheten försämras2. Till produkten hör även ett stegfilter vars funktion är 
att filtrera små stegkombinationer eller störningar som kan uppstå exempelvis när en person 
reser sig upp eller råkar stöta till produkten3. I övrigt har produkten ett mer avancerat 
användargränssnitt med fem navigeringsbara menyplatser där användaren kan få information 
om antal tagna steg, avverkad distans, förbrukade kalorier, aktiv tid samt vad klockan är.  

                                                 
 
2 Silvas tidigare modell Pedometer Plus använder sig av en pendel för att registrera steg. Till följd av detta är användaren tvungen att fästa pedometern på en specifikt plats 

för att produkten ska kunna registrera steg. Då registreringsmetoden använder sig av en pendel som vid rörelse förflyttar sig medför detta att produkten ger ifrån sig ett 

klickande ljud vid stegtagning.  

3 För att tagna steg ska registreras i produkten måste personen ta en stegkombination mer än 10 sekunder annars kommer inga steg att sparas i minnet 
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Figur 3. ex3 Plus; Silvas senast utvecklade pedometer  
 
Silva har planerat att i början av 2009 lansera träningswebcommunityt Silva Connect. På 
sidan ska personer kunna registrera och hantera sin dagliga träning, samt även kunna delta i 
tävlingar eller kommunicera med andra medlemmar genom forum. Överföringen av 
registrerad data från pedometer kommer att ske via en dockningsstation som är kopplad till 
datorn. Projektet är en storsatsning inom exercise-4-life och Silva har bestämt att kommande 
produkter ska vara kompatibla med internettjänsten för att skapa ett mervärde för sina kunder. 

1.2.2 Målgrupp 
Silvas kunder inom området exercise-4-life är idag främst kvinnor i åldrarna 50-55. Det är en 
köpstark kundgrupp men då företaget vill bredda sin kundkrets och framförallt locka yngre 
användare har en ny kundgruppsbeskrivning tagits fram4, se figur 4. Beskrivningen är 
specifikt inriktad mot exercise-4-life. 
 

 
Figur 4. Beskrivning av Silvas framtida målgrupp 

1.3  Problembakgrund 
Exercise-4-life är en relativt ung produktgren inom Silva men har ändå lyckats etablera sig på 
marknaden med högkvalitativa produkter för relativt låga priser. Konkurrensen mellan 
tillverkare av vardagsmotionsutrustning är dock stor, och för att behålla sin marknadsposition 

                                                 
 
4 Målgruppsidentifieringen är framtagen genom interna undersökningar och har verifierats av de internationella säljkontoren 
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måste kategorin ständigt vidareutvecklas. I ett första steg för att göra detta har företaget 
breddat sin målgrupp och förnyat sitt sortiment med framför allt pedometrar designade för en 
yngre generation. Eftersom företaget är relativt litet och produktutvecklingsavdelningen 
ansvarar för samtliga utvecklingar av Silvas kategorier har dock det kreativa sökandet efter 
nya produkter inom exercise-4-life nedprioriterats. Det har lett till att företaget hellre har valt 
säkra utvecklingar med hög realiseringspotential än högriskprojekt som om de förverkligas 
kan utöka Silvas marknadsandel och innebära en större vinst. 
 
För att möta Fiskars önskemål och anpassa kategorin till den nya målgruppen var därför 
utveckling av en ny produkt nödvändig. Eftersom utvecklingen i examensarbetet inte 
nämnvärt förbrukade utvecklingsresurser uppmuntrades dessutom nyskapande i hopp om att 
hitta en ny typ av produkter. 

1.4  Mål och syfte 
Målet med utvecklingsarbetet var att utveckla en ny vardagsmotionsprodukt anpassat för den 
nya målgruppen. Arbetet skulle resultera i en detaljerad produktbeskrivning som uppfyllde 
Silvas interna krav på dokumentation. 
  
Syftet med examensarbetet var att kunna dra slutsatser och lärdomar om användandet av 
metoder för kreativitet, sållning samt slutkundsinvolvering. Av erhållna erfarenheter skulle 
metodernas tillämpningsområden samt problemsituationer identifieras för att effektivisera 
arbete i kommande projekt.  

1.5  Kravspecifikation 
Silvas krav på utvecklingsarbetet var att konceptet skulle ligga inom eller angränsande till 
marknadsområdet för exercise-4-life. Att arbetet inte innefattade fler krav berodde på att 
företaget ville ha ett brett fokus. Till följd av detta kunde inte mätbara krav som 
genomgripande täckte alla teoretiska produkter bestämmas. Därmed kommer valda lösningar 
och fokusområden att motiveras kontinuerligt i rapporten. 
     
Eftersom målet med utvecklingsarbetet var att utarbeta en detaljerad produktbeskrivning, som 
är en bestämmelse för hur produkten ska fungera samt beskriver vilka komponenter som ska 
ingå kan beskrivningen tolkas som resultatet av en utvecklad kravspecifikation.  

1.6  Avgränsningar 
De marknadsundersökningar som utfördes hade till syfte att finna inspiration till idéer samt 
problemidentifieringsområden genom gjorda tolkningar av personliga åsikter. 
Undersökningarna ska därför ses som indikationer snarare än statistisk sanning om vad 
personer har för uppfattning om vardagsmotion. Därmed innefattade arbetet endast enklare 
former av undersökningar såsom observationer från diskussionsforum, användartester, 
produktbeskrivningar samt ämnesrelaterad litteratur. 
  
I utvecklingsarbetet genomfördes en miljöanalys för det valda konceptets material och 
konstruktion. Dock innefattades denna ingen övergripande LCA-screening för att analysera 
transporter och tillverkningsmetoder, eftersom det bedömdes bli för omfattande.  
 
Det fanns inte tid att i verkligen testa valda elektriska komponenter utan antaganden gjordes 
för att bedöma huruvida de givna komponenterna uppfyllde sina syften i samband med ställda 
krav. Realiserbarheten för önskade komponenter fick istället bekräftas av underleverantörer 
vilka samtidigt gav förslag på modeller samt modifieringar. Det genomfördes dock enklare 
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typer av beräkning för att verifiera och säkerhetsställa att konceptet skulle fungera vid en 
framtida prototypframtagning.  
 
Produktens användargränssnitt som innefattade mänskliga faktorn och ergonomiaspekter 
studerades samt anpassades enligt teori. Däremot gjordes inga undersökningar i form av 
användartester inom dessa ämnen. 

1.7  Om rapportens struktur 
Rapporten har strukturerats för att ge läsaren en enkel och följbar struktur. Detta innebär att 
kapitlet teoretisk referensram innehåller samtlig teoretisk information som har behövs under 
arbetets gång. Endast avsnitt 3.1 och 3.2 bör läsas i förberedande syfte för att ge läsaren en 
teoretisk bakgrund till problemet. Resterande teoriavsnitt bör användas som referenssamling 
som läsaren kan återgå till successivt i genomförandekapitlet för att införskaffa sig 
grundläggande kunskap och kunna förstå bakgrunden till gjorda val. För att undvika att 
läsaren förvirras med sidospår sorterades även information som ej var relevant för 
slutkonceptet ut från rapporten, vilket har som konsekvens att genomförandekapitlet kan 
uppfattas som subjektivt trots att det i verkligheten inte var det. 
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2  Metoder 
Metoder är kärnan i modernt utvecklingsarbete och hjälper projektgrupper att mer effektivt 
utföra sitt arbete och samtidigt nå bättre resultat. Eftersom arbetet syftade till att dra 
lärdomar om metoder i utvecklingsprocessen var valet av metoder av stor betydelse för 
huruvida examensarbetets syfte kunde uppfyllas. Kapitlet beskriver utvalda metoder som 
användes under utvecklingsarbetet och innefattar metoder för organisation, 
informationsinsamling, kreativitet, sållning, marknadsundersökning, slutkundsinvolvering 
samt miljöanalys. 

2.1  Silvas utvecklingsprocess 
Silva hade som önskemål att utvecklingsarbetet skulle följa företagets utvecklingsprocess. 
Anledningen till detta var att arbetet skulle utföras parallellt med Silvas egen 
produktutvecklingsarbete, vilket skulle ge fördelar i form av enklare avstämning gentemot 
företagets övriga projekt. Silva arbetar efter en linjär utvecklingsprocess, se figur 5, och 
arbetsgången kan liknas till den som beskrivs i Stage-Gate modellen (jfr ”Stage-gate” 2008).  
 

Figur 5. Silvas utvecklingsprocess 
 
Företagets utvecklingsprocess är indelad i fem faser. I slutet av varje fas finns en ”Approval-
Gate” där projektet antingen får ”Go” eller ”No Go” beroende på om projektet är tillräckligt 
genomarbetat och om dess försäljningspotential bedöms positiv. Processen baseras på att en 
utvecklingsprodukt är identifierad i Qualification. 
 
För att anpassa utvecklingsarbetet till Silvas egen produktutvecklingsprocess var 
modifikationer nödvändiga. Eftersom arbetet inte hade en utvecklingsprodukt definierad vid 
dess start infördes en konceptframtagningsfas innan Qualification. Från KTH fanns även 
kravet på att ett planeringsseminarium skulle genomföras tidigt i arbetet, varav 
planeringsfasen flyttades till den absoluta början av projektet. Sammanfattningsvis delades 
arbetet upp i fyra faser med avslutande gates, se figur 6. Fasen konceptutveckling motsvarade 
Silvas Qualification samt Konstruktion motsvarar delar av Development and Test. 
  

Figur 6. Examensarbetets arbetsgång  
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2.2  Kreativa verktyg 
Kreativa verktyg används för att stimulera användarna att tänka på nya sätt och finna nya 
lösningar. Verktygen bryter även invanda tankemönster eller fixeringar som finns om att en 
produkt ska fungera eller användas på ett speciellt vis. Det går inte att säga att en metod är 
bättre lämpad för att generera kreativa lösningar än en annan då det är många faktorer som 
påverkar utfallet av metodernas användning. Utövarna måste först och främst ha bildat sig en 
uppfattning om vad som verkligen är problemet som ska lösas innan idéer kan börja 
genereras. Därefter måste utövarna känna sig bekväma i situationen, det vill säga känna att 
de har tilltro till de andra deltagarna samt att den gemensamma arbetsmiljön bjuder in till att 
vara kreativ. Slutligen måste utövarna veta hur de specifika metoderna används samt vad 
deras mål är. Metoderna är ämnade till att underlätta idéskapandet och får inte bli ett hinder. 
Vet inte utövarna hur de ska genomföra metoden kvittar det hur mycket tilltro personerna har 
eller hur kreativitetsfrämjande miljön är. (Ullman 2003: 56-58,157) Detta avsnitt beskriver 
de verktyg som användes i arbetet och visar även hur dessa metoder eventuellt modifierades 
för att optimera arbetets slutresultat.  

2.2.1 Brainstorming 
Metoden är en av de vanligaste typerna av idégenereringsverktyg som används idag. Den 
kännetecknas av en total öppenhet för nya och annorlunda idéer där deltagare skriver eller 
ritar upp allt de kan tänka på kring ett valt fokusord eller en frågeställning. Metoden är 
speciellt bra att använda i grupp då varje deltagare bistår med idéer från sitt egna synsätt. 
(Ullman 2003: 157) Enligt Thomas Kelley, general manager för IDEO, är det viktigt att 
deltagarna ges stort utrymme för kreativitet genom att med hjälp av byggmaterial, papper och 
pennor illustrera sina idéer. Han menar även att ingen av deltagarna ska skriva ned idéerna 
ordagrant utan endast rita eller bygga modeller; eftersom människan använder fel hjärnhalva 
när idéer skrivs ned, vilket bromsar kreativiteten. Kelley påstår samtidigt att en bild säger mer 
än 1000 ord samt att en modell säger mer än 1000 bilder; och påpekar att en bild eller modell 
enklare kan inspirera gruppen till att vara kreativa och bygga vidare på idén. (Kelley 2002) 
 
Brainstorming är en iterativ metod där initialt en stor mängd idéer genereras men följs av en 
period där idéer blir svårare att komma på, enligt figur 7. Att vara kreativ är ansträngande och 
därför bör brainstorming utföras i cykler för att i mellanåt låta tankarna få vila från 
problemlösandet. David Ullman, emeritus professor i mekanikkonstruktion vid Oregon State 
University, rekommenderar att utövarna av metoden ska fokusera på en funktion åt gången 
samt att varje brainstormingsektion ska utföras minst tre gånger med två mellanliggande 
pauser där inga idéer ska genereras. (Ullman 2003: 158)   
 

Figur 7. Illustration av iterativ process 
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2.2.2 Provokationsmetoder  
Provocering har till syfte att förändra en befintlig produkt genom att byta ut givna funktioner 
och tvinga metodutövaren att minska fixeringen vid en produkts huvudfunktion för att istället 
tänka i andra banor, se figur 8. Målet är att byta fokus och se möjligheter genom förändringar 
för att skapa nya idéer. I arbetet användes två provokationsmetoder; subtraktion och 
multiplikation. Dessa metoder ska genomföras iterativt, likt brainstorming, med endast en 
funktion åt gången för att djupgående undersöka och analysera möjligheter.  
 

Figur 8. Ett typiskt provokationsförlopp 
 
Enligt SIT’s svenska representant Johan Fredriksson går subtraktionsmetoden ut på att finna 
nya målgrupper eller möjligheter hos en befintlig produkt genom att subtrahera en befintlig 
funktion. På detta vis kan nya möjligheter upptäckas hos produkten som annars kan komma i 
skymundan bakom huvudfunktionen. Arbetsgången följer ett utarbetat tillvägagångssätt vilket 
illustreras i figur 9. 

Figur 9. Arbetsgång för subtraktionsmetoden 
 
Första steget i metoden är att identifiera vilka komponenter eller funktioner som produkten 
består av. Därefter tas en av funktionerna bort, och sedan undersöks vilka möjligheter den 
kvarvarande produkten har, i form av: 
 

 Fördelar – Vad finns det för fördelar när funktionen är borttagen?  
 Potentiell marknad - Uppkommer en ny marknad vid borttagande av funktion?  
 Idéer - Uppstår nya möjligheter som tidigare inte har kunnat identifieras?  

 
Det följande steget i metoden är att ersätta den borttagna funktionen med något i dess närhet: 
den stängda världen. Med andra ord undersöks om produkten kan integreras med en liknande 
funktion som kan ersätta den borttagna uppgiften. Även här ska det analyseras om det har 
uppkommit några möjligheter i form av fördelar, potentiell marknad eller idéer. Sista steget i 
metoden är att försöka ersätta funktionen med något från den öppna världen. Med detta menas 
att alla tänkbara lösningar undersöks för att studera om det finns någonting annat som kan 
ersätta funktionens uppgift vars möjligheter även ska analyseras enligt de ovan nämnda 
punkterna. (Fredriksson 2007) 
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Den andra provokationsmetoden är multiplikation som enligt Fredriksson går ut på att 
multiplicera en befintlig komponent eller funktion till produkten för att sedan på liknande sätt 
analysera möjligheterna för fördelar, potentiell marknad eller idéer. (Fredriksson 2007). Figur 
10 illustrerar metodens arbetsgång.  
 

Figur 10. Arbetsgång för multiplikationsmetoden 

2.2.3 Attributberoende 
Kreativa metoder går oftast ut på att studera och förändra givna funktioner som finns hos den 
befintliga produkten. För att minska fokuseringen kring funktioner, som ofta är 
förekommande, användes metoden attributberoende. I metoden studeras produktens initiala 
egenskaper för att sedan koppla ihop två av dessa till att bli beroende av varandra. Detta 
innebär att om ett attribut ändras på grund av yttre påverkan ändras även det andra attributet 
som respons av det. Syftet med metoden är att tänka kreativt på vad produktens egenskaper 
kan användas till med målet att finna nya funktioner eller redovisningsformer med hjälp av 
egenskaperna. (Fredriksson 2007)  

2.2.4 Negativ Idégenerering 
Metoden syftar till att analysera ett känt problem för att skapa en bättre insikt om varför 
problemet har uppstått. Målet med användandet av metoden är att identifiera bakomliggande 
orsaker till att ett problem uppstått vilka sedan kan åtgärdas genom brainstorming. Negativ 
idégenerering gör det enklare att finna småfaktorer och aspekter som annars inte beaktas eller 
glöms bort. Utöver att utgöra underlag för brainstorming kan metoden användas för att skapa 
en kravlista om vad produkten ska inkludera för att i slutändan göra den mer säljande. 
(Michanek & Breiler 2004: 115-117) 
 
Genomförandet börjar med att en frågeställning formuleras som ska besvaras. Frågan ska inte 
vara alltför öppen utan bör istället vara relativt snäv vilket underlättar besvarandet. Därefter 
vänds frågeställningen till sin negativa motsats och genom diskussion försöker frågan 
besvaras. Om frågeställningen är; Hur kan Silva förbättra personers kondition, blir den 
korrekta omformuleringen; Hur kan Silva försämra personers kondition. Alla tankar och idéer 
ska dokumenteras. När utövarna känner sig tömda på idéer ska dessa översättas till aspekter 
om hur de uppkomna förslagen undviks. Det är viktigt att översättningen inte sker rakt av utan 
att diskussioner kring faktorns betydelse förs och förståelse skapas om vad som bör utföras 
för att de negativa faktorerna inte ska uppstå. Resultatet blir till en lista om saker som en 
produkt bör klara av eller aspekter som tas med i det fortsatta arbetet. 

2.2.5 Varumärkesmetoden 
Metoden är en modifiering av det kreativa verktyget; Din kreativa idol, som beskrivs i Jonas 
Michanek’s och Andréas Breiler’s bok idéagenten. Istället för att iklä sig rollen som kända 
kreativa personer har företag valts till metoden. Syftet med metoden är att tvinga utövaren att 
bryta sitt tankemönster om hur personen eller företaget löser problem genom att resonera ur 
ett annat företagsperspektiv. Målet med varumärkesmetoden är att finna inspiration samt 
förbättringsåtgärder till problemlösandet. Genom att basera tankebanorna på lyckade 
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företagsmodeller kan nya synvinklar införas som stimulerar idéskapandet. (Michanek et. al 
2004: 136-137) 
 
Första steget i metoden är att identifiera företag med starka varumärken som utmärker sig 
inom sin bransch. Det kan vara en produkt, ett känt arbetssätt eller företagets motto som har 
skapat associationen. De valda företagen bör befinna sig inom olika branscher för att minska 
risken för ett liknande resultat. Följande steg är att dela upp problemet eller problemen i ett 
antal frågeställningar för att successivt genomgå frågeställningarna, ett företag per 
genomförande. Utövaren ska i denna fas försöka identifiera sig med det aktuella företaget för 
att tänka ur deras synvinkel om hur de olika frågeställningarna skulle besvaras. Därför är det 
väsentligt att utövaren vet vad företaget associeras med eller försöker leva upp till, för att 
enklare kunna sätta sig in i deras tankebanor. 

2.3  Konceptskapande metod 
Generellt syftar konceptskapande metoder till att skapa fler unika koncept. För att minimera 
risken att idéer skulle glömdas bort samt att minska favorisering av idéer användes en 
konceptskapande metod under utvecklingsarbetet.  

2.3.1 Morfologisk analys 
Den morfologiska analysen ämnar sig till att skapa fler unika idéer5 eller bygga ihop koncept 
och ska användas när ett antal kreativa metoder har genomförts. Metoden syftar till att 
förenkla systematiken och överskådligheten bland genererade idéer samt att minska utövarens 
favorisering av idéer vid konceptskapandet. Genom att använda metoden ges fler unika 
koncept då utövaren påtvingat eller slumpvis kan kombinera olika idéer. (Johannesson, 
Persson & Pettersson 2004: 430) 
 
Första steget i upprättande av matrisen är att rada upp de funktioner som produkten ska 
inkludera i den vänstra kolumnen av matrisen, se figur 11. Till varje identifierat problem 
antecknas sedan lösningsförslag som kan uppfylla funktionen. Helst ska lösningen vara 
dokumenterad i text med tillhörande bild för att enklare kunna illustrera vad som avses med 
lösningen. Funktioner med tillhörande lösningsförslag ska sedan införas i matrisen. Har en 
funktion endast ett fåtal lösningar kan detta vara ett tecken på att funktionslösningarna bör 
kompletteras, genom att exempelvis utföra en brainstormingsektion kring funktion. När 
matrisen är välfylld kan den kreativa delen av metoden påbörjas. Uppgiften är då att 
kombinera olika typer av lösningar från de olika funktionerna för att bilda koncept. Val av 
lösning under varje funktion kan vara påtvingat eller inte, bara utövaren söker efter nya sätt 
att lösa problemet. Metoden hjälper till att finna nya samband mellan funktioner för att 
problemet ska kunna lösas på sätt som annars kan vara svåra att finna genom traditionell 
brainstorming. Genom att tvingas tänka på speciella lösningar som skiljer sig från 
”favoritlösningen” minskar risken för att tankar låses vid tidigare generade idéer. 
(Johannesson et. al 2004: 431) 

                                                 
 
5 I projektet användes metoden endast för att skapa koncept eftersom det saknades ett känt problem som skulle lösas. Eftersom skapade 

personas skulle uppskatta majoriteten av koncepten gjordes markeringar för idéer som personerna hypotetiskt skulle uppskatta. Detta 

betydde att ett antal idéer självmant sållades bort då inga av personerna uppskattade lösningen. Därefter kombinerades uppskattade idéer för 

de olika personerna med hjälp av den morfologiska analysen. 
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Figur 11. Kombinerande av idéer i en morfologisk analys 

2.4  Sållningsmetoder 
Sållningsmetoder användes för att säkerställa att de koncept som var bäst lämpade att lösa 
problemställningen lyftes fram. De underlättade därmed objektiviteten i valet av vilka koncept 
som hade störst potential och därmed vilka som valdes att arbeta vidare med. 

2.4.1 Viktningsmatris 
Viktningsmatrisen är det första steget i upprättandet av en urvalsmatris. I matrisen bestäms 
kravens eller specifika kriteriers relevans för en produkt. Matrisen resulterar i en viktad 
poängfördelning där kriteriet med flest poäng är det viktigaste för produkten. Fördelaktigt är 
om den tänkta kunden själv får rangordna kriteriernas relevans innan matrisen används för att 
skapa viktningspoäng. Detta medför att risken för partisk kriteriebedömningen minskas i 
jämförelse med om viktningsrelevansen utförs av projektdeltagarna själva, då det finns en 
tendens till att favorisera kriterier.  
 
Samtliga kriterier radas upp i de vänstra raderna samt i de översta kolumnerna. Därefter ska 
kriterier enskilt jämföras för att avgöra vilket av dessa som är viktigast. Är radkriteriet 
viktigare än kolumnkriteriet markeras mötet dem emellan med ett ”+”, skulle däremot 
kolumnkriteriet vara viktigare markeras mötet med ett ”-”. När samtliga möten har 
genomförts adderas alla ”+” från radkriteriet med alla ”-” från kolumnkriteriet för att bilda en 
totalviktning. Om det visar sig att ett kriterie erhöll viktningspoängen ”0” ska detta värde 
korrigeras till halva värdet av den annars lägsta poängviktningen för att inte kriteriets relevans 
helt ska räknas bort senare i användandet av Pugh’s urvalsmatris, se avsnitt 2.4.2. För en 
illustrativ bild av viktningsmatrisen, se figur 12. 
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Figur 12. Modell för viktningsmatris 

2.4.2 Pugh’s urvalsmatris 
Syftet med metoden är att jämföra de skapade konceptens framtida potential gentemot en 
liknande produkt som agerar referens mot övriga. Metoden gör det enklare att på ett 
överskådligt sätt kunna urskilja vilka koncept som har större respektive mindre potential. 
Målet med metoden är att ett eller flera koncept väljs för vidareutveckling genom att studera 
varje koncept slutliga poängsumma. Konceptet som får högst poängsumma uppfyller ställda 
kriterierna mest tillfredställande och har därmed störst potential för att tas emot bra på 
marknaden. 
  
I urvalsmatrisen listas de viktade kriterierna från viktningsmatrisen upp i den vänstra 
kolumnen medan de skapade koncepten samt det valda referensobjektet radas upp i den 
översta raden för att bilda en matris, se figur 13. Genom att jämföra varje koncept mot en 
referensprodukt kan det studeras huruvida koncepten uppfyller listade kriterierna bättre, sämre 
eller lika bra som referensen. Om konceptet uppfyller kriteriet bättre eller sämre märks detta 
med ett ”+” respektive ”-” i konceptets kriterieruta. Skulle istället referensprodukten och 
konceptet uppfylla kriteriet lika bra markeras detta med en ”0”. När samtliga koncept har 
analyserats multipliceras konceptens bedömningar (”+, -, 0”) med det tillhörande kriteriets 
poängviktning, framtagen från viktningsmatrisen. När samtliga multiplikationer har utförts 
beräknas varje koncepts poängsumma genom kolumnvis addition. (Ulrich & Eppinger 2008: 
130-133)  
 

 
Figur 13. Modell för Pugh’s urvalsmatris 
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Då det inte fanns någon produkt eller ett referenskoncept att jämföra de skapade koncepten 
mot valdes att bedöma hur väl varje koncept uppfyllde de viktade kriterierna på en 
poängskala mellan ”0” till ”2”. Värdena motsvarade: 
 

 ”0” = Uppfyller kriteriet mindre bra 
 ”1” = Uppfyller kriteriet till en viss mån 
 ”2” = Uppfyller kriteriet tillfullo 
 

2.5  Marknadsmetoder 
För att undersöka vilka behov som finns och vilka krav som vardagsmotionärer ställer på sin 
motion används marknadsundersökningsmetoder. Dessa kan även underlätta identifiering av 
eventuella problem som existerar i dagsläget, i form av anledningar till att personer inte 
motionerar eller varför dagens motionsutrustningar inte uppfyller användarens behov. Nedan 
beskrivna metoder har använts kontinuerligt under arbetet för att behålla kundfokus i 
utvecklingsarbetet.  

2.5.1 Öppen enkätundersökning (postal intervju) 
Metoden används i ett kvantitativt undersökningssyfte och till skillnad från en sluten 
enkätundersökning, där främst specifik data studeras, undersöks istället vad personer tycker 
och tänker om en produkt. Eftersom personers åsikter samlas och studeras behövs inte lika 
stor svarsmängd jämfört med en sluten undersökning för att ge ett bra resultat. (Dawson 2007: 
32)  
 
I utvecklingsarbetet har metoden använts som informationskälla för observation av krav, 
behov och problem. Passande målgrupper identifieras i internetbaserade forum där 
observationer gjordes likt metoden titthålsobservationer (Se Bengtsson & Bengtsson 2002: 
64). Då arbetet saknade tydliga avgränsningar var denna typ av observationer ett enkelt och 
effektivt sätt att snabbt få en inblick i vad vardagsmotionärer tycker och tänker.6 
 
Utöver forumsobservationer användes även konsumentsidor där områdesexperter eller kunder 
analyserade och diskuterade en produkts funktioner och om denne hade levt upp till 
förväntningarna.  

2.5.2 Fiskbensdiagram 
Metoden, som även går under namnen orsak-verkan-diagram och Ishakawadiagram, syftar 
till att hitta och analysera de underliggande orsakerna bakom ett uppstått problem. (Bergman 
& Klefsjö 2001: 228) Uppritande av diagrammet börjar med att skaparen delar in det 
identifierade problemet i ett antal huvudorsaker. Dessa undersöks sedan var för sig för att 
finna underliggande orsaker till problemet. Om metoden har använts rätt och samtliga 
huvudorsaker har undersökts noggrant ska en fiskbensliknande struktur ha skapats. Figur 14 
visar uppbyggnaden av diagrammet.  

                                                 
 
6 I genomförandeavsnittet presenteras resultatet från den slutna enkätundersökning under avsnitt 4.1.1  
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Figur 14. Fiskbensdiagrammets uppbyggnad  

 
Målet med fiskbensdiagrammet är finna underliggande orsaker till problemet som har 
identifierats, och att sedan använda dessa för att lösa problemet från grunden istället för att 
bara motverka dess konsekvenser. (Bergman et al. 2001: 229-231). Fiskbensdiagram ger ofta 
ett utmärkt underlag för den fortsatta problemlösningen då det ger en större förståelse till 
varför problem har uppkommit.  

2.5.3 Produktjämförelse och analys 
Syftet med att jämföra produkter mot varandra är att studera vad som skiljer dem åt. Om 
exempelvis företagets egen produkt jämförs mot en konkurrerande kan framgångsfaktorer 
urskiljas, det vill säga vad som har gjort den mer säljande än andra. Faktorer som företagets 
egen produkt uppfyller bättre ska behållas medan faktorer som konkurrenten uppfyller bättre 
bör vidareutvecklas. Målet med metoderna är därför att undersöka hur företagets produkter 
står sig gentemot konkurrenternas och samtidigt försöka identifiera viktiga nyckelfaktorer 
som skapar mervärden för kunden. 

2.5.4 Persona 
En persona är en fiktiv person som oftast baseras på marknadsundersökningar eller den 
specifika målgrupp som företaget riktar sig mot. (”Persona” 2008) Syftet med metoden är att 
en person skapas där identifierade nyckelfaktorer framhävs på ett tydligt sätt med målet att 
skapa en grund för sceriariometoder. Personbeskrivningen ska vara väl detaljerad och ska 
bland annat inkludera ett namn, en bild, uppsatta mål, typiska aktiviteter, tidigare erfarenheter, 
civilstånd etc. Det är viktigt att alla involverade har en klar bild om vem personen är och hur 
denna tycker och tänker. Anledningen till att en detaljerad personbeskrivning skapas är att 
detta förenklar analysen om hur personen beter sig i olika situationer. Baserat på vem 
personen är kan önskade produktegenskaper enklare identifieras. Fördelarna med att skapa 
personas är bland annat följande: 
 

 Idégenereringen förbättras 
 Ger en tydligare bild av företagets målgrupp  
 Utvecklingsprocessen blir mer kundorienterad 
 Blir ett bra verktyg att återkoppla till regelbundet 

 
Är företagets målgrupp bred kan det vara fördelaktigt om flera olika personas skapas för att 
täcka in olika personligheter inom det tänkta marknadssegmentet. Fördelen är att olika 
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personligheter och beteenden leder till fler behovsidentifieringar. Ökad förståelse och kunskap 
om målgruppen underlättar även senare analyser i produktutvecklingsprocessen. 

2.5.5 Scenariometoden 
Genom att placera personer i fördefinierade situationer kan problem och behov identifieras 
innan en riktig produkt kan testas i verkligheten. (Wickens, Lee, Liu, Becker 2004: 37-39) 
Scenariometoden går att applicera på både verkliga och fiktiva personer. Enligt författarna går 
metoden ut på att en person använder en produkt eller tjänst i en vardaglig situation och 
moderatorn ska observera och anteckna personens alla handlingar, tankar och intryck under 
scenariot från början till slut. Denna information kan sedan analyseras för att finna produktens 
styrkor och svagheter samt för att undersöka hur dessa svagheter kan motverkas. Vidare 
menar de att det finns tre olika sorters scenarioanalyser. Den första scenariometoden är 
funktions- och uppgiftsanalys där personens beteende studeras när denne ska utföra en 
uppgift; vilka funktioner personen anser är viktiga både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv 
samt vilka funktioner användaren vill använda före, under respektive efter en aktivitet. Den 
andra analysen kallas för användaranalys, där fokus ligger på hur personen använder 
produkten; i vilket sammanhang samt hur mycket information från manualer eller dylikt som 
personen behöver för att kunna använda produkten. Den sista analysen kallas för 
omgivningsanalys där produktens eller tjänstens användningsmiljö studeras för att kunna tas 
hänsyn till vid utveckling av en produkt.7  

2.5.6 Kvalitetshuset 
Kvalitetshuset går även under namnet QFD, Quality Function Development, och syftar till att 
översätta kundönskemål till tekniska parametrar för en produkt med målet att säkerhetsställa 
kundtillfredsställelse i produktutvecklingsprocessen. Med hjälp av metoden identifieras 
sambandsgraden mellan användarbehov och produktegenskaper vilket gör det möjligt att 
urskilja parametrar som ska prioriteras vid utvecklingen (Bergman et al. 2001: 129). 
Kvalitetshuset är ett levande dokument som utvecklas med tiden och i slutändan resulterar i 
en matris vars utformning illustreras i figur 15. Kvalitetshuset kan med fördel användas som 
ett följande steg till en konkurrentundersökning då kundönskemålens uppfyllnadsgrad kan 
jämföras mellan olika produkter.  

                                                 
 
7 I projektet användes användaranalysen i ett tidigt stadium för att identifiera vilka behov och förväntningar de skapade personas hade när de 

motionerade. När koncept hade valt användes funktions- och uppgiftsanalysen för att studera hur de olika personerna ville att resultatet skulle 

presenteras. Slutligen användes omgivningsanalysen vid materialval för att undersöker i vilka situationer produkten skulle användas och 

därmed klara av. 
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Figur 15. Kvalitetshusets uppbyggnad 

 
Det första steget i metoden är att undersöka marknaden om vilka förväntningar, behov samt 
krav som ställs på produkten. Dessa skrivs om och sammanställs till kundönskemål i 
matrisen. För att avgöra vilket eller vilka av önskemålen som har störst betydelse för att skapa 
kundtillfredsställelse ska dessa även viktas. För att skapa en rättvisande bild av 
viktningsbedömning bör viktningen tas fram med hjälp av en viktningsmatris eller i samarbete 
med kund, där personer får rangordna kriterierna efter dess viktighet för produkten.8  
 
Det följande steget i metoden är att identifiera produktegenskaper genom att översätta 
kundönskemålen till mätbara produktparametrar. Detta utförs för att senare kunna undersöka 
vilka parametrar som bör förbättras för att uppfylla de viktigaste önskemålen från kunden. I 
den stora sambandsmatrisen identifieras kopplingar mellan kundönskemål och 
produktegenskaper. Graden av samband markeras med hjälp av tre symboler, svag, medium 
eller stark koppling. Varje symbol har ett viktningsvärde där ett svagt samband motsvarar 
viktspoängen ”1” medan medium och stark koppling har ”3” respektive ”9” poäng. Skulle ett 
samband inte markeras med en symbol betyder det att det saknas koppling mellan 
kundönskemål och produktegenskap. I den mindre sambandmatrisen identifieras positiva och 
negativa korrelationer mellan produktegenskaperna för att underlätta analysen om vilka 
parametrar som förändras när en specifik produktegenskap justeras. (Gustavsson 2005) 
 
Under konkurrensjämförelsen genomförs två typer av produktjämförelser mellan vald 
konkurrentprodukt och den utvecklade produkten. I konkurrentjämförelsen till höger i figur 
15 undersöks produkternas tillgodoseendegrad till kundönskemålen medan nederst undersöks 
produktparametrarnas tillgodoseendegrad hos produkterna. I båda fallen ska det på en 
femgradig skala markeras hur väl varje kundönskemål eller produktegenskap uppfylls av de 
båda produkterna. Genom att jämföra tillgodoseendegraden av kriterierna för produkterna kan 
för- och nackdelar tydligt urskiljas. Om det till exempel visar sig att den konkurrerande 
produkten uppfyller ett viktigt kundönskemål bättre än den utvecklade produkten bör det 
                                                 
 
8 Hur viktning av kriterier genomförs presenteras i avsnitt 2.5.7 
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undersökas varför detta är fallet och därefter dra lärdom av resultatet för att förbättra den egna 
produkten. 

2.5.7 Poängsummetoden 
Metoden har till syfte att låta kunden fördela en fix poängsumma på ett antal kriterier för 
produkten med målet att skapa en överskådlig bild av vilka kriterier som är av större eller 
mindre betydelse hos produkten. Vanligast är att kunden får en total summa av 100 poäng att 
fördela på de olika kraven vilket medför att personen måste tänka efter om vilka krav de 
prioriterar. Viktningen kommer att resultera i att vissa krav kommer att erhålla mindre antal 
poäng på bekostnad av att andra krav anses vara viktigare. Metoden brukar vanligtvis 
användas i kombination med kvalitetshuset för att skapa underlag till det fortsatta 
utvecklingsarbetet.  
 
Det finns en variant på poängsummetoden där kunden får vikta de olika kriterierna på en skala 
mellan 1 och 10. Dock resulterar oftast denna typ av viktning att samtliga kriterier blir 
extremt viktiga eller helt irrelevanta.(Ullman 2003: 128)   

2.6  Miljöanalysmetoder 
Metoderna syftar till att analysera produkters miljöpåverkan med målet att identifiera 
förbättringsområden som gör produkten bättre ur miljösynpunkt. Valda metoder har tidigare 
använts i utvecklingsarbeten och av författarnas erfarenheter har deras användning givit 
nyttig information i form av konstateranden samt åtgärdsförslag. 

2.6.1 Strukturkarta 
Genom att skapa en strukturkarta blir det enklare att erhålla en övergripande bild av en 
produkts uppbyggnad. Syftet med metoden är att försöka optimera en produkts isärtagning ur 
återvinningssynpunkt och samtidigt göra det enklare att förstå hur produkten är uppbyggd. I 
kartan ska alla fysiska komponenter listas upp som ifyllda cirklar och länkas samman via 
linjer om komponenterna har någon form av kontakt, se figur 16. En heldragen linje betyder 
att komponenterna är ihopsatta och en streckad linje innebär att de endast ligger mot varandra.  
 

 
Figur 16. Uppbyggnaden av en strukturkarta 

 
Korrelationerna mellan komponenterna kan sedan bedömas enligt nedan på skalan 0-1, med 
noll som idealvärde för en bra koppling. De aspekter som studeras och bedöms är: 
 

Li:  Hur lätt är det att förstå hur delarna separeras? 
Lq:  Hur mycket verktyg behövs för att lossa kopplingen? 
Lf:  Hur mycket kraft behövs för att lossa kopplingen? 
Lt:  Hur lång tid tar det att lossa kopplingen? 
 

17 
 



Metoder 
 

Även de separerade komponenterna bedöms efter en liknande skala om hur lätta eller svåra de 
är att sortera vid återvinning. Bedömda efter samma skala som korreleationerna är de: 
 

Bi:  Hur lätt det är att förstå sorteringsmärkning? 
Be:  Vilket ekonomiskt värde/kostnad innebär komponenten? 
Bd:  Kan komponenten återanvändas?  
Bs:  Hur ren är delen från spår av andra komponenter? 

 
Efter att en strukturkarta har gjorts på en produkt kan denna användas i fortsättningen som ett 
avstämningsschema i miljöförbättrande syfte där målet är att minska L- och B-värden. 
(Luttropp 2000) 

2.6.2 Funktionsprofil 
Metoden syftar till att analysera en produkt ur olika perspektiv med målet att skapa ett 
underlag för en ekofunktionell matris. Profilen underlättar arbetet med att identifiera 
förbättringsmöjligheter hos en produkt ur ett funktionsperspektiv och bör tillämpas i ett tidigt 
stadium av produktutvecklingsprocessen för att anpassningarna enklare ska kunna 
implementeras9. (Lagerstedt, & Luttropp 2008 ”Funktionsprofil”) 
 
Profilen består av två delar; funktionell beskrivning och funktionell kategorisering. I den 
funktionella beskrivningen identifieras produktens huvudfunktion, vars uppgift ska 
sammanfattas med en mening, samt dess huvudanvändare. Den funktionella kategoriseringen 
innehåller sekundära funktioner bestående av åtta funktionskategorier som under analysen 
utgår ifrån den funktionella beskrivningen. Enligt Jessica Lagerstedt och Conrad Luttropp är 
det dessa åtta kategoriska funktioner och deras tillhörande egenskaper som är nödvändiga att 
ha i åtanken för att den funktionella beskrivningen ska bli en produkt. När en kund väljer 
bland produkter studeras oftast endast produktens sekundära funktioner då huvudfunktionen 
tas för givet. De funktionskategorier som analyseras är sammanfattningsvis:  
 

 Fysisk livslängd – Hur lång tid är produkten brukbar?  
 Användningstid – Hur lång tid används produkten?  
 Pålitlighet – Hur viktigt är det att produktens huvudfunktion fungerar?  
 Säkerhet – Innebär produkten en säkerhetsrisk?  
 Människa/Maskin interaktion – Vilken förväntningsgrad ställs på interaktionen?  
 Priskänslighet – Hur känsligt är priset i förhållande till funktion?  
 Teknisk flexibilitet – Hur viktigt är det med service, reparation och uppgradering?  
 Miljöpåverkan – Ställs höga miljökrav på produkten och dess material?  

 
Varje funktionskategori utvärderats enskilt och graderas med ett värde mellan 0 och 10 
beroende på hur viktig kategorin anses vara för att uppfylla produktens funktionella 
beskrivning. Eftersom varje kategoris viktning baseras på produktens syfte och 
användningsområde är det viktigt att kategorierna utvärderas oberoende av dess 
miljöpåverkan. Det bör även tas i beaktning att varje kategori är analyserad till samma nivå 

                                                 
 
9 Används metoden vid ett vidareutvecklingsarbete av en produkt kan med fördel den redan existerande produkten analyseras, för att enklare 

kunna identifiera förbättringsområden som den utvecklade produkten bör uppfylla. Om istället metoden används vid ett senare skede av 

utvecklingsarbetet är risken större att förändringar blir svårare samt dyrare att genomföra. 
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för att skapa en rättvis bedömning10. Viktigt är även att inse att ett högt värde på 
funktionskategoriseringen indikerar att kategorin har en central del i produktens funktion och 
att det ska krävs något extraordinärt för att detta ska ändras, oavsett värde i den kommande 
miljöprofilen.  

2.6.3 Miljöprofil 
Profilens syfte är att studera produkten ur ett miljöperspektiv om hur den inverkar på miljön. 
Målet med metoden är att skapa en överskådlig bild för produktens miljöbelastning och, 
tillsammans med funktionsprofilen användas i den ekofunktionella matrisen. (Lagerstedt et. al 
2008 ”Miljöprofil”) Totalt består miljöprofilen av åtta kategorier och behandlar 
sammanfattningsvis:  
 

 Antalet produkter/år – Hur många produkter kommer att produceras på ett år?  
 Storlek – Hur stor är produkten, ur materialperspektiv?  
 Antalet olika material – Hur många olika material består produkten av?  
 Materialblandning – Är material blandade, finns det legeringar?  
 Ovanliga material – Använder produkten ovanliga, sällsynta material?  
 Giftiga material – Hur många giftiga material används?  
 Energi – I användningsfasen, hur mycket energi förbrukar produkten på ett år?  
 Energikälla – Hur stor är miljöpåverkan, i drift, av energikällan?  

 
Analysen utförs på samma sätt som funktionsprofilen där varje kategori viktas med ett värde 
mellan 0 och 10. Skulle en kategori visas vara kritisk eller extra intressant är det fördelaktigt 
om den bryts ned till underliggande och mer detaljerade kategorier för att finna mer 
djupgående och specifika förbättringsområden. Metoden brukar utföras som ett följande steg 
till funktionsprofilen men det uppstår inga komplikationer om profilernas ordningsföljd byts.  

2.6.4 Ekofunktionell matris 
Metoden används som ett sista steg i profilanalysen, när båda profilerna har genomförts och 
samtliga kategorier har fått ett värde. Profilerna kombineras i metoden för att skapa en 
ekofunktionell matris. I matrisen identifieras sambanden mellan profilkategorier och utifrån 
deras inbördes kopplingar samt tillhörande viktningar kan fokusområden identifieras. 
Metoden syftar till att underlätta analysarbete med målet att finna förbättringsområden som 
kan minska produktens miljöpåverkan utan att påverka dess funktioner negativt. (Lagerstedt 
et. al 2008 ”Ecofunktionell matris”) Profilernas kriterier samt tillhörande viktningsvärden 
placeras i den vänstra kolumnen i matrisen medan i den översta raden placeras enbart namnen 
för kategorierna, se figur 17 för illustrerad uppbyggnad.  
 

                                                 
 
10 Under analysens gång bör ett användarperspektiv beaktas och en viktig fråga som kan underlätta bedömningen av viktigheten hos 

kategorierna är: Kommer produkten att sälja och fungera som planerat även om denna funktionskategori inte är fullständigt uppfylld? Om 

svaret är ”ja” får kategorin ett lågt viktningsvärde. Skulle svaret däremot vara mer tveksamt kommer viktningen hamna omkring 5 medan ett 

bestämt ”nej” resulterar i viktningsgraden 10. 
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Figur 17. Ekofunktionella matrisen grundform

 
Utifrån denna situation ska de olika kategoriernas samband undersökas, där tre typer av 
kopplingar kan identifieras: 
 

1. Funktionsprofilens egna samband 
2. Samband mellan funktions- och miljöprofilen  
3. Miljöprofilernas egna samband 

 
Av de nämnda sambanden är det främst mötet mellan funktions- och miljöprofilens 
kategorier, # 2, som studeras i matrisen. De kategorier som har blivit viktade med värdet 5 
eller högre och har samband med ett annan högt viktad kategori ska markeras med fetstil i 
matrisen. Befinner sig kopplingen i ruta # 2 ska mötet även, förutom fetstilsmarkering, anges 
med en cirkel. Dessa kategorimöten bör prioriteras och djupgående diskuteras för att 
identifiera miljömässiga förbättringsmöjligheter. Från övriga utmärkta kopplingar kan de 
områden som har direkt inverkan lokaliseras och samtidigt kan det urskiljas vad som har 
indirekt påverkas om en kategori justeras. 
 
Det är dock viktigt att inse att de högt viktade sambanden i rutan # 2 är av central betydelse 
för produktens och avvägningar är tvungna att göras ifall miljöförbättringsåtgärder är 
motiverat på bekostnad av att reducera produktegenskaper. Önskvärt är om 
miljöförbättringsåtgärder kan genomföras utan att produktegenskaperna försämras. Däremot 
är det enklare att implementera förbättringsåtgärder från sambandens högt viktade 
miljökategorier och lågt viktade funktionskategorier eftersom dessa kan reduceras utan att 
produktens huvudfunktion påverkas.  
 



Teoretisk referensram 
 

3  Teoretisk referensram 
Kapitlet innefattar all teoretisk information som nyttjades under arbetet. Enligt tidigare 
beskrivning bör endast den motions- och kreativitetsbaserade teorin studeras av läsaren till 
en början11. Resterande teori refereras det successivt till i rapporten vilket medför att läsaren 
bör återgå till angivet teoriavsnitt för att införskaffa sig en grundläggande förståelse till 
gjorda val.  

3.1  Motion 
Avsnittet ger en introduktion till ämnet motion och informerar om varför människan bör 
motionera samt vad det har för effektiver på kroppen. Avsnittet ger även en grundläggande 
beskrivning om hur personer kan göra sin träning roligare och mer effektiv.  

3.1.1 Vardagsmotion 
Det finns ingen exakt definition på vad vardagsmotion innebär då det är ett allmänt begrepp 
för att utföra fysiska sysslor eller aktiviteter i hemmet, på jobbet eller på fritiden12. 
Forskningsresultat har visat att det räcker med att dagligen vara i rörelse för att risken för att 
drabbas av sjukdom ska minska. (Sörensen 2005)  

3.1.2 Människa och motion 
Människokroppen är skapad för rörelse; en kvarleva från den tid då människan var jägare och 
samlare vilket krävde att hon rörde sig större delen av de vakna timmarna. Genom att utsätta 
kroppen för påfrestningar tvingas den att anpassa sig efter behovet; bygga muskler eller öka 
uthålligheten. På samma sätt fungerar det åt andra hållet; kroppen kommer att minska sin 
prestationsförmåga om den inte utsätts för påfrestningar. Det krävs inte mycket för att hålla 
kroppen i form, och det kan ses som en investering för både den fysiska och den psykiska 
hälsan att röra på kroppen varje dag. Ett träningspass ger enligt forskare positiva effekter i 
kroppen i upp till ett dygn framåt och därför rekommenderas det att träning utövas 
regelbundet för att öka kroppens prestationer. Professorerna Richard Davison och Stanley 
Grant skriver i Journal of Sports Medicine att regelbunden motion som utför tre gånger i 
veckan under 30 minuter eller mer vid rätt intensitet resulterar i en ökad 
syreupptagningskapacitet. (Davison & Grant 1993: 369-373) Vidare visar samma forskare i 
en annan studie att kontinuerliga promenader sänker blodtrycket, kolesterolvärdet och 
mängden skadliga kroppsfetter samt hjälper till att kontrollera kroppsvikten. (Davison et al. 
1993) 
 
Regelbunden lättare fysisk aktivitet, som raska promenader, räcker för att uppnå mycket goda 
hälsoeffekter. Detta förklarar författarna Johan Faskunger och Erik Hemmingsson i boken 
vardagsmotion där de beskriver att de senaste 20 årens forskning inom vardagsmotion har gett 
mycket positiva resultat, redan vid regelbunden lättare fysiskt aktivitet. Effekterna är bland 
annat att kroppen mer effektivt kan använda insulin för att reglera blodsockernivå, vilket 
förebygger hjärt- och kärlsjukdomar. När hjärtat måste pumpa ut mer blod till kroppen för att 
klara en ökad fysisk påfrestning tränas både kapaciteten och styrkan; vilket leder till att hjärtat 
inte behöver slå lika ofta i viloläge. Att belasta kroppens ben och leder gör även att skelettet 

                                                 
 
11 Se avsnitt 1.9 

12 I utvecklingsarbetet refereras vardagsmotion till som all rörelse som utförs i vardagslivet som inte har till huvudsyfte att förbättra styrka 

eller kondition. Exempel på vardagsmotion blir således promenader, diskning, städning, hämta papper i skrivaren på jobbet eller barnlekar. 
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samt musklerna stärks med nya blodkärl och som följd förbättras fettförbränningsförmåga. 
(Faskunger & Hemmingsson 2005: 17)  
 
Att gå i trappan istället för att ta rulltrappan eller hissen har många hälsofördelar enligt en 
studie utförd av forskare från University Hospital of Geneva i Schweiz. Studien visade att de 
testdeltagarna som varje dag gick uppför trappor fick i snitt en bättre kondition, lägre 
blodtryck samt lägre blodfettvärden jämfört med de deltagare som istället enbart tog hissen. 
Initiativtagaren till studien, professor Philippe Meyer, påpekade även att om personer skulle ta 
trapporna istället för rulltrappor och hissar påväg till samt under arbetet skulle detta medföra 
en övergripande positiv hälsoeffekt för samhället. (Meyer 2008) En promenad i kuperad 
terräng kan därmed anses vara effektivare ur hälsosynpunkt än en promenad på plan mark. 
 
Det är rekommenderat att vuxna ska motionera 30 minuter i ett raskt tempo varje dag för att 
uppnå positiva hälsoeffekter. (Magnusson et al. 2008) Johan Faskunger menade under ett 
föredrag för folkhälsan i Göteborg att denna 30-minuterspromenad är likvärdigt med att gå i 
trappor i 15 minuter, båda motsvarar en förbränning på cirka 150 kcal. (Mansfield 2007) 
Motionstiden behöver inte vara sammanhängande utan kan delas upp i kortare intervall menar 
Carl Johan Sundberg, docent vid Institutionen för fysiologi och farmakologi. Dock inte 
mindre än intervall om 10 minuters då kroppen behöver värmas upp för att hälsoeffekter ska 
kunna uppnås. (Danielsson 2008) En annan rekommendation har varit att personer bör gå 
10 000 steg per dag för att bibehålla sin hälsa. Den rekommenderade stegmängden behöver 
inte tas under ett motionspass utan är en summa av totalt antal tagna steg under dagen. 
Därmed kan rekommendationen uppnås på arbete och/eller i hemmet vilket inte den tidigare 
nämnda tidsrekommendationen anser. Ny forskning har dock visat att 10 000 steg om dagen 
inte längre är allmänt tillämpningsbart. Enligt Anders Raustorp, initiativtagare för det 
internationella forskningssamarbete13, visade studien att yngre personer behöver ta fler steg 
än rekommendationerna för att behålla sin hälsa samtidigt som äldre kan minska sin 
stegmängd. (Citerad i Eriksen 2008) Den nya rekommendationen presenteras i figur 18. 
 

Kvinnor: Män: 
18-40 år:     12 000
40-50 år:     11 000
50-60 år:     10 000
60 år och mer: 8 000 

18-50 år:      12 000
50 år och mer:  11 000 

Figur 18. Nya stegrekommendationer 
 
Det existerar även en övre gräns för motionering som bör beaktas för att motion inte ska få 
negativa hälsokonsekvenser. Det finns inget bestämt värde för denna gräns utan det beror på 
träningsintensiteten, kost, sömn, tiden för återhämtning samt hur varierande träningsformen 
är. Kroppen behöver bland annat 48 timmars vila efter ett hårdare konditionspass för att kunna 
återhämta sig samtidigt som en enklare typ av aktivitet, som promenad, kan återhämtningen 
ske betydligt fortare. En allmän regel är att det minst bör finnas en vilodag planerad per vecka 
för att kroppen ska kunna andas ut och återhämta sig helt och hållet. (Annerstedt & Gjerset 
1997)  
 

                                                 
 
13 Över 3 000 personer i olika åldrar deltog i studien som utfördes i USA, Australien, Kanada, Frankrike och Sverige. Forskarna har använt 

likadana pedometrar och identisk metod i de olika länderna för mätning av BMI, Body Mass Index. 
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Speciellt vid konditionsträning är det viktigt att variation förkommer. Om löpning brukar ske 
efter en specifik träningsrunda på samma underlag och intensitet kan det leda till att vissa 
muskler kommer att bli överbelastade, vilket kan orsaka ledproblem på grund av att den höga 
belastningsupptagningen. Det är därför viktigt att träningen varieras genom att använda sig av 
andra träningsformer, underlag eller varierande turer för att stimulera flera muskler istället för 
att överbelasta ett fåtal. 
 
Att motionera är inte för alla en självklarhet. Det finns många undanflykter som människor 
använder sig av för att motivera varför personen inte kan motionera regelbundet. Sifo gjorde 
en telefonundersökning 2003 om kost och motion där 1000 personer i ålder 15 eller äldre fick 
svara på ett antal frågor angående deras motionsvanor. Det visade sig att kvinnor i allmänhet 
motionerar mer än män och majoriteten av de undersökta personerna tycker att deras 
träningsdos inte har ökat under de senaste åren. Bland personerna som inte motionerar var de 
vanligaste undanflykterna tidsbrist och motivationsproblem. Intervjupersonerna ansåg i övrigt 
att motion och förändrade kostvanor var det bästa sättet att gå ner i vikt. (Sifo 2003) 

3.1.3 Faktorer som främjar motionens kontinuitet  
För att personer ska börja motionera regelbundet gäller det att de blir motiverade till att ändra 
sina livsvanor. När ett visst beteende utförs regelbundet innebär det i regel att en vana uppstår. 
För att beteendeförändringen ska kunna uppstå krävs det många småsteg innan personen tar 
tag i den aktiva delen av förändringen. Det gäller att öka insikten om behovet av och 
motivationen till förändringen vilket dock är tidskrävande. Lyckas en person att etablera en 
vana leder detta till en enklare följsamhet för motion. (Faskunger et.al 2005: 26) 
 
Det är viktigt att sätta upp realistiska mål för sin träning och att dela upp det slutliga målet i 
mindre delmål som klaras av steg för steg. Elizabeth Quinn, amerikansk motionsfysiolog, 
skriver i tidskriften Sport Medicine att den största motivationsfaktorn för motionering är att 
bestämma specifika mål med sin träning. Dessa mål ska även vara mätbara och kunna justeras 
för att personen enklare ska kunna stämma av om målen har uppfylls och/eller kunna 
korrigeras om oplanerade hinder inträffar. När delmålen uppnås motiveras personen eftersom 
resultat har presterats. (Quinn 2009) Även genom att personer blir införstådd i motionens 
hälsoeffekter kan prioritering enklare ske. Vidare är det viktigt att ett socialt stöd finns för 
personer som motionerar. Föreningar eller kompisgäng är exempel på motivationshöjande 
faktorer då aktiviteter blir roligare då de utförs tillsammans i grupp. Genom gemensam 
motion blir det även enklare att motivera varandra då aktiviteten kan bli mer tävlingsinriktad 
och det blir svårare komma med undanflykter. Forskningsresultat har visat att personer med 
ett starkt socialt stöd får en ökad följsamhet till sin träning och att de klarar sig bättre inom 
olika typer av områden, exempelvis att förändra en undermålig motionsvana. Enligt samma 
forskning leder det känslomässiga stödet som en person får till att dennes egen självtillit till 
fysiska aktiviteter ökar. Människan är i grunden ett flockdjur där det sociala stödet leder till 
att det som gruppen gör känns rätt. (Brehm 2006: 75-76) 

3.1.4 Träningsutrustningens inverkan  
Att använda någon typ av motionsutrustning vid motionering kan både göra träningen roligare 
och mer motiverande. Det finns även utrustning som gör att träningseffekten ökar vilket är 
ytterligare ett argument för att använda utrustning vid motion. Gångstavar är ett exempel på 
detta. Stavgång är även känd under namnet Nordic Walking och är enligt gjorda studier 20-30 
% effektivare än vanligt promenad vad gäller fettförbränning. (Hauffman 2001)  
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Utrustning kan även hjälpa användaren genom att samla information om dennes 
motionsprestationer som sedan kan användas för att se om användaren uppnår sitt dagliga 
behov eller för att se kroppens prestationsutveckling. Pulsklockor, pedometrar, stoppur och 
träningsdagböcker är typiska exempel på sådan utrustning. Det finns forskning som har 
bevisat att personer som har motionsmålet att uppnå 10 000 steg om dagen, och som använder 
en pedometer för att uppfylla detta, har i snitt ett lägre blodtryck och BMI. De tar dessutom i 
snitt omkring 2000 fler steg om dagen jämfört med personer som inte använder en pedometer 
trots att de har samma målsättning. (Bravata et al. 2007) 

3.2  Kreativitet 
En stor del av utvecklingsarbetet var att generera idéer och därmed kunde inte betydelsen av 
en kreativ miljö samt främjandet av själva kreativiteten negligeras. Att använda metoder 
enligt litterär beskrivning utan att ha kunskap om den kreativa processen bedömdes även ge 
negativa konsekvenser för arbetets resultat. En studie i kreativitet gjordes därmed för att 
identifiera nyckelfaktorer om hur kreativa metoder ska användas samt hur det kreativa 
klimatet stimuleras. 

3.2.1 Vad är kreativitet? 
Enligt en studie gjord av den amerikanske läkaren George M. Beard är kreativitet en funktion 
mellan entusiasm och erfarenhet. (Beard 1847) Med detta menas att en viss glädje och 
sakkunskap för ämnet bör finnas för att en person ska kunna vara kreativ. Det bör även finnas 
en viss sakkunskap i ämnet men en persons kunskap bör inte vara för utförlig då det enklare 
skapar ett mönster i sitt arbete som kan hämma den kreativa förmågan. (Robinson & Stern 
1998: 60-68) Ett utarbetat arbetsmönstrer gör det enklare att kunna se helheten och mer 
effektivt kunna utföra en uppgift, men det blir svårare att försöka bryta mönster och 
kombinera kunskap och erfarenheter på ett nytt sätt. En person som saknar ett invant 
arbetsmönster har enklare för att kunna kombinera sina erfarenheter på ett nytt sätt för att se 
på problemet ur olika synvinklar.  
 
Enligt kreativitetsforskarna Alan Robinson och Sam Stern finns det många förutfattade 
meningar om kreativitet, bland annat att vissa personer skulle vara mer kreativa än andra. De 
anser dock att detta antagande är felaktigt då vi människor kan vara lika kreativa men det som 
skiljer individer åt är arbetsmiljön som stimulerar kreativa handlingar. Vidare menar de att de 
flesta kreativa handlingar är oplanerade och uppkommer där de minst är förväntade. Ingen 
kan förutsäga vem som kommer att utföra dem, vad de går ut på eller hur de kommer att ske. 
(Robinson et al. 1998: 35,46) 

3.2.2 Hur främjas kreativitet? 
Det är viktigt att skapa en kreativitetsfrämjande arbetsmiljö där personer kan känna sig fria 
och att resurser finns för att minska risken att någon ska känna sig begränsas. Enligt Nils-Eric 
Sahlin, professor i medicinsk etik vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, ska miljön 
möjliggöra att personer kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. (Sahlin 2001: 
164) Genom år av studier och forskning har Göran Ekvall, professor emeritus i 
organisationspsykologi vid Lunds Universitet, kommit fram till 10 faktorer som bör finnas för 
att skapa ett kreativt klimat. (Ekvall 1996: 107-108) Dessa presenteras i figur 19. 
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Figur 19. Göran Ekvalls 10 faktorer som främjar ett kreativt klimat 

 
Ur figuren kan det bland annat urskiljas att en arbetsmiljö ska kunna erbjuda resurser, 
arbetsuppgifter och klimat ska vara motiverande samt att det ska finnas möjlighet till att 
utforska ämnesområdet för att kreativitet ska öka.  
 
Avslutningsvis finns det ett antal gemensamma nämnare vid användandet av kreativa metoder 
för att främja kreativiteten. Tillgång till resurser såsom pennor, papper, suddgummi, white 
board samt en lugn och behaglig miljö är också viktigt för att deltagare ska känna sig trygga 
och uppskattade. I de flesta av metoderna får kritik inte framkomma då detta kan hämma de 
kreativa tankarna hos personer, utan kritiken ska sparas till konceptskapande och sållning. 
Detta eftersom den idé som från början var den mest tokigaste, galnaste eller mest fiktiva kan 
i slutändan visa sig vara eller leda till den bästa lösningen på problemet.   

3.3  Lufttryckets inverkan på höjdmätning 
Avsnittet ger en introduktion till lufttrycksmätning och beskriver faktorer som kan påverka 
mätresultatet. Då det valda konceptet innefattade en barometer var det nödvändigt att 
införskaffa kunskap om vilka mätmetoder som finns för höjdmätning samt hur lufttryck kan 
förändras med tiden. 
 
Tryck mäts vanligen i SI-enheten pascal [Pa] men det förekommer även att tryck mäts i 
millibar, atmosfärer eller millimeter kvicksilver. Det normala lufttrycket vid havsytan är 
1 013,2 hPa och det är utifrån detta värde som hög- och lågtryck definieras. (”Lufttryck” 
2007) Lufttryck uppstår på grund av att jordens gravitation verkar på gasmolekyler i luftlagret 
runt jorden och orsakar ett tryck mot sitt centrum (Hewitt 2002: 269). Mängden luftmolekyler 
som befinner sig över en position bestämmer hur stor detta tryck är vilket gör att lufttrycket 
minskar exponentiellt med höjden från cirka 1 hPa per 8 m vid vattenytan. Eftersom 
gasmolekylerna runt jorden är i ständig rörelse på grund av bland annat 
temperaturförändringar blir fördelningen av dessa ojämn vilket upphov till rörliga hög- och 
lågtrycksområden.  
 
Vid statiskt lufttryck kan en barometer enligt SMHI beräkna tryck med en avläsning på 0,1 
hPa, vilket motsvarar en höjdnoggrannhet på cirka 0,8 m. Långt ifrån alla barometrar kan 
dock garantera denna noggrannhet då det handlar om små skillnader i storleksordningen 0,1 
‰. Kraftiga flöden kring barometern såsom hård vind sänker dessutom det lokala lufttrycket 
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med upp till 0,5 hPa. Även temperaturen påverkar mätaren då dess komponenter har olika 
temperaturutvidgningskoefficienter vilket kan skapa ett inre tryck i sensorn. Graham Jackson 
och Chris Rocker gjorde 1999 en undersökning om detta och kom fram till att mätfel på grund 
av temperaturväxlingar kunde uppgå till ca 3,5 m per grad temperaturökning och 1000 m 
höjdstigning, vilket motsvarar ungefär 0,5 hPa.(Graham & Rocker 1999)  
 
Det finns främst tre typer av barometrar; kvicksilver-, aneroid- och kokbarometrar. En 
kvicksilverbarometer består av ett i ena ändan slutet rör fyllt med kvicksilver vars fria ända 
ligger i ett kvicksilverbad. Tack vare tyngdkraften sjunker kvicksilverpelaren i röret till dess 
att jämvikt uppstått mellan tyngdkraften och det omgivande lufttryck som trycker på 
kvicksilverbadet. En aneroidbarometer består av en eller flera lufttäta och flexibla 
metallmembraner som antingen trycks ihop eller expanderas beroende på det omgivande 
lufttrycket. (”Barometer” 2006) Lufttrycket kan även beräknas med hjälp av en kokbarometer 
genom att mäta vid vilken temperatur vatten kokar, då högre tryck medför en lägre 
koktemperatur (ca 3,2ºC per 1000m). 
 

3.4  Beräkning av tagna steg 
För att kunna utveckla en pedometer behövdes tekniken bakom stegräkningen undersökas. 
Det används i dagsläget två tekniker för att räkna steg; med hjälp av en pendel14 eller med 
hjälp av en så kallad accelerometer. Avsnittet beskriver hur stegberäkningsfunktionen 
fungerar samt vilka möjligheter det finns.  
 
En accelerometer är en elektromekanisk komponent som mäter accelerationskrafter. Dessa 
krafter kan antingen vara statiska, som gravitationskraften, eller dynamiska och orsakas av 
exempelvis rörelse eller vibrationer. En accelerometer är konstruerad för att vara känslig i 
endast en riktning men fler komponenter kan integreras för att kunna möjliggöra 
accelerationsmätning i fler riktningar. (”A beginner’s guide to accelerometers” 2008) Denna 
teknologi använder sig inte av några rörliga delar vilket gör den ljudlös.  
 
De finns även fler användningsområden för en 3D accelerometer. Genom att mäta storleken 
hos gravitationens acceleration i olika riktningar kan exempelvis den aktuella lutningen för 
accelerometern räknas ut. Genom att acceleratorn känner av åt vilket håll som är nedåt kan 
pedometern dessutom vända informationen på displayen åt rätt håll för att användaren inte ska 
behöva vrida på mätaren15. Detta skulle teoretiskt sett även kunna användas för att beräkna 
mätarens lutning, vilket skulle i sin tur skulle kunna kombination med stegräkning för att 
möjliggöra beräkning en bestigen höjd16. Denna mätmetod är dock opålitlig då det krävs att 
accelerometern är fäst i ett fixt läge som är parallellt med marken; vilket omöjliggör att fästa 
den direkt på kroppen eftersom människan inte går vinkelrätt med marken utan tenderar att 
luta sig framåt eller bakåt för att reglera sin tyngdpunkt.  

 
 
14 En mekanisk pendel som sätts i svängning av rörelse där sedan ett elektroniskt räkneverk räknar antalet impulse 

15 Denna funktion använder Silvas pedometer ex3 Plus av. Skärmen kan automatiskt vändas mellan två alternativ, beroende på hur 

användare håller pedometern.  

16 Höjd = steglängd*sin(lutningsvinkel) 
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4  Genomförande 
Utvecklingsarbetet utfördes i fyra faser enligt modellen beskriven i avsnitt 2.1. Under varje 
fas pågick dock ett antal parallella arbetsmoment och avsnittet är således inte indelat i faser 
utan i arbetsområden för att underlätta läsning. Kapitlet syftar till att beskriva arbetsgången 
samt motivera de val som som ledde fram till den slutgiltiga produktbeskrivningen som 
återfinns i kapitel 5.  

4.1  Förstudie 
Initialt undersöktes den tänkta målgruppen för att se vad de hade för behov samt åsikter om 
dagens produkter. Även en jämförelse av befintliga produkter genomfördes och analyserades 
för att finna orsaker till varför produkten uppskattades eller ogillades av dess användare. 
Syftet med behovsscreeningen var att tidigt koppla samman behov med produkt för att finna 
produkter som marknaden var intresserad av. 
 

4.1.1 Övergripande screening 

Ett första steg i arbetet var att studera vad personer tyckte och tänkte om motion för att kunna 
bilda en uppfattning om vad allmänheten hade för åsikter om ämnet samt att finna inspiration 
till idéer. Målet med den övergripande screeningen var att samla nyttig information om hur 
motionären motiverar sig och gör sin träning roligare samt allmänna persontips och 
rekommendationer om motionering. 
  
Den övergripande screeningen genomfördes på forum hos motions- och hälsotidningarna 
MåBra17 och iForm18 tillsammans med det interaktiva träningscommunityt FunBeat19. 
Forumsinlägg studerades och analyserades för att bilda en uppfattning om vad motionärer 
hade för erfarenheter och åsikter. Grundat på gjorda observationer formades frågeställningar 
som önskades att bli besvarade och publicerades i forum20. Produktjämförelse gjordes även 
för en motsvarighet till Silvas pedometerprodukt21 i en konkurrentundersökning22 med målet 
att identifiera framgångsfaktorer som bidrog till att kunder valde en specifik produkt. 
  
Av screeningen framkom att det på marknaden fanns ett behov av produkter som motiverar 
användaren att röra på sig; något som uppfylls av dagens produkter genom integration med 
underhållningsattiraljer i form av till exempel inbyggda mp3-spelare. De produkter som finns 
mäter prestation och redovisar detta i siffror som i sin tur måste tolkas av användaren för att 
skapa motivation. En produkt som gör något mer av siffrorna och själv tolkar resultatet för att 
motivera användaren bedöms kunna fylla detta behov vilket även kan medföra att nya 
användare vill köpa samt bruka produkten. 
 
Möjligheten om att förändra stegfilterfunktionen hos pedometern bör undersökas. Dess 
funktion var omdebatterat och visade sig inte alltid vara uppskattad. Många personer ville, vid 
                                                 
 
17 Måbra skriver reportage om motion och välbefinnande för kvinnor 

18 iForm är en tränings- och kostinriktad tidning med en prenumerantfördelning på 70% kvinnor 

19 Funbeat används av motionsintresserade personer med varierande träningsnivå och har över 45000 medlemmar 

20 Frågorna som publicerade i forum var; Vad bör det tänkas på vid köp av en pedometer? Vilka funktioner behöver en pedometer innefatta 

och vilka funktioner är onödiga? Hur kan en person motiveras att använda en pedometer? 

21 Jämförelsen genomfördes mellan Silva ex3 Plus och Omron Walking Style II, se bilaga 1 

22 Det genomfördes även en konkurrentjämförelse mellan gångstavar; Silva ex-Pole och Axess W50. Men eftersom arbetet inte kom att 

behandla gångstavar presenteras detta inte i denna rapport. 
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tidpunkten för undersökningen, enbart nå upp till sina 10 000 steg och för dessa var det viktigt 
att samtliga steg räknas; även de som går korta sträckor på kontoret. En lösning till problemet 
vore att användaren själv hade möjligheten att bestämma nivån för stegfiltret. Vill användaren 
att pedometern ska vara känslig och räkna samtliga tagna steg skulle denna möjlighet finnas, 
likaså gäller det om denne inte vill ha samma känslighet. 
 
Ett antal pedometerägare uttryckte att en minskad uppskattning av produkten uppstod med 
tiden då det inte var lika intressant att studera hur många steg som hade tagits. Per Engman 
bekräftade detta påstående då han menade att pedometern i genomsnitt används i endast några 
månader efter inköp. En av anledningarna till det tidsbegränsade användandet kan vara att 
personer till en början endast vill få en bekräftelse på hur många steg som tagits under dagen. 
Med tiden blir det inte lika intressant att studera pedometern då användaren vet hur långt eller 
hur många steg en viss sträcka motsvarar. Eftersom pedometern inte utvecklas med tiden eller 
att användaren inte erhåller ny information som stimulerar motioneringen kan vara en av 
orsakerna till att produkten läggs på hyllan. Därmed bör möjligheter om hur pedometerns 
hållbarhet kan förlängas undersökas.  
  
Pedometerjämförelsen visade vid tidpunkten för undersökningen att konkurrens skedde främst 
inom enkelhet och upplevd noggrannhet; men även saker som underhållningsvärde, pris och 
storlek spelade roll om tidigare nämnda faktorer var likvärdiga. Det fanns även behov för att 
förändra eller förbättra kalorifunktionen hos pedometern då den existerande 
redovisningsformen inte var efterfrågad av slutkonsumenterna. Den analyserade 
konkurrentpedometern visade kaloriförbrännings i ett mer lättförståeligt format vilket var 
uppskattat hos konsumenter. Detta pekade på att uppskattning inte bara handlar om att visa ett 
noggrant resultat utan även om hur det presenteras.  
 

4.1.2 Användarscenario 

Scenarioteknik används för att analysera hur den tänkta kunden skulle använda produkten 
och är ett slags komplement till den övergripande screeningen. Genom att skapa scenarion 
och studera vilka förväntningar kunden har på produkten kunde behov, önskemål och krav 
identifieras som gav användbar kunskap för utvecklingsarbetet. 
 
Som nämnts tidigare har Silva tagit fram en ny personbeskrivning om vem den framtida 
kunden inom exercise-4-life önskas vara. Utifrån denna skapades två personas för att illustrera 
den tänkta kundgruppen. Tolkningen av skapade personerna fick medhåll från företaget som 
Per Engman ansåg att personbeskrivningar motsvarade deras förväntningar om vilka 
personerna var. Även en tredje jämförelsepersona skapades som representerade de nuvarande 
kunderna då Silva inte vill överge dessa23. Denna tolkning baserades på beskrivningar från 
Silva samt från gjorda observationer på forum om vilka som ägde Silvas produkter, främst 
pedometers. Att det skapades tre personas berodde på att den framtida målgruppen skulle 
representeras av en kvinna och en man samt att dagens kunder, som enligt Silva är 
medelålders kvinnor, kunde användas som referens senare vid konceptval. 
  

                                                 
 
23 Den framtida målgruppen representeras av Robert Mattsson och Linda Bouveng medan dagens exercise-4-life kunder representeras av 

Barbro Andersson. För information om de skapade personerna, se bilaga 2. 
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Utifrån de framtagna personerna gjordes ett antal användaranalysscenarion24 som 
analyserades ur tre perspektiv; vad vill personen veta innan, under respektive efter motionen. 
Det vill säga; hur vill personen att produkten skulle fungera. Ingen speciellt produkt användes 
vid analysen eftersom målet med metoden var att identifiera behov, önskemål eller krav från 
kundmålgrupperna. Scenariona blev en grund till de kreativa verktygen; genom att tänka sig 
in i de skapade personligheterna blev det enklare att undersöka hur produkten önskades 
fungera. Genomförda scenarion analyserades och nedan följer en kort sammanställning av de 
viktigaste resultaten som framkom av de olika personernas motionering. 
  
Analys av Roberts användning: Presentationsmetoden för displayen bör betraktas för att 
studera hur motionsdata kan presenteras mer intressant och lättöverskådligt. Fästanordning 
ska inte vara krånglig samt att den inte får medföra att produkten stramar emot kroppen. Om 
han måste ta av sig produkten för att kunna studera displayen måste fästanordningen vara 
enkel att lossa. Antydningar fanns om att displayen ska vara tydlig eller stor för att möjliggöra 
den snabba feedbacken som önskades. När materialval är aktuellt för arbetet bör det tas i 
åtanke att produktens material inte ska absorbera smutspartiklar. Om en halslänk väljs som 
fästanordning får denna inte börja lukta illa efter ett antal användningar. 
  
Analys av Lindas användning: Till skillnad från Robert vill Linda oftast bara ha en 
bekräftelse för sin genomförda motion som ett bevis på nyttighet. Produktens display bör 
därför förtydliga exempelvis om personen har uppnått dagsbehovet eller inte. Produkten bör 
även uppmärksamma alternativa motionstyper för att belöna ett jobbigare alternativ. Av 
scenariot framkom att hon skulle vilja jämföra genomförda dagsmotioner samt olika 
motionstyper. Hon skulle även uppskatta olika profiler där produkten automatiskt ställer in 
rätt motionsprofil beroende på vad Linda gjorde. Ytterligare vore det bra om produkten hade 
ett stort minne för att kunna spara ett längre antal dagar i historiken samt att produkten var 
kompatibel med en dator. Då vädret inte inverkar på hennes planerade motion bör produkten 
både kunna stå emot både väder och vind. Förslagsvis skulle produkten kunna fästas med en 
halslänk vilken gör det möjligt att hänga produkten under tröjan. 
 
Analys av Barbros användning: Barbro ville i lika hög grad som Linda ha en bekräftelse för 
motionen. Dock var hon mer intresserad av att veta tagna distanser, förbrända kalorier samt 
aktiv tid. Hon vill även att displayen skulle vara tydlig att studera. Det betyder att om en 
större display väljs skulle information kunna visas med ett större teckensnitt, alternativt att 
mer information i rutan för att enklare åskådliggöra data. Skulle mer information presenteras 
medför detta att färre knapptrycker behöver göras. Detta skulle vara uppskattat då hon 
önskade att produkten skulle vara enkel att använda samt inte den inte skulle innehålla 
komplicerade knappkombinationer för inställningar eller redovisningar. Produkten skulle 
önskvärt fästas på klädesplagg men ska inte vara ivägen under ett jympapass. Den ska 
dessutom vara svår att nollställa av misstag.  

4.1.3 SIFO-undersökning; kundkategorisering 
På uppdrag av Silva gjorde SIFO år 2008 en undersökning med syftet att identifiera vilka 
företagets kunder var25, vilka fritidsintressen de har samt vad för slags produkter de 
idagsläget äger. Undersökningen var ett första steg i företagets kundinvolveringssatsning och 

                                                 
 
24 För mer information om användarscenario återfinns i bilaga 3 

25 Enkätundersökning (2008) baserad på 2600 svar 
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en mer grundläggande undersökning kommer att äga rum under 2009 där mer detaljrik 
information ska kunna studeras. 
  
Enligt SIFO-undersökningen bestod exercise-4-life’s nuvarande kundgrupp till majoritet av 
äldre gifta damer. Till deras utmärkande intressen hörde att vara utomhus i naturen för motion 
och nöje. Gruppen var även intresserad av hälsa och motion och rörde sig regelbundet för att 
må bra. Baserat på undersökningen kunde det även beräknas att det fanns upp emot 500 000 
människor i Sverige som för tillfället kunde tänka sig att köpa en ny pedometer.  
 
Silvas nya målgrupp återfanns istället bland sportklockanvändare. De var yngre och 
ensamstående, i huvudsak män, med god inkomst och som gillade extremsporter och 
äventyrsutmaningar. En anledning till att sportklockor hade slagit igenom i denna grupp 
kunde vara att användarna var mer tävlingsinriktade och använde sportklockor för att mäta sin 
prestation och se förbättringar eller för att jämföra med andra. Det kunde även vara en 
generationsfråga som ligger bakom att den här gruppen spenderade mer pengar på avancerad 
motionsutrustning för att få ut mer av en prestation.  
 
Skillnaden mellan kundgrupperna ändrar förutsättningarna för nya produkter. Sportklockor 
har en större marginal än pedometrar vad gällande prissättning vilket möjliggör 
kvalitetsinstrument i produkterna. Detta kan bero på att gruppen har mer pengar att spendera 
på sig själva, och betyder att det är viktigare vad produkten ger dem för upplevelser eller 
känslor än vad den kostar. En produkt som motiverar och dessutom tillför ett mervärde i form 
av känslan av nyttighet eller roande kan därmed vara ett vinnande koncept på morgondagens 
marknad.  

4.2  Från idé till koncept 
Idéframtagningen använde sig av de behov som identifierats för att med hjälp av en ny 
produkt försöka fylla dem. Ur detta framkom ett antal idéer som formades till hela koncept 
och bedömdes objektivt. Fem koncept presenterades slutligen på konceptvalsmötet med målet 
att välja ett slutligt koncept att fortsätta arbeta med i projektet. 

4.2.1 Idégenerering genom kreativa metoder 
Framtaget genom forskning eller erfarenhet finns ett antal metoder som främjar kreativt 
tänkande. Ett antal av dessa användes under idégenereringen med syfte för att skapa fler och 
mer kvalitativa idéer på hur identifierade behov kunde översättas till nya produkter.  
 
Den arbetsordning som användes illustreras i figur 20, där idégenereringen började med en 
allmän brainstorming för att sedan i turordning behandla de övriga metoderna. Efter varje 
metod återkopplades resultatet till brainstorming.  
 

Figur 20. Användandet av metoder under arbetsgången 
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Efter att de kreativa metoderna hade genomförts gjordes en kategorisering för att skapa bättre 
överblick om vilka typer av idéer som hade genererats. Kategoriseringen var; Motiverande, 
Roligare, Mer tillgänglig, Utveckling samt Andra tillämpningar. Under kategorin 
motiverande och roligare hamnade idéer som ansågs göra personer mer motiverande till att 
motionera eller gjorde den roligare. I kategorierna mer tillgänglig och utveckling placerades 
idéer som gjorde produkten mer tillgänglig för personen vid motionering samt idéer som 
ansågs vara utvecklingsförslag på Silvas befintliga produkter. Slutligen innefattade kategorin 
andra tillämpningar idéer som behandlade nya marknadsområden. Genom att strukturera idéer 
på detta viset kunde det urskiljas inom vilka områden de olika metoderna hade givit resultat 
och inom vilka områden som det behövdes ägnas mer fokus kring. Iterering genomfördes 
sedan för att kontrollera att endera kategori inte av misstag nedprioriterats.  

4.2.2 Konceptskapande 
Med hjälp av de kreativa verktygen skapades sammanlagt 60 idéer. Utifrån genomförd 
kategorisering kombinerades idéerna till koncept med hjälp av den morfologiska analysen 
vars användning var tvungen att modifieras för att bättre passa utvecklingsarbetet. 
  
Målet med konceptskapande bestämdes till att 20 koncept skulle formas. Eftersom 
slutprodukten skulle vara uppskattad bland Silvas målgrupper bestämdes även att fem koncept 
var tvungna att uppskattas av varje enskild persona. En enhetlig detaljrikedom för koncepten 
skapades för att minska risken för en partisk bedömning vid konceptvalet.26  

4.2.3 Sållning 
För att minska antalet koncept till konceptvalsmötet genomfördes sållning med hjälp av 
viktnings- och Puh’s urvalsmatris. Syftet med att göra sållningen detaljerad var att 
säkerställa att det var den genomgående kvaliteten som tog fram finalistkoncepten och inte 
personliga åsikter.  
 
En konceptvalsmatris med tillhörande viktning upprättades där varje koncept värderades efter 
sju viktiga kriterier:  
 

Realiserbarhet  – Går konceptet att förverkliga? 
Nyhetsvärde  – Finns det liknande produkter på marknaden? 
Passar Silva Connect  – Är konceptet kompatibelt med Silvas träningscommunity? 
Rolig  – Blir motionen roligare med konceptet? 
Motivation  – Blir användaren mer motiverad att motionera av konceptet?  
Bärbarhet  – Hur enkelt är det för användaren att ha med sig konceptet? 
Hållbarhet  – Finns det risk att användaren tröttnar på konceptet? 

 
Fem av de valda kriterierna var kundorienterade och för att skapa en rättvis bedömning av 
deras viktning fick motionsutövare från FunBeat rangordna dess viktighet.27 Resultatet från 
undersökningen baserades på 50 unika svar och gav en indikation på vad motionsutövare 
prioriterade. Kriterierna Realiserbarhet och Passar Silva Connect viktades separat då 
användare inte ansågs kunna bedöma huruvida konceptet kunde förverkligas eller passa ett 

                                                 
 
26 För mer information om de formade konceptet samt personasbedömningen, se bilaga 4 
27 Frågan som ställdes var: Vilka av kriterierna tycker du är viktigast för en motionsprodukt?  
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träningscommunity som inte var lanserat vid tidpunkten för undersökningen. Resultatet av 
matrisen presenteras i figur 21. 

 
Figur 21. Resultatet av viktningsmatrisen  

 
Utöver de ovan viktade kriterierna gavs även de skapade personas viktningspoäng då deras 
uppskattade uppfattning också spelade stor roll och möjliggjorde att koncept med hög 
trendfaktor eller bonusfunktioner kunde värderas upp. Tolkningen på Silvas framtida 
målgrupp Robert Mattsson och Linda Bouveng gavs viktningspoängen ”2” medan Silvas 
nuvarande kundgrupp Barbro Andersson endast gavs ”1” poäng. Denna poängfördelning 
antogs för att värdera upp koncept som Silvas framtida målgrupp skulle uppskatta framför den 
nuvarande kundgruppen men att fortfarande ge den gamla målgruppen en vågmästarroll om 
två koncept var lika uppskattade. 
  
Konceptens bedömningar vägdes ihop med kriteriernas viktighet i en modifierad urvalsmatris; 
för de nio högst rankade koncepten28, se figur 22.  

                                                 
 
28 För resterande koncepts viktningar, se bilaga 5 
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Figur 22. Modifierad urvalsmatris som visar de nio bästa koncepten  
 

4.2.4 Konceptvalsmötet 
Efter den genomförda sållningen urskiljdes fem koncept. Dessa presenterades under 
konceptvalsmötet vars mål var att välja ett koncept för vidareutveckling. Vid koncepvalsmötet 
närvarade interna representanter från Silvas marknads-, inköps- samt utvecklingsavdelning. 
Under mötet beslutades dock att inget koncept skulle väljas direkt utan att en intern 
undersökningen inom företaget skulle genomföras för att se vad övriga anställda hade för 
åsikter om de olika koncepten. Detta avsnitt presenterar de fem finalistkoncepten och vad 
representanterna på mötet hade för åsikter om dessa. 
  
Koncept # 1 - Walk the World 
En pedometern som har en barometer integrerad i produkten och därmed kan beräkna 
personens bestigna höjd. Motionsprestationer, såsom bestigen höjd eller tagen distans, visas 
dels med hjälp av siffror men även med ett jämförelsemotiv. Detta gör att personer enklare 
kan relatera till vad motionen eller prestationen motsvarar i ett större sammanhang. Ett antal 
motiv med varierande distanser och höjder kommer att vara nedladdningsbara via Silva 
Connect. Motiven kan även göras till träningsmål som personen inom vissa tidsintervaller ska 
avklara. 
 
Utöver de nedladdningsbara motiven kommer det även att finnas ett valbart långsiktigt mål 
som handlar om att bestiga världens högsta berg; Mount Everest. Bestigningen kommer att i 
form av ett scenario där personen ska följa en viss rutt upp till toppen genom att komma upp 
till vissa läger längs vägen. Personen ska ha en känsla av att denne är påväg att bestiga 
världens högsta berg. 
  
Konceptet uppfattades som roligt och tufft. Sättet att redovisa prestationer tycktes även vara 
intressant. Representanter från utvecklingsavdelningen trodde dock att det skulle vara 
tekniskt svårt att genomföra. Men om konceptet realiserades skulle produkten troligen, 
förutom i Skandinavien, även kunna säljas i Storbritannien där Silva hittills haft svårt att 
etablera exercise-4-life.  
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Koncept # 2 - Walk It Away 
En pedometer där kaloriförbrukningfunktionen har modifierats från kalorisiffervisning till ett 
antal fördefinierade maträtter. Efter eller inför en planerad måltid kan personen ställa in vad 
han eller hon avser äta och pedometern visar då antingen en bild eller ordet på skärmen. När 
personen börjar promenera kommer bilden eller ordet att börja suddas/strykas ut beroende på 
hur stor del av maten som har förbränts. En bifunktion är att mätaren visar hur lång tid det 
kommer att ta för att förbränna maten baserat på personens stegtaktshistorik. 
 
För långsiktiga mål ska mer kalorikrävande ord/bilder kunna laddas ner via Silva Connect. 
Till exempel ska personer kunna anta utmaningen att försöka fylla en öltunna om 10 liter. När 
målet är avklarat kan personen med gott samvete ta en eller flera öl som en belöning. 
Konceptet gör att pedometerns kaloriförbrukningsfunktion blir intressantare och roligare att 
följa. 
 
Konceptet uppfattades som en rolig pryl som troligen skulle fungera som presentartikel. 
Personen som representerade marknadsavdelningen kommenterade att koncept skulle vara 
enkelt att göra säljande reklam till samt att inköpsrepresentanter trodde att konceptet skulle 
vara relativt enkelt att sälja in hos återförsäljare. Dock poängterades att konceptets 
hållbarhet troligen skulle vara ganska låg eftersom personer troligen tröttnar på att se hur 
många steg en viss maträtt motsvarar. 
 
Koncept # 3 - The Walking Story 
Konceptet består av en pedometer med integrerad mp3-spelare där ljudböcker finns lagrade. 
När personen börjar promenera, alternativt löpa, startar uppläsningen av en bok och 
uppläsningen avbryts när personen stannar. När ett antal steg har uppnåtts eller att boken är 
färdigläst låser pedometern upp en ny bok på Silva Connect. Efter att exempelvis tre böcker 
har lyssnats igenom av en viss författare eller inom ett visst tema belönas motionären genom 
att en medalj skapas hos den personliga profilen på Silva Connect. Detta gör att personen dels 
kan rekommendera böcker till andra medlemmar samt att det kan sporra personen att läsa fler 
böcker för att fylla på sin ”bokhylla”. 
  
Ett alternativ är att personen köper ett paket om tre böcker via Silva Connect där priset blir en 
tredjedel av den i ljudbokshandeln. Personen har endast möjligheten att lyssna till den första 
boken då de andra två är låsta. När personen har lyssnat färdigt på den första boken låses den 
andra boken upp och så vidare. Konceptet gör att användaren förknippar motion med 
ljudboksläsning vilket även kan ses som en morot för att kontinuerligt motionera. 
 
Konceptet ansågs intressant, speciellt utvecklingsrepresentanterna. Att associera motion med 
bokläsningen är ett bra sätt att locka personer till promenader. Eftersom en av Silvas 
huvudkunder även är Sveriges största leverantör av ljudböcker skulle koncepts realiserbarhet 
vara intressant att undersöka. Om Silva och företaget kom överens om ett bra inköpspris 
skulle konceptet fungera men måste personen kontinuerligt köpa ljudböcker för att använda 
produkten måste priset per bok sänkas markant för att vara intressant för kunden. 
  
Koncept # 4 – One Step at a Time 
En pedometer som hjälper personen att beräkna tiden det tar för att promenera från punkt A 
till punkt B. Om personen brukar gå en viss stäcka kan rutter sparas i produkten och baserat 
på steghastigheten kan beräknad tid för ankomst till punkt B redovisas.  
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En tilläggstjänst är att Silva eller SL visar avstånd på en karta i antal steg istället för meter. Ett 
samarbete med SL där deras planeringstjänst rekommenderar gång X antal steg istället för att 
ta bussen kan vara aktuell. Har personen planerat att gå en sträcka kan en bild/karta av den 
rekommenderade vägen laddas in i produkten. Tjänsten kan även fungera som en 
stegsightseeingkarta där turisten får information om hur många steg det är mellan 
turistattraktioner eller olika stationer. Produkten ska ses som ett användarhjälpmedel för att 
personer enklare ska veta sin ankomst till en viss plats och samtidigt uppmana till att 
promenera. 
 
Konceptet var det minst uppskattate på konceptvalsmötet. Det framhävdes att konceptet var 
svårast att realisera samt att kartfunktionen skulle medföra en förhöjd kostnad. Det finns GPS 
produkter som troligen enklare och noggrannare kan visa avstånd för personen. Dock tyckte 
representanter att samarbetet med SL var intressant. 
 
Koncept # 5 - Green Walking 
En pedometer som redovisar motionsprestationer ur ett miljöperspektiv. Exempelvis kommer 
personen att kunna se hur mycket bensin/koldioxid som sparades genom att promenera till 
jobbet istället för att åka samma sträcka med bil. Produkten kommer även att redovisa den 
energin som personen har förbrukat under dagen och jämföra värdet med hur länge en 
glödlampa skull kunna skulle ha varit i drift. 
 
Utöver de miljövinklade redovisningarna ska produkten även vara självförsörjande samt att 
konstruktionen är gjord av återvunnet material. Produkten ska även vara anpassad för Silva 
Connect där personen kan överföra sina data. Personen ska här få redovisat mer detaljerad 
information av vad dennes prestationer motsvarar i ett större miljösammanhang. Det ska även 
vara möjligt att anta utmaningar, som till exempel att ta reda på hur mycket energi en grupp 
tillsammans förbrukar/producerar per dag, vecka eller år. Att göra någonting åt miljön kan 
vara en företags- eller en gruppsatsning. Produkten hakar på den nuvarande trenden om 
miljömedvetenhet och hjälper Silva i sitt önskvärda framtida arbete; att förknippas med miljö. 
 
Konceptet var uppskattat av samtliga närvarande då miljövänliga produkter är något som 
kunder mer frekvent efterfrågar. Om företaget introducerade produkten skulle de vara 
ensamma på marknaden inom genren samt att kunder förhoppningsvis skulle associera Silva 
med miljötänk. Inköps- och marknadsrepresentanter trodde att konceptet skulle vara enkelt 
att sälja in samt att det redan fanns idéer på hur konceptet kunde marknadsföras. Dock fanns 
det en mindre önskvärd bieffekt till konceptet; om en miljövänlig produkt lanserades skulle 
detta kunna resultera i att företagets övriga produkter framstod som miljöbelastande. Silva 
skulle samtidigt vara tvunget att satsa på en mer övergripande miljöpolicy för att minska 
risken för eventuella miljögranskningar. En viktig aspekt som framkom vid undersökningen 
var att konceptets nytta kunde vara svår att använda för att motivera personer till att 
vardagsmotionera. Användaren vill troligen veta sina prestationer ur ett hälsoperspektiv men 
skulle nog inte ha någonting emot att veta vad dennes motion motsvarar i ett större 
miljösammanhang. Därmed skulle det vara tillräckligt om miljöaspekterna endast redovisas 
på Silva Connect som en bieffekt till personens motion. 

4.2.5 Kompletterande intern undersökning för konceptval 
För komplettera resultatet som framkom från konceptvalsmötet genomfördes en intern 
undersökning inom företaget. Åtta personen från olika avdelningar fick till uppgift att besvara 
frågan om vilket koncept de trodde hade störst marknadspotential. Denna utvärderings- samt 
rådfrågningsrutin brukar Silvas utvecklingsavdelning i sedvanlig ordning genomföra då det 
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ger bra feedback. Valda personer hade god insikt i företagets verksamhet och därför var 
deras röst av betydelse för konceptvalet.  
 
Presentation om de fem koncepten genomfördes enskilt för varje berörd person, som 
företagets handledare hade rekommenderat, för att minska risken att påverkas av andra. Efter 
presentationen fick personen rösta på vilket koncept de uppskattade mest, dels ur 
företagssynpunkt och dels ur konsumentsynpunkt. Nedan följer en sammanställning av den 
gjorda interna undersökningen, se figur 23. 
 

Walk the World Walk It Away The Walking Story One Step At a Time Green Walking 
4 Konsument 
0 Företag 

1 Konsument 
0 Företag 

2 Konsument 
1 Företag 

1 Konsument 
0 Företag 

0 Konsument 
7 Företag 

Figur 23. Resultat av intern undersökning 
 
Samtliga koncept visade sig vara uppskattade hos både representanterna och de anställda. Det 
fanns ett nyhetsvärde samt utvecklingspotential hos koncepten. Dock var koncept som hade 
varit uppskattade vid konceptvalsmötet inte varit lika omtyckta hos övriga anställda. Denna 
meningsskillnad berodde på att några deltagare tenderade att tänka ur företagssynpunkt; om 
vad som var bäst för företaget istället för om vad dom som kund skulle vilja köpa. Enhetlighet 
rådde hos representanterna och de anställda kring att konceptet Green Walking var att föredra 
ur ett företagsperspektiv då Silva vill kunna profilera sig som miljövänliga, men att konceptet 
troligen inte skulle vara lika uppskattat av kunden. 
  
Målet med arbetet var att utveckla en ny vardagsmotions produkt som främst kunden skulle 
uppskatta. Eftersom Walk the World fick flest konsumentröster valdes konceptet att 
vidareutvecklas, men med modifieringen att produkten skulle ha en miljöanpassad 
konstruktion. Företaget kan därmed marknadsföra produkten som en miljömedveten produkt. 
Som resultat av detta döptes konceptet om till Walk the Green World för att täcka in 
miljöaspekter.  
   
Konceptet belyser den jobbiga vägen för ett bättre välbefinnande, vilket ger ett nyhetsvärde då 
det i dagsläget inte finns någon liknande produkt på marknaden. Konceptet motiverar 
personer att gå i trappor och backar eftersom även denna motionsform registreras. Att 
användaren har möjlighet att jämföra genomförda prestationer med något mätbart, i form av 
motiv, kommer att skapa ett underhållningsvärde för användaren. Pedometerns livslängd har 
även potential att bli längre än vanliga stegräknares. Detta dels på grund av förnyelsebara 
motiv samt genom användandet av Silva Connect där scenarion kan tillämpas.  

4.3  Verifiering av koncept  
När ett koncept hade valts för vidareutveckling påbörjades skapandet av en 
konceptbeskrivning med målet att bestämma hur konceptet skulle förverkligas. Detta innebar 
att undersökningar genomfördes för att bedöma konceptets säljpotential samt upptäcka och 
lösa eventuella problem.  
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4.3.1 Undersökning av konceptets säljpotential 
För att undersöka konceptets försäljningspotential skapades en PQF29, en initial 
konceptspecifikation som enligt företagets utvecklingsprocess skickas för utvärdering till 
Silvas internationella säljkontor. Reflektioner från PQF-utskicket gav värdefull information 
om vad erfarna personer som känner marknaden trodde om konceptets potential samt vad 
som var mer eller mindre bra med det. Genom att utomstående parter bedömde konceptet 
kunde nyttiga lärdomar erhållas i form av förbättringsförslag. 
 
Konceptet var generellt uppskattat av de internationella säljkontoren. Tyskland påpekade att 
konceptet passade bra till Silvas exercise-4-life och hade marknadsföringsmässiga fördelar. 
Hypotetisk skulle det även kunna ha större säljpotential i England än tidigare 
pedometerprodukter. Försäljningsområdet bekräftades även av tyskarna då de föreslog att 
produkten skulle säljas i sport- och livsstilsaffärer.  
 
Tysklands säljkontor tyckte att produkten skulle passa bra som presentartikel och skulle 
marknadsföras i kvinno- och hälsotidningar. Dock påpekades det även att designen samt 
tillhörande förpackning måste förtydliga att produkten tillhör kategorin exercise-4-life för att 
den inte ska förknippas med Silvas avancerade navigationsutrustning. Produkten är 
priskänslig och dess lägre pris kommer därmed att innebära sämre prestanda jämfört med 
Silvas outdoor produkter. Skulle Silvas kärnkunder, kompassägare och friluftsentusiaster, 
köpa produkten i tron att det var en avancerad navigationsutrustning skulle en viss besvikelse 
kunna infinna sig och varumärket Silva skadas. Tyskland flaggade även för att risken fanns att 
produkten skulle bli otymplig vilket skulle göra produkten ointressant för kunder. En stor och 
tung produkt gör det svårare för användaren att bära med sig den och produkten skulle 
troligen inte sälja. Därmed bör både produktens utformning samt volym betraktas för att 
skapa associationer till exercise-4-life samt för att komprimera konstruktionen. England 
påpekande att produkten skulle inrikta sig mer åt Silvas kärnkunder. Tysklands säljkontor 
belyste även enkelhet hos produktens funktioner. Användaren ska inte behöva kalibrera 
pedometern själv utan detta ska ske automatiskt. Det bekräftades även att endast bestigen höjd 
skulle visas på displayen eftersom produkten vänder sig till vardagsmotionärer som i 
allmänhet inte bryr sig om antalet meter över havet utan istället hur stor motionens prestation 
var. 
 
Miljökopplingen i konceptnamnet bör även beaktas. Produktens konstruktion kommer att vara 
bättre miljöanpassad än Silvas tidigare modeller men det kommer inte att ägnas någon större 
fokus kring miljöfrågor. Att använda green i namnet kommer att associeras med 
miljömedveten men då kunden kanske inte märker av koppling kan detta skapa vilseledande 
marknadsföring. Konceptets namn bör därmed diskuteras och eventuellt ändras till endast 
Walk the World.  
 
Den viktigaste reflektionen var att priset för produkten till slutkund borde vara max 30 € 
istället för max 50 €. Av tidigare givna restriktion från handledare Per Engman råder det delad 
mening om vad kunder är beredda att betala för en vardagsmotionsprodukt. Om konceptet 
fick ett slutpris över 50 € skulle produkten bli svårsåld, speciellt på den internationella 
marknaden. Tysklands säljkontor påpekade att kunder skulle uppskatta barometerfunktionen 
men inte vara villiga att betala extra för den. Diskussion och avvägning bör ske mellan den 
                                                 
 
29 PQF står för Projekt Qualification Form. Det framtagna dokumentet skickade till det tyska och engelska säljkontoret inkluderade förutom 

en konceptbeskrivning även preliminärt slutpris, hypotetisk försäljningsvolym, patenterbara detaljer, eventuella risker och produktmarknad.  
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framtida produktens prestanda och slutpriset till kunden. Om produkten hamnar i den övre 
priskategorin, 50 €, eller högre bör övervägning ske ifall prestandan ska reduceras eller om 
produkten ”ska läggas på is” för att vänta på att rätt prestanda finns tillgänglig till rätt pris. 
Därmed bör Silvas underleverantörer i ett tidigt stadium kontaktas för att skapa en preliminär 
prisbild och korrigera eventuella problem. Om Silva Connect inte lanseras eller av någon 
annan anledning inte slår igenom skulle instickningskort med förprogrammerade motiv vara 
ett alternativ. För att förnya motiv skulle det dock medföra att produkten får en 
tilläggskostnad för kunden då denne måste köpa kort för att kunna bestiga eller avverka 
motiv. Däremot kunde konstruktionen samt dess prestanda bli billigare men Mount Everest-
scenariot skulle då inte längre vara aktuellt. Slutligen ansågs det inte finnas något identifierat 
behov för produkten och därmed ansågs att den potentiella marknaden borde undersökas för 
att skapa en bekräftelse för produktens önskade existens.  

4.3.2 Konkurrensanalys  
För att avgöra produktens potential var det även viktigt att ta reda på om det fanns andra 
produkter på marknaden med liknande funktioner. Konkurrentundersökningen syftade till att 
försöka identifiera liknande produkter på marknaden och samtidigt analysera hur deras 
funktioner fungerar samt vilken kundgrupp produkten vände sig mot. Det fanns ett stort antal 
produkter som inkluderar en barometer för mätning av luftryck och höjdmätning och det 
beslöts att avgränsa undersökningen till produkter som behandlade höjdmätning för 
motionärer.  
 
Av de påträffade höjdmätningsprodukterna kunde en tydlig indelning göras till två 
huvudanvändningsområden; friluftsliv30 och motionsträning31. Produkter tillhörande 
friluftsliv hade höjdmätning som primärfunktion medan motionsprodukterna var mer 
hälsoorienterade med pulsmätning som huvudfunktion.  
 
Polar AW200 bedömdes vara den produkt som låg närmast Walk the Green World 
prestandamässigt och använder sig av integrerade accelererationssensorer för stegräkning. 
Produkten inkluderar ett antal avancerade funktioner såsom kaloriförbrukning per timme och 
grafisk visualisering av motionens intensitet i 5 aktivitetszoner; från långsam promenad till 
snabb löpning. Produkten redovisar även lufttryck, grafisk lufttrycksprofil samt temperatur. 
Användaren får information om aktuell höjd, grafisk höjdprofil samt totalbestigning och 
totalnedstigning. Priset för produkten ligger på 1800 SEK. Skillnaden mellan Polarprodukten 
och konceptet ligger främst i användningsområde då AW200 riktar sig till vandrare och 
friluftentusiaster som är ute och rör sig relativt mycket under längre kontinuerliga perioder, 
och redovisar därför enbart ren fakta som den målgruppen kan vara intresserad av. 
Höjdfokuseringen på den totala höjden över vattnet är mer intressant för en person som rör sig 
över en större och kanske okänd distans då det både upplevs som intressant samt även kan 
underlätta navigering. Walk the Green World är skapad för att motivera personer att röra sig 

                                                 
 
30 De identifierade friluftsprodukter inkluderade ett antal avancerade analysfunktioner såsom digital kompass, väderprognos, termometer 

samt graffunktion för bestigen höjd. Produkterna redovisar luftrycket med en noggrannhet på 1 mBar och tål extrema miljöer. Priserna på 

dessa höjdmätare varierade mellan 900 – 1900 SEK vid tidpunkten för undersökningen.  

31 Av de påträffade motionsprodukterna hade Polars modell AXN500 och Suuntos X6HR integrerade pulsmätare. AXN500 mäter pulsen 

med hjälp av ett pulsband som fäst över bröstet samtidigt som Suuntos produkt istället har ett fingerclips. Polars höjdfunktion visar vertikal 

stigning samt hade ett höjdalarm. Suunto däremot har satsat lite mer på höjdfunktioner och den mest avancerade modellen inkluderade 

höjdspärr, vertikal hastighet, höjddifferenser loggbok samt kan användas upp till 9000 meters. Priserna för Suuntos produkt ligger på 2975 

SEK och Polars modeller ligger mellan 1800-4800 SEK (”prisjakt” 2008).  
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mer i vardagen, och riktar sig därmed till en annan målgrupp som rör sig över känd mark och 
som vill få lite extra motivation att gå i trappor.  
 
Marknadsmässigt bedömdes AW200 därmed inte utgöra ett konkurrentmässigt hot mot Walk 
the Green World och det kunde konstateras att konceptet vid en realisering skulle bli unikt på 
affärsmarknaden.   
 

4.4  Pedometerns konstruktion  
För att ta reda på vilka fysiska komponenter som krävdes för att produkten skulle fullgöra sitt 
syfte och attrahera användare analyserades produkten ytterligare ur användarsynvinkel. 
Detta för att erhålla strukturerade objektiva resultat att basera valet av de tekniska 
komponenterna på. Konstruktionsfasen avslutades med hjälp av externt stöd från Silvas 
underleverantör32 vars prisuppskattning vägdes mot önskade komponentkrav. 

4.4.1 Användningsanalys 
Pedometerns målgrupp var vardagsmotionärer, vilket ställer krav på att den i motionärens 
miljöer skulle mäta korrekt samt klara de påfrestningar som miljöerna och situationerna 
innebar. Baserat på scenarion33 för skapade personas gjordes en användnings- och 
omgivningsanalys där krav och önskemål togs fram och sammanställas i tabell enligt figur 24.  
 

Höjd/Steg/Filter Övriga funktioner Fästning Fysiska krav 
Noggrannhet: 
Kontorstrappa (~3 m) 

Manuell avstängning Ska ej lossna av misstag Klara fall från 1 m  

Skall inte mäta fel  Enkel startanvändning Lätt att flytta mellan kläder Tåla oavsiktlig blötläggning 
Snabb stigning Nyttighetsmätare Regntålig  
Mäta under lång tid  Automatisk Lätt att komma ihåg  
Långsam stigning  Bäras i väska/ficka  
Räkna samtliga steg    

Figur 24. Identifierade krav och önskemål för Walk the Green World från användaranalys 
 
Eftersom många funktioner beror på hur pedometern används blev denna kravlista viktig att 
återkoppla till under utvecklingsarbetet. 

4.4.2 Tekniska komponenter 
För att undersöka vilka tekniska parametrar som var kopplade till kundbehoven och samtidigt 
studera produktegenskapernas inbördes inverkan vid förändring upprättades ett kvalitetshus, 
se figur 25. För att kvalitetshuset skulle få en objektiv bedömning togs kundönskemålen samt 
deras viktning fram genom en kundundersökning på Funbeat34.  
 
Det valdes att jämföra konceptet Walk the Green World mot två produkter: Silvas ex3 Plus 
och Polars Aw200. Modellen Aw200 har en integrerad höjdmätare samt stegräknare och riktar 
sig främst till motionärer. ex3 Plus användes som referens i målvärdesbedömningen i 

                                                 
 
32 På grund av företagssekretess nämns inte underleverantörens namn i rapporten  

33 Information återfinns i bilaga 3 

34 Frågan som ställdes var; Vilka krav har ni på en pedometer? Ur de svar som erhölls kunde dessa sammanställdes till tio kundönskemål. 

Utvalda personer på Funbeat som ansågs passa målgruppen fick sedan till uppgift att fördela 100 poäng bland identifierade kundönskemålen 

om hur stor betydelse de har för en bra produkt. Kundönskemålet ”räknar rätt” delades sedan upp i två delar; räknar rätt höjd och räknar rätt 

steg, båda ansågs vara lika viktiga. Personernas poängfördelning kan studeras i bilaga 6. 
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kvalitetshuset och togs därför även med i produktjämförelsen. Produkten gjorde det även 
intressant att undersöka hur väl ex3 Plus uppfyller identifierade kundönskemål och 
produktegenskaper gentemot en konkurrent. Eftersom Walk the Green World vid tidpunkten 
för jämförelse inte var färdigdefinierat blev genomförda bedömningar grundade i önskade 
målvärden om hur den framtida produkten var tänkt att fungera och se ut.  
 

Figur 25. Resultatet från kvalitetshuset 
 
Av det som framkom av kundbehovsundersökningen var de viktigaste kraven för att 
pedometern skulle räkna rätt i både höjd och antal steg. Det tredje viktigaste kravet var att 
produkten skulle vara enkel att bära med sig, vilket visar att produktens fästanordning är 
viktig. Av viktningsresultatet noterades att priset för produkten var av liten betydelse vilket 
kan tolkas till att om de viktigaste önskemålen uppfylls spelar priset för produkten mindre 
roll. Detta bör dock ställas i perspektiv mot andra produkter, att om en kund väljer mellan två 
funktionsadekvata produkter spelar priset plötsligt stor roll. Säljkontoren påpekade som sagt 
detta och menade att en ”rolig” funktion som höjdmätning inte fick göra produkten dyrare då 
det inte motiverar kunden att betala mer.  
 
Konkurrensjämförelsen i kundönskemålsperspektiv visade att Walk the Green World stora 
konkurrensmässiga fördelar kommer att vara noggrannare mätning och bättre upplösning, 
men att dessa strategiska fördelar kommer på bekostnad av en större storlek och ett högre pris. 
Aw200 har dessutom armbandsfästning vilket Walk the Green World inte kommer att ha på 
grund av dess storlek, vilket gör Aw200 lättare att bära med sig.  
 
De tekniska egenskaperna rörelsekänslighet och höjdnoggrannhet fick högst poängsumma 
eftersom dessa hade flest samband med de högst viktade kundönskemålen. Detta innebär att 
precision är viktigt för att produkten ska tilltala sin tilltänkta målgrupp vilket gör den till en ej 
kompromissbar funktion. Även de två filtren för att pedometern ska ge bra mätvärden fick 
hög poängsumma, vilket tyder på att dessa är nödvändiga att anpassa för att uppfylla 
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kundkraven. Som framkom tidigare under den initiala screeningen uppskattades inte Silvas 
filterfunktion som den är och ska därför modifieras för kortare filtertid samt vara avstängbart. 
Den maximala känsligheten uppnås genom att använda en 3D-accelerometer och har även 
som positiv bieffekt att produkten kan placeras på valfri plats, vilket gör att den blir enkel att 
bära med sig och uppfyller därmed flera kundkrav. Pedometern kommer både att användas i 
inom- och utomhusmiljöer och där höjdregistrering av trappor inomhus kan vara svår att 
utföra med en GPS-sändare. Av de ovan beskrivna barometervarianterna valdes därför en 
aneroidbarometer att användas eftersom de ger den högsta noggrannheten samt att 
tryckförändringar betydligt snabbare kan registreras jämfört med de övriga metoderna35.  

4.4.3 Konstruktion och val av material 
Kunder är idag mer medvetna att ta ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle. Därmed 
var det aktuellt att utföra en miljöanalys för att undersöka hur konceptet skulle konstrueras ur 
miljösynpunkt. Det valdes att basera analyserna på pedometern ex3 Plus då dess utseende 
samt funktioner stämde bäst överens med hur Walk the Green World skulle utformas. Genom 
att upptäcka miljömässiga för- och nackdelar hos ex3 Plus identifierades 
förbättringsåtgärder som anpassades till det nya konceptet. 
 
Strukturkarta 
För att utreda huruvida ex3 Plus var miljövänligt konstruerad upprättades en strukturkarta på 
produkten illustrerat i figur 26.  
 

 
Figur 26. Strukturkarta av ex3 Plus  

 
Ur informationen från strukturkartan kunde det konstateras att ex3 Plus var konstruerad enligt 
en överlåst skalmodell. Skruvarna som låser fast kretskortet mot produktskalets baksida skulle 
kunna tas bort genom att kretskortet låses fast geometriskt mellan fram- och baksida. I övrigt 
saknade plastkomponenterna material- och miljömärkning men bedömdes ändå vara relativt 

                                                 
 
35 Se avsnitt 3.3 för mer information om aneroidbarometen 
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lättsorterade eftersom komponenterna bestod av rena material. Produkten var även både CE36- 
och RoHS37-märkt samt hade en symbol för elektronikavfall38. Detta tydde på att 
underleverantören arbetade efter en uppsatt miljöpolicy.  
  
Materialsammansättning 
Ex3 Plus ytterskal, knappar och displayskydd bestod av tre olika termoplaster med varierande 
egenskaper. För att göra pedometern stöttålig var skalet konstruerat av Polykarbonat (PC), 
och skärmen skyddades av ett mer reptåligt lager plexiglas (PMMA). Till knapparna användes 
ABS-plast på grund av materialets fördelaktiga pris.  
 
Ur miljösynpunkt var färre material att föredra eftersom detta skulle medföra att 
avfallssortering lättaren kunde ske. Samtidigt kan fler olika material vara fördelaktigt om 
skiljda egenskaper söks då detta kan minimera mängden material som används. Rent 
miljömässigt skulle pedometern kunna konstrueras i endast PMMA eller PC för att underlätta 
sortering, men detta skulle enligt figur 27 ha konsekvenser för pedometerns yttre krav såsom 
att klara ett fall på en meter39 eller ha en reptålig display. ABS-plasten i knapparna skulle 
kunna bytas mot valfri annan plast eftersom det inte har några fysiska krav annat än utseende. 
Eftersom pedometern ändå kräver gummitätningar måste delarna oavsett tas isär för att 
sorteras, vilket gör att fördelen att kunna kasseras utan demontering försvinner.  
 

 PC ABS40 PMMA 
Hårdhet (20°C) [MPa] 140 75 150 
Slagseghet [J/m] 800 600 20 
Transmission (transparens) 85-91% 28-33% 92 % 
Prisindex 4-4,5 2,1–2,8 2,5 
Återvinningsbar Ja Ja Ja 

Figur 27. Materialjämförelse för materialval41 
 
Sammanfattningsvis behålls materialen från ex3 Plus. Skulle allt ersättas av ett material krävs 
det att delar dimensioneras om vilket ökar storleken. Polykarbonat är fördelaktigt för 
skalkonstruktioner på grund av dess slagseghet och hårda egenskaper, samtidigt som PMMA 
är bättre som skärmskydd eftersom det är hårdare och mer reptåligt. 
 
Analys av den ekofunktionella matrisen 
För att vidare analysera vart ex3 Plus största miljöpåverkan låg skapades en funktions- och 
miljöprofil42 som sammanställdes till en ekofunktionell matris, se figur 28. 
                                                 
 
36 För att få använda CE-märkning måste produkten uppfylla satta mål inom säkerhet och miljö samt att en förskriven kontrollprocedur på 

varorna har utförts. Certifieringen krävs för att produkten ska få säljas inom EU (Lemmel 1999: 78)  

37 Certifieringen RoHS krävs för att en produkt ska få säljas i länder som antagit direktiven och förbjuder användandet av till exempel bly, 

kvicksilver och flamskyddsmedlen PBB om de kan ersättas av miljövänligare ämnen. Kan ämnets funktion inte ersättas kan undantag göras. 

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) är direktiv som ingår i RoHS och behandlar hur produkten ska avfallshanteras och vilket 

ansvar tillverkaren har i detta. (”RoHS-Direktivet” 1996: 1-2) 

38 Europaparlamentet och rådets krav 2002/96/EG 

39 Det bestämdes att produkten skulle klara ett fall upptill 1 m mot hårt trägolv 

40 ABS är ett väldigt flexibelt material vars egenskaper varierar stort beroende på vilka tillsatser som blandats i. Värdena i tabellen 

motsvarar ett medeltal.  

41 Materialdata hämtade från boken Plaster, Materialval och Materialdata (Klason & Kubát 2001) 

42 Motiveringar till bedömningar för funktions- och miljöprofil återfinns i bilaga 7  
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Figur 28. Ekofunktionella matrisen 
 
Ur matrisen kunde det utläsas att pedometerns största miljöbelastning låg under 
tillverkningsfasen då kriterierna antalet produkter/år och materialblandning blev högst 
viktade. Miljökategorin antal produkter/år visade sig har ett starkt samband mellan 
funktionskategorierna fysisk livslängd, pålitlighet, människa/maskin interaktion samt 
priskänslighet. Medan miljökategorin materialblandning hade samband med produktens 
fysiska livslängd, pålitlighet samt priskänslighet.  
 
Det är svårt att försöka sänka tillverkningsvolymen för pedometern då det påverkar Silvas 
försäljning och resulterar i mindre vinster. Görs pedometern mer pålitlig och med ett bättre 
användargränssnitt skulle priset för produkten öka vilket troligen skulle medföra en minskad 
försäljningsvolym. Däremot skulle pedometern kunna bli mer uppskattad av användaren 
vilket på sikt skulle kunna skapa lojala kunder. Färre kunder som betalar ett högre pris kan 
återställa balansen med den önskade effekten att företaget knyter till sig lojala 
pedometeranvändare. Dock är pedometern en för liten produkt för att detta effektivt ska kunna 
appliceras på. Personers köp av en pedometer brukar dessutom ske spontant vilket betyder att 
priser är av hög betydelse för konsumenten. En pedometer ska även vara pålitlig och mäta en 
persons prestation med hög noggrannhet. Detta konstaterande bevisades tidigare vid gjord 
marknadsundersökning om krav för en pedometer. Om kunden upptäcker att pedometern inte 
räknar rätt skulle det kunna resultera i att denne slutar använda produkten samt associerar 
Silva med bristande kvalitet. Därmed ska inte Silva tumma på pålitligheten utan däremot 
istället föröka förbättra detta kriterie.  
 
Viktningsvärdet för materialblandningskategorin kan sänkas genom att bland annats börja 
plastmärka detaljer samt att göra komponenter mer enkla att separera. Pedometerns livslängd 
var heller inte anpassad för produktens användningstid och skulle kunna modifieras. Vid 
tidpunkten för miljöanalysen hade pedometern en fysisk livslängd på fem år samtidigt som 
användningstiden uppskattades till mindre än ett år. För att undvika överdimensioneringen 
skulle ett billigare och samtidigt mer miljövänligare material väljas för att skapa en bättre 
balans. I detta fall behöver inte produktegenskaper vara lika tåliga som den analyserade 
produktens.  
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De funktionskategorier som enligt matrisen hade en mindre påverkan på produktens 
huvudfunktion var produktens användningstid, tekniska flexibilitet samt dess miljöpåverkan. 
Värdet för produkten användningstid bör dock inte minskas eftersom det är önskvärt att 
pedometern brukas längre av användaren. Däremot kan värdet för produktens 
materialblandning och tekniska flexibilitet minskas. I dagsläget använder sig pedometern av 
ett externt batteri som användaren själv måste byta ut när det är förbrukat. Användaren måste 
i dessa situationer använda sig av en skruvmejsel för att lossa batterilocket. Om istället 
pedometern använder sig av ett inbyggt och uppladdningsbart batteri kommer användaren inte 
att behöva utföra ett batteribyte. Det blir även enklare att resthantera produkten då batteriet 
inte behöver avlägsnas innan produkten sorteras som elektronikavfall.  
 
Miljömässiga åtgärdsförslag från ekofunktionella matrisen 
Walk the Green World bedöms kunna ha en längre användningstid än ex3 Plus, vilket gjorde 
att det inte var lika nödvändigt att reducera materialens kvalitet. Däremot ska konstruktionen 
anpassas för att minimera antalet skruvar. Samtliga plastdetaljer ska dessutom vara 
plastmärkta för att underlätta för konsumenten att resthantera produkten. Priset för produkten 
kommer att bli högre än för ex3 Plus vilket medför att produkten troligen inte kommer att 
sälja lika bra och sänker därmed kategorivärdet för tillverkade enheter per år. Dock kommer 
dess funktion medföra uppgraderingsmöjligheter som höjer värdena för teknisk flexibilitet 
och användningstiden, vilken kunden även kommer att uppskatta. Silva kommer därmed att 
kunna bevara sina kunder via Silva Connect som blir en knutpunkt. Vidare kommer 
pedometern att använda sig av ett inbyggt och uppladdningsbart batteri. Eftersom att 
produkten är kompatibel med Silva Connect, vilket kräver en dator, kommer batteriet att 
laddas genom USB-ingången. 

4.4.4 Kontakt med underleverantör 
För att undersöka konceptets realiserbarhet i ett tidigt stadium av konceptspecificeringen 
kontaktades Silvas underleverantörer. Målet var att få en bekräftelse på att de komponenter 
som planerades i pedometern var realistiska båda ur funktions- och prisperspektiv. Om det 
vid en senare tidpunkt skulle visade sig att önskade komponenter inte existerade till en rimlig 
kostnad skulle konstruktionen vara tvungen att justeras i efterhand vilket både skulle vara 
tidskrävande och komplext då det påverkat den i övrigt bestämda konstruktionen.  
 
Underleverantörens konstruktörer informerades om hur konceptet i sin helhet skulle fungera 
för att göra dem insatta och därmed delaktiga i hur det slutliga konceptet skulle utformas. Den 
största frågan i korrespondensen var pris som fick vägas mot prestanda för att produkten 
skulle kunna utföra sina funktioner tillfredställande för ett minimalt pris.  
 
För att motiven skulle kunna visas tillräckligt detaljerat samt att avläsningen på displayen 
skulle bli tydligare för användaren valdes att skärmstorleken till dimensionerna 27 X 54 mm. 
Till dessa mått rekommenderade underleverantören en STN LCD display med dimensionerna 
48 X 80 pixlar. STN LCD står för supertwisted nematic LCD och är en punktmatris43. Att 
använda en STN LCD medför dock en extrakostnad jämfört med ex3 Plus eftersom en ny 
processor (MCU) behövs för att kunna visa en bild på en skärm större än 1500 punkter. 

                                                 
 
43 Fördelarna med denna slags matris är att de är energisnåla i användning samt är relativ billig att tillverka. Punktmatriser ger stor 

konstruktionsfrihet och möjliggöra att bilder kan visas. Nackdelarna är däremot att de ger en sämre bildkvalitet samt långsammare 

reaktionstid jämfört med andra LCD-skärmar. Dock är den reducerade bildkvaliteten marginell för mindre displayer. STN LCD displayer 

tillverkas i standardstorlekar där grundstorleken är 16 X 80 pixlar.  
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Kostnaden för denna skärm beräknades bli 5-6 ggr högre än priset för den LCD som idag 
används i ex3 Plus.  
 
En barometer med en säkerställd noggrannhet på 0,8 mbar med en mätbar upplösning på 0,2 
mbar rekommenderas för arbetet. Det innebär en mätbar upplösning på ±1,6 m med en 
säkerhet på ±6 m. Detta var den noggrannaste sensorn som underleverantören kunde 
tillhandahålla, men det fanns även mindre noggranna om priset blev för högt.  

4.4.5 Slutlig bestämning av tekniska komponenter 
Mätutrustning med hög precision medför en hög kostnad, men enligt kundkravet som 
framkom i avsnitt 4.4.2 kunde inte precisionen sparas in på eftersom detta skapar förtroendet 
och efterfrågan för produkten. En 3D-accelerometer valdes för användning av 
rörelseregistrering eftersom den gav högst precision samt skapar mervärden i form av att 
pedometern inte behöver fästas på en specifik plats och att den är ljudlös. Till höjdmätning 
valdes en aneroid barometer med upplösning på ±0,2 mbar. Denna noggrannhet motiveras 
med tidigare ställda krav på att produkten kommer att användas i vanlig kontorsmiljö där 
våningsskillnaden ligger runt 3m. Sämre upplösning skulle inte kunna mäta höjdstigningen 3 
m med säkerhet och en bättre upplösning medför en ej motiverbar kostnad. Filterfunktionerna 
kommer dock inte att medföra något kostnadspåslag, och skulle med rätt utformning kunna 
minska den krävda noggrannheten hos mätinstrumenten och därmed minska priset.  
 
Det fanns inga uttalade behov på att en pedometerdisplay skulle ha en snabb reaktionstid. 
Likaså var upplösningen 6 pixlar/mm2 tillräcklig för att kunna visa de tänkta motiven 
tillfredställande. Därför valdes det att använda en STN LCD i display för att kunna visa 
motiv. Dock behövdes inte hela av underleverantörens förslagna 48 X 80 pixlar för att visa de 
tänkta motiven då det visade sig, genom motivskissande med pixlar, att illustrationerna kunde 
redovisas med en mindre upplösning utan att kvaliteten försämrades. Vid dimensionen 32 X 
80 pixlar erhölls tillfredställande resultat. Därför valdes det att minska dimensionerna till den 
nämnda för att minska displaykostnaden. För att behålla den önskade skärmstorleken 
bestämdes att den resterande skärmytan skulle bestå av en segmenterad display44. Det 
bedömdes att den 7-segementerade LCD displayen vara tillräckligt noggrann för att 
möjliggöra siffervisningen av den resterande ytan samt att modellen både var billigare och 
energisnålare än övriga segmenterade displayer45. Sammanfattningsvis bestod pedometerns 
display därmed av två LCD-modeller: en STN LCD och en 7-segmenterad LCD enligt figur 
29. I samma figur visas även det totala antalet siffror som kan redovisas samt mönster för 
distansenheter, meter och feet.  
 

                                                 
 
44 En segmenterad LCD skärm är den enklaste typen av LCD skärm där ett förtryckt mönster belyses beroende på om den aktuella dioden är 

aktivt eller inte. Den segmenterade skärmen var betydligt billigare att använda jämfört med en punktmatris. 
45 Det finns fyra olika modeller av segmenterade displayer: 7-, 9-, 12-och 16-segment display. Skillnaden mellan dem är antalet lysdioders 

samt fördefinierade mönstren och där den 7-segmenterade displayen är minst komplicerad. (”Seven-segment display” 2009) 

45 
 



Genomförande 
 

 

Figur 29. Skärmens uppbyggnad 

STN LCD-display 

7-segments LCD-display 

 
Rent konstruktionsmässigt ska produktens skal vara tillverkat i stöttålig PC-plast och skärmen 
i PMMA. Knappsatsen ska vara tillverkad i ABS. Alla plastdetaljer ska vara materialmärkta 
enligt standarden ISO 1043-146. Skalen ska låsa fast elektroniken med hjälp av geometriska 
låsningar samt sitta ihop med 4 skruvar.  
 
Totalt kommer pedometern med dessa komponentspecifikationer preliminärt att kosta 1400 
SEK till kund. Enligt tidigare ställt krav fick produkten maximalt kosta 500 SEK för att ha en 
teoretisk lönsamhet på marknaden; en gräns som dessutom visade sig vara i överkant enligt 
tidigare feedback från PQF-dokumentet. Det nästan tre gånger för höga priset berodde till 
största delen på den påkostade barometersensorn och LCD-skärmen. Konsultering med Per 
Engman gjordes angående pris samt prestanda och det bedömdes att en minskning av 
noggrannhet och upplösning för att klara priskravet ej var aktuellt. Beslut togs att slutföra 
arbetet som tänkt med ovanstående prestanda, och att konceptets realisering skulle ske när 
priset på komponenter minskat.  

4.5  Användargränssnitt 
Med pedometerns fysiska komponenter bestämda var nästa steg att utforma dess funktioner 
och hur mätvärden skulle förmedlas till användaren. Displaymenyer samt höjdfilter togs fram 
med målet att optimera produkten för användarvänlighet, och avslutningsvis bestämdes även 
vilka motiv som användaren skulle kunna gå eller bestiga. 

4.5.1 Displayutformning 
Pedometerns menyplatser har optimerats i jämförelse med ex3 Plus för att göra produkten mer 
användarvänlig. Följande menyplatser bestämdes att pedometern skulle använda sig av:  
 

1. Motiv 
2. Steg, distans och höjd 
3. Steg, kalori och aktiv tid 
4. Klocka  
5. Historik  

 
Integreringar av tidigare separerade menyer genomfördes för att ge användare mer 
lättåtkomlig information. Motivjämförelsen krävde en egen menyplats för att undvika att 
prestationsdata blev svår att tolka samt att motiven ville illustreras på största möjliga sätt utan 

                                                 
 
46 Internationell standard för plastmärkning enligt International Standardization Organization, ISO 
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att skärmstorleken behövdes förstoras. Under menyplats # 2 valdes det att presentera 
distansdata i form av antal tagna steg, avverkad distans samt bestigen höjd. Användaren 
kommer därmed att ha tillgång till all steginformation under en och samma plats, enligt figur 
30. Eftersom stegräkning är pedometerns huvudfunktion bestämdes att dess redovisning 
skulle vara dominerande på displayen och fick till följd att antal steg kommer att presenteras i 
punktmatrisen, samt även skulle återfinnas i menyplats #3. Även en liknande integration 
gjordes för menyplats # 3 då den kommer att innehålla information om antal tagna steg, 
förbrukade kalorier samt den aktiva tiden. Klockfunktionen bedömdes vara svår att integrera 
eftersom användaren ska ha möjlighet att manuellt justera tiden för att kunna synkroniseras 
pedometern med Silva Connect. Det bedömdes att en stor visuell yta krävdes för denna 
uppgift och därför valdes det att presenteras klockan under egen menyplats.  
 
 

 
Primärräkning 

 
Sekundärräkning 1 Sekundärräkning 2

Figur 30. Uppbyggnad av integrerad menyplats 
 
Gjorda undersökningar, se avsnitt 4.1.1, indikerade att andra presentationsmetoder än dagens 
siffervisning skulle göra resultatet mer intressant att studera. Därför bestämdes det att 
steghistoriken skulle använda sig av en egen menyplats och presentera resultatet i form av 
staplar med utmärkande linje för gränsen för 10 000 steg. Det ger användaren en mer 
lättöverskådlig bild över dagsprestationerna och personen kan enklare studera huruvida 
stegantalet för dagen motsvarar rekommendationerna.  

4.5.2 Knappsats och navigation 
Hos pedometern kommer det att finna tre knappar, likt ex3Plus: Mode, Set och Reset, enligt 
figur 31. Utöver knappar kommer pedometern även att ha ett stegfilterreglage där användaren 
manuellt kan ställa in om stegfiltret ska vara aktivt eller inte.  
 

 
Figur 31. Pedometerns knappsats 

 
För att minimera knapparnas inverkan på produktens storlek valdes att dessa skulle vara 
relativt små. Set- och Reset-knappen bestämdes bli separerade från Mode-knappen för att 
minska risken för feltryckningar eller dubbeltryckningar, vilken är ett vanligt problem som 
kan uppstå när flera små knappar är placerade i närheten av varandra. (Wickens, Lee, Liu & 
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Becker 2004: 222) Om en person har stora fingrar, ser dåligt eller använder handskar ska inte 
den nämnda problematiken kunna uppstå.  
 
Inställningar för personens steglängd och vikt sker med hjälp av knapparna set och reset 
vilket främst kommer att justeras vid en första användning av produkten. Knapparnas 
sidoplacering gör dem informationsergonomiskt riktiga att justera värden med eftersom värdet 
ökas eller sänks enligt vad placeringen visar. För att förenkla navigation förstorades även 
Mode-knappen som bedömdes bli den mest frekvent använda knappen. Detta kan motiveras 
med att mer frekvent använda och därmed viktigare knappar ska vara mest lättåtkomliga för 
användaren. (Rose 2007: 31)  
 
Tidigare observationer, se avsnitt 4.1.1, påpekade att det inte skulle vara möjligt att nollställa 
pedometern ofrivilligt. För att minimera denna risk nedsänktes set- och reset-knapparna i 
skalet. Observationerna visade även att stegfilterfunktionen inte var uppskattad av alla kunder 
och till följd av detta kommer pedometeranvändaren att manuellt kunna ställa in huruvida 
stegfilterfunktionen ska vara aktiv eller inte via ett reglage. När stegfilterfunktionen är 
aktiverad kommer användaren att se en grön färg i reglagespåret och när den är inaktiv se en 
röd färg. Detta gör det visuellt enkelt för personen att kontrollera huruvida filtret är påslaget 
eller inte enligt figur 32. 
 

Figur 32. Illustration av stegfilterreglage 
 

4.5.3 Höjdfilter  
För att motverka de problem som uppstår av lufttryckförändringar i användarmiljön infördes 
två spärrar som hade till uppgift att minska felmarginalen vid höjdberäkning. Utöver de 
skapade spärrarna bestämdes även hur pedometerns höjdberäkning skulle fungera för att det 
verkliga bestigningsvärdet skulle registreras. Dessa kan relativt enkelt programmeras direkt i 
elektronikkretsen via IC-programering47 och innebar inga svårigheter enligt Silvas 
underleverantör.  
 
Den valda barometern hade en upplösning på ± 0,2 mbar vilket motsvarar ± 1,6 m. 
Avrundningar av detta felvärde kan innebära att höjdvärdet riskerar att växla frekvent mellan 
olika värden även om barometern befinner sig på en konstant höjd. På en mätare som bara 

                                                 
 
47 Programmering via kretskort 
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räknar bestigen höjd kan detta växlande värde göra att mätaren upplever sig gå upp och ned i 
höjd utan att faktiskt göra det, vilket ger en felaktig ackumulerad höjd.  
 
För att undvika dessa växlingsvärden ska pedometern använda sig av ett brusfilter som endast 
registrerar ett medianvärde över 5 sekunder, vilket motsvarar en period. Detta innebär att 
pedometern registrerar ett värde per sekund men endast sparar medianvärdet, om detta 
uppfyller ställda krav. Det första medianvärdet användes som det första referensvärdet och ger 
i sig inte användaren någon höjdbestigning. Efter att nästa medianvärde har mätts jämförs 
värdena och mätaren vidtar återgärd enligt figur 33. Pedometern ska även ha en 
maxstigningsspärr på 5 meter per period för att förhindra att mätaren registrerar positiv 
höjdbestigning på grund av plötsliga tryckförändringar. Värdet 5 m valdes för att pedometern 
ska användas för vardagsmotionärer och inte elitidrottare. Att springa uppför en trappa ska 
kunna registreras men att en person ska kunna bestiga mer än en meter i sekunden bedömdes 
höra till sällsyntheten. I praktiken måste dock filtret tillåta större stigningar48. För att 
möjliggöra en stigning på 5 m/period måste filtret alltså vara inställt på att tillåta skillnader 
upp till 11m.  
 
Kriterium Tolkning Åtgärd 
−3 ≤ x’ ≤ 3 Plan mark Referensvärdet behålls från föregående period, ingen höjd 

adderas till data för bestigen höjd  
x’ ≥ 3 Stigande Föregående referensvärde ersätts av det nya värdet och 

skillnaden adderas till data för bestigen höjd 
x’ < −3 

 
Sluttande Referensvärde ersätts av det nya värdet. Ingen subtraktion av 

data för bestigen höjd sker 
11 < x’ Onormal 

förändring 
Referensvärdet ändras men ingen höjd adderas till data för 
bestigen höjd 

x’ = Skillnaden mellan medianvärden.  
Figur 33. Kriterium-åtgärdsschema för höjdfilter 

 
I valet av om huruvida filtret skulle vara restriktivt eller generöst beslutades att filtret hellre 
skulle ge ett par meter för mycket än för få, varav kriterierna i figur 33 för ökning i höjd är 
mer generösa än kriterierna för sänkning. Detta motiveras psykologiskt genom att människan 
gärna accepterar en smärre överdrift som sanning samtidigt som denne blir väldigt skeptisk 
mot produkten om prestationen är i underkant. Psykolog teoretikerna David McClelland och 
John Atkinson menar att förmågan för att uppnå uppsatta mål pendlar mellan 
positivtorienterade drivkrafter för lyckas och det negativorienterade rädslan för att 
misslyckas. (Citerad i Passer & Smith 2007: 371-372) Detta tolkades som att en viss positivt 
avrundad felmarginal kan leda till att personen känner positivism mot uppgiften. Skulle ett 
högre värde för bestigen höjd redovisas minskas känslan för att utmaningen är oändlig och 
därmed omöjlig att uppnå, vilket motiverar användaren att fullfölja sitt uppsatta mål. Skulle 
istället en negativ avrundning användas finns risken att personer i större utsträckning känner 
uppgivenhet inför målet då de känner att pedometern motarbetar dem. Detta kan medföra att 
personen inte orkar slutföra sitt uppsatta mål och slutar använda pedometern. Därför valdes att 
bestigen höjd skulle ha en positiv felmarginal för att uppmuntra personen. Inom psykologin 
talas det om att skapa ett motiverande klimat som både uppmuntrar och belönar personen. 
(Passer et. al 2007: 373) 
 

                                                 
 
48 Eftersom villkoret, att värdet måste förändras med minst 3 m, kan oturliga medianvärden orsaka att stigningen blir 5 +|-3| + |3| = 11 m 
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För varje efterföljande medianperiod skedde samma jämförelse med tillhörande åtgärd. När 
pedometern slutar att registrera rörelse mäts den sista medianperioden klart och en sista 
jämförelse äger rum.  
 
Produkten ska även kalibrera sig själv när användaren börjar gå för att mätaren inte ska tro att 
användaren stiger väldigt plötsligt när lufttrycket har förändrats naturligt under tiden som 
användaren varit stilla. Därför ska pedometern kalibreras innan en stegserie påbörjar med 
villkoret att produkten har slutat räkna steg.  

4.5.4 Verifiering av höjdfilter 
Baserat på tänkbara miljöer som de fiktiva personerna rör sig i testades höjdfiltret49. Målet 
med verifieringen var att undersöka hur stora fel som kunde uppkomma och när de uppkom. 
Simuleringen visade att resultatet av att gå i en trappa på tre meter i de flesta fall exakt eller 
inom en marginal av ± 1 m eftersom filtret var bestämt att vara positivt generöst blev. Vid 
sällsynta fall kunde en mätning upp emot 6 meter uppmärksammas vilket berodde på oturliga 
startvärden. Dessa felaktiga startvärden gav en felaktig kalibrering och därmed en felaktig 
slutgiltig höjd på upp emot ± 3 m, vilket dock var sällsynt (~8%). Detta skulle kunna 
avhjälpas om pedometern även kände av höjd innan rörelse registreras för att ha ett säkrare 
kalibreringsvärde, men detta skulle ha konsekvenser för batteritiden och kräva större 
datakapacitet. 
 
Vid simulering av kuperad terräng visade sig medianvärdet ha en utjämnande effekt om 
höjderna var korta, vilket gjorde att all höjd inte tillgodoräknades. Detta gav främst felaktiga 
värden vid branta och snabba höjdförändringar och bedömdes inte vara av stora konsekvenser 
för användaren. Simuleringen bekräftade även att registreringen av en stigning på 5 m/period 
kunde ge ett en registrerad höjdskillnad på upp till 11m. 

4.5.5 Val av motiv 
Kärnan i konceptet var att jämförda prestationer med motiv för att motionären enklare skulle 
kunna uppfatta var den bestigna höjden eller den tillryggalagda sträckan motsvarade. 
Därmed blev valet av motiv en viktig punkt i utvecklingsarbetet för att motionären skulle 
uppskatta utmaningarna på ett underhållande sätt.  
  
Genom att illustrera ett välkänt landmärke kommer användaren bli medveten om hur högt 
eller långt en turistattraktion i verkligheten är. Användaren ges med andra ord möjligheten att 
bestämma individuella mål med sin vardagsmotion då motiv kan bestigas eller promeneras 
inom vissa tidsramar, vilket bidrar till en ökad motivation för att vara aktiv. Att personens 
höjdbestigning registreras gör även att den jobbiga vägen, som till exempel trappor, backar 
och kullar blir roligare att genomföra.  
 
Målet med motivvalen var att de presenterade illustrationerna skulle ha en hög 
igenkänningsfaktor hos motionsutövare i Europa och USA. Avgränsningen att anpassa 
produkten efter dessa områden baserades på att Silvas produkter redan var väletablerade i 
dessa områden. Därför valdes kandidater till världens samt naturens nya underverk (”New 7 
wonders of the world” 2008) . Utöver de nominerade kandidaterna användes resultatet från en 
global omröstning gjord av American Society of Civil Engineering för världens sju moderna 

                                                 
 
49 Felmarginalen simulerades med hjälp av ett slumptal ± 1,6m på korrekt höjd som sedan avrundades till närmaste heltal, se graf i bilaga 8 

för en grafisk illustration av filtret 
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underverk under 1900-talet (”Seven wonders of the modern world” 2009). Nedan presenteras 
valda motiv, se figur 34. 
 
Höjdmotiv 

Frihetsgudinnan, USA 93 m Finalist till världens sju nya underverk 
Cheopspyramiden, Egypten  146 m Ett av världens sju underverk  
Eiffeltornet, Frankrike 301 m Finalist till världens sju nya underverk 
Big Ben, England 316 m Känt landmärke för Storbritannien 
Ayer Rock/Uluru, Australien 348 m Nominerad till världens sju nya naturunderverk
Empire State Building, USA 381 m Ett av sju moderna underverk 
Petronas Tower, Malaysia 400 m Världens högsta tvillingtorn 
Taipei 101, Taiwan 440 m Världens hösta byggnad (2008) 
Sears Tower, USA 442 m USA’s högsta byggnad 
Kristusstatyn, Brasilien 710 m Ett av de sju nya underverken 

Distansmotiv 

Golden Gate Bridge, USA 2,7 km Ett av sju moderna underverk 
Eurotunneln, Frankrike/England 34 km Ett av sju moderna underverk 
Maraton 42 km En välkänd löptävling 
Delar av kinesiska muren, Kina X km Ett av den sju nya underverken 

Figur 34. Valda höjd- och distansmotiv 
 
Motivens höjd eller avstånd är för användaren realiserbara att uppnå under en kortare tid 
vilket minskar risken för att personer ska känna att målen är omöjliga. För monument och 
byggnader valdes totalhöjd efter hur långt en person kan komma till fots, det vill säga att 
antenner eller dylikt inte togs med i totalhöjden för motiven. Redovisningsmetoden syftade till 
att jämföra en prestation med ett motiv och berättar hur högt eller hur långt personen i ett 
verkligt scenario skulle ha kommit.  
 
När en person köper pedometern Walk The Green World är två motiv förprogrammerade i 
produkten; distansmotivet Golden Gate Bridge samt höjdmotivet Empire State Building50. 
Distansmotivet Golden Gate Bridge med sina 2700 m introducerar användaren till hur 
pedometern fungerar och kommer relativt snabbt att avverkas. Användaren kan därefter anta 
utmaningen att bestiga motivet Empire State Building som med sina 381 m beräknas ta längre 
tid. När användaren har avklarat de första motiven kan information utbytas via Silva Connect, 
där nya utmaningar kan överföras till pedometern. Därmed kommer användaren i snabb 
kontakt med Silva Connect och får chansen att upptäcka dess möjligheter om hur överföring 
av motivdata sker och vilket utbud av motiv som erbjuds.  
 
 
 

                                                 
 
50 Om pedometern uppskattas av kunderna ska det vid ett senare tillfälle finnas flera olika startkit med olika startmonument 

förprogrammerade beroende på vart den säljs 
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4.6  Walk the Green World på Silva Connect 
En vital del av konceptet var dess sammankoppling till webbtjänsten Silva Connect för att 
möjliggöra överföring av information mellan pedometern och datorn. Personer ska via 
tjänsten kunna förnya motiv i pedometern och kunna studera sina framsteg samt finna mer 
innehållsrik information om de antagna motiven. På Silva Connect kommer personen även att 
finna ett antal olika specialfunktioner som är speciellt anpassade för Walk the Green World.  
 
Silva Connect är utformat för pedometeranvändare och personer ska gratis kunna bli 
medlemmar för tjänsten. Varje medlem kommer att ha möjlighet att överföra motionsdata från 
pedometern till Silva Connect och via tjänsten skapas statistik för motionsdata som kan 
studeras för nöjes skull eller för att bättre kunna planera sin träning. Det ska även gå att ordna 
utmaningar, bestämma individuella mål med träningen samt konversera med andra 
medlemmar i forum. Att introducera Walk the Green World möjliggör att nya funktioner kan 
läggas till med målet att ytterligare öka användarnas motivation för att använda sin 
motionsprodukt.  
 
Att det bestämdes att en stor del av konceptet skulle baseras på Silva Connect berodde på att 
en webbapplikation skapade betydligt fler möjligheter vad gällande utmaningar och 
nöjesvärde jämfört med om produkten endast hade varit självstående. Att ha alla funktioner i 
pedometern hade dessutom krävt högre prestanda vilket skulle ha resulterat i ett högre pris 
samt att det hade inneburit stora svårigheter med att skapa samma detaljrikedom. 
 
Sammankopplingens primära funktion var att förse användaren med fler motiv att avverka i 
pedometern, då detta bedömdes kunna förlänga pedometerns användningstid. Eftersom 
tjänsten känner av att personer avverkar distanser och bestigningar kan dessa prestationer 
sparas. Utformningen av denna sparfunktion skulle kunna göras till en belöning för 
genomförda prestationer då de ihopsamlade motiven kunde anses ha ett samlarvärde. Ett 
nytänkande motionsmål kunde då bli att samla motiv efter en viss indelning, exempelvis 
världens tio högsta byggnader. Detta skulle kunna medföra en ökad motivation för 
motionering och samtidigt skapa ett visst underhållningsvärde. Listfunktionen över 
genomförda motiv skulle även kunna inspirera andra medlemmar att motionera mer.  
 
Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.4 ska det på Silva Connect finnas ett scenario för bestigning 
av världens högsta berg; Mount Everest, vilket är en del av konceptet Walk the Green World. 
Tidigare identifieringar samt teori påpekade att personliga mål var en viktig motivationsfaktor 
för att personer enklare skulle kunna upprätthålla motivationen för motion. För att hjälpa 
medlemmar med att upprätthålla motivationen skapades ett scenario som syftade till att hjälpa 
personer att bestämma långsiktiga motionsmål. Eftersom intresset att uppnå målet inte skulle 
svalna under scenariots gång beslutades det att dela upp scenariot i ett antal delmål vars 
information kontinuerligt utvecklas vid utförda prestationer. Målet med scenariot var att 
personer skulle bli mer kontinuerliga med sin motion och som resultat av detta, förlänga 
hållbarheten för pedometern.   
 
Att anta fiktiva geografiska utmaningar med en pedometer var inget nytt koncept; detta finns 
på webbaserade träningssidor där personer tillsammans med vänner kan studera kartor om hur 
långt han eller hon har gått, vilken stad denne befinner sig i och hur långt det var kvar till 
slutmålet. Det har varit en populär företagssatsning i friskvård, och har även visat sig vara 
uppskattat hos de anställda på grund av dess underhållningsvärde samt socialt 
sammansvetsande egenskaper. Däremot påträffades inget scenario vid tidpunkten för 
undersökningen som behandlar höjdbestigning, eller knöt prestationen till verklig fakta och 
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information om vägen till målet. Om ett scenario skapas där personer får en känsla av att 
verkligen befinna sig på platsen skulle detta innebära ett mervärde för användaren. Det skulle 
bli intressantare att följa framsteg om det uppmärksammas vad som sker längs vägen under 
scenariot vilket belönar den som tränar och samtidigt ökar dennes motivation.  
 
Till bestigningsscenariot51 valdes Mount Everest på grund av att berget är en symbol för 
höjdbestigning. Dess höjd på 8878 m gjorde det även svåruppnåeligt på kort tid vilket 
medförde att det var välpassat som scenario. För att personer skulle uppskatta den 
tidskrävande utmaningen att en dag nå upp till toppen bestämdes att scenariot skulle vara 
hämtat från verkligheten och följer därför samma väg som visats i 
bergsbestigningsprogrammet Beyond the Limit; South Cole route inklusive 
övernattningsläger (”Everest Beyond the Limit” 2007). Igenkänningsfaktorn ökar 
motivationen och scenariot är därför utformat som ett spel eller en historia där personen 
kontinuerligt får information presenterat längs bestigningsrutten i form av bilder, 
bestigningsfakta och allmän relevant fakta. I figur 35 visas en övergripande bild av scenariot i 
sin helhet. 
 

 
Figur 35. Bestigningsscenariot 

Scenariot kommer till största delen att vara baserat på bestigen höjd. Det vertikala avståndet 
mellan övernattningslägren på berget är marginella i förhållande till de horisontella 
skillnaderna. Därför bestämdes det att inte inkludera horisontella distanser efter att 
användaren har nått upp till Everst Base Camp, som är utgångspositionen för den specifika 
bestigningen. Dock var stigningen flackare mellan staden Lukla och Everst Base Camp vilket 
medförde att denna sträcka valdes innefatta även horisontell distans52. 
 

 
 
51 Sidan för ex-treme Challenge är tänkt att innehålla ett antal verklighetsbaserade scenario, dock beskrivs endast ett exempel i rapporten 

52 En meter stigning per 16 m enligt överslagsberäkning 
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5 Resultat  
Kapitlet är avsett för att presentera den detaljerade produktbeskrivningen, som var 
utvecklingsarbetets slutliga mål. Gjorda val har motiverats i förgående kapitel och därmed 
kommer endast bestämmelser om konceptet att presenteras i detta kapitel. 

5.1   Höjdberäkning 
Pedometern kommer att mäta användarens bestigna höjd med hjälp av en aneroidbarometer. 
Endast positiv höjdbestigning ska registreras och höjdmätningsfunktionen kommer enbart att 
vara aktiv när pedometern samtidigt registrerar rörelse.  

5.1.1 Höjdfilter  
Pedometern ska använda sig av ett höjdfilter som noterar ett medianvärde av det rådande 
trycket under en period av fem sekunder. Utöver höjdfiltret kommer pedometern att använda 
sig av två höjdspärrar för att ytterligare minska risken för felmätningar. En höjdförändring på 
mer än 3 m måste ske för att värdet ska adderas till historiken samt att den snabbaste 
höjdstigningen är begränsad till 11 m per period. Sker stigningen långsammare eller snabbare 
räknas perioden som mätfel och ingen höjd tillgodoses.  

5.1.2 Höjdkalibrering 
Höjdmätningen ska vara kopplad till stegräkningen vilket medför att de båda är aktiva eller 
inaktiva samtidigt. Kalibrering av lufttryck till ett nytt referensvärde ska ske varje gång en ny 
rörelsesekvens påbörjas.  

5.2  Stegberäkning  
Pedometern kommer att använda sig av 3D-accelerometerteknik för rörelseregistrering. Antal 
steg kommer även att användas för beräkning av distans53 och kaloriförbrukning54. 

5.2.1 Stegfilter 
Pedometern ska använda sig av ett stegfilter som aktiveras eller avaktiveras genom ett 
skjutreglage som är placerat på produktens utsida. När stegfiltret är aktiverat och produkten 
känner av rörelse ska displayen redovisa stegräkningen efter att fem sekunder har passerat. 
Dock kommer en figur att visas som indikation att stegregistreringen är aktiv, likt ex3 Plus. 
Skulle rörelsen upphöra inom fem sekunder sparas inte stegen eller höjden till dagshistoriken.  

5.3  Övriga funktioner 
Pedometern ska använda sig av en integrerad klocka som möjliggör historikfunktion. 
Klockfunktionen kommer även att utnyttjas på Silva Connect för att underlätta bestämning av 
datum för genomförda prestationer. Vid midnatt, 00.00 eller 12.00 PM, flyttas den föregående 
dagens prestation i form av antal steg, höjd, sträcka samt aktiv tid till historikminnet. Totalt 
ska det kunna sparas 30 dagars historik i pedometern men enbart de sju senaste dagarna ska 
redovisas på display. Data för den bestigna höjden eller avverkade distansen till de illustrativa 
motiven ska inte nollställas vid midnatt utan finns kvar till dess att utmaningen är avklarad 
eller att motivet nollställs manuellt. 

                                                 
 
53 Beräkning enligt formel antal steg × steglängd [cm] / 100 000 

54 Baserat på antal tagna steg och personens vikt 
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5.4  Displayredovisning 
Pedometern kommer att använda sig av fem menyplatser; Motiv, Steg och distans/höjd, Steg 
och kaloriförbrukning/aktiv tid, Klocka samt Historik. 
  
Menyplats #1. (Se figur 36) På menyplatsen visas en bild av motivet, personens aktuella 
position, procentuell barometerskala samt motivets totala distans eller höjd. Resultatet för 
tagen distans eller bestigen höjd kommer att presenteras i hela meter. När höjd bestigs eller 
steg tas, beroende på vilket typ av motiv som har valts, ska en barometerskala55 öka 
procentuellt från ett givet utgångsläge mot en slutpunkt parallellt med motivet. Endast ett 
motiv ska kunna utföras åt gången och den bestigna höjden eller promenerade distansen ska 
sparas specifikt för den aktuella illustrationen. Om användaren vill byta motiv motiv ska 
pedometern nollställa insamlad data hos den aktuella illustrationen.  
 

 
Figur 36. Menyplats #1 för valbara höjd- eller distansmotiv 

 
Menyplats #2. (Se figur 37) Visar antal tagna steg, vilken distans det motsvarar samt hur 
många meter i höjd som har bestigits under det pågående dygnet. Distansredovisningen 
kommer att visas med tre decimalers noggrannhet samtidigt som bestigen höjd samt tagna 
steg visas i hela meter.  
 

Figur 37. Menyplats #2; Steg, distans och höjd presenterat 
 
Menyplats #3. (Se figur 38) Visar antal tagna steg, antalet förbrukade kalorier som stegen 
motsvarar samt den totalt aktiva tiden som pedometern har registrerar rörelse under dygnet. 
Kalorier visas med en decimals noggrannhet medan aktiv tid visas i formatet; timmar, minuter 
och sekunder.  

Figur 38. Menyplats #3; Steg, kalorier och aktiv tid presenterat 
 

                                                 
 
55 Stapellängd i illustrativ bild distansmotiv: (antal steg × steglängd [cm] / (motivets totala distans [m] × 100)). Höjdmotiv: bestigen höjd 

[m] / motivets bestigbara höjd [m]. 
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Menyplats #4. (Se figur 39) Visar digital tid i formatet; timmar och minuter.  
 

 
Figur 39. Menyplats 4; aktuell tid  

 
Menyplats #5. (Se figur 40) Visar ett stapeldiagram över de sju senaste dagarnas motion 
uppdelat per dagar. Varje steghistorik per dag redovisas procentuellt56 och vid sidan av 
staplarna indikerar en fix nivå vad som motsvarar 10 000 steg57. Vid midnatt kommer det 
gångna dygnets steginformation att överföras till den första stapeln. Till följd av detta 
kommer samtliga staplar att förflyttas ett steg åt höger, vilket gör att information från dag sju 
överförs till pedometerns minne och därmed inte längre presenteras i historikmenyplasten.  
 

Figur 40. Menyplats 5; Användarens steghistorik 

5.4.1 Enheter 
Pedometern kommer att använda sig av ett antal standardenheter. Steglängd och vikt kommer 
användaren manuellt att kunna justera58.  
 

• Steg: Step [stp] 
• Förbrukade kalorier:  Kalorier [cal] 
• Steglängd: Centimeter [(30-240) cm] eller Inch [(12-96) inch] 
• Vikt: Kilogram [(30-135) kg] eller Pound [(60-300) lb] 
• Tagen motivdistans:  Meter [m] eller Feet [ft] 
• Bestigen höjd:  Meter [m] eller Feet [ft] 
• Distans: Kilometer [km] eller Miles [mil] 
• Klocka: 24-timmars [HH: MM] eller 12-timmars [HH: MM Pm/Am] 
• Aktiv tid: Timmar, minuter och sekunder [HH: MM: SS] 

 

                                                 
 
56 Beräkningsformeln för dagssteghistorik är: (antal tagna steg) /10 000  

57 Detta motsvarar dagsbehovet av vardagsmotion 

58 Intervall för inställbar data står inom parenteser 

56 
 



Resultat 
 

5.5  Förinställningar  
Vid pedometerns första användning ska motivet av Golden Gate Bridge och Empire State 
Building finnas förprogrammerad i produkten. Motivet Empire State Building ska även vara 
det första som presenteras på displayen när pedometern aktiveras för första gången. Vidare 
ska pedometern ha grundinställt steglängden [75 cm] samt vikten [50 kg]. 

5.6  Konstruktion 
Konstruktion ska vara av typ skalkonstruktion där en inre geometrisk struktur låser fast 
kretskort samt skärm och de yttre skalen monteras ihop med fyra skruvar. 

Materialval  
 Skalkonstruktion: PC, högblank svart 
 Skärmskydd: PMMA, transparent 
 Knappar: ABS, matt orange 

Fysiska krav 
 Stöttålighet: Fritt fall 1 m mot hårt trägolv 
 Temperaturtålighet: -25 till 50ºC 
 Vattenskydd: IPX759 enligt standard ICE 529 

Miljökrav 
 Ska fylla både CE60 

o CE-märkningen ska vara synlig på produktens baksida 
 RoHs- och WEEE-direktiven ska vara uppfyllda 

o Tydlig märkning på produktens baksida, förpackningen samt i manual 
 Plastmärkning ska ske enligt ISO 1043-161 för samtliga plastdetaljer 

5.7  Teknisk data 
 Yttre dimensioner för pedometer: 70 X 35 X 13 mm 
 Display: 

o Total dimension: 54 X 27 mm 
- STN LCD, 80 X 32 pixlar 
- 7-segments LCD, 54 X 9 mm 

 Rörelsesensor: 3D-accelerometer  
 Barometer: 

o Typ: Aneroidbarometer 
o Tryckintervall: 300 -1100 hPa (-500 – 9000 m) 
o Noggrannhet: 0,8 mbar 
o Upplösning: 0,2 mbar 
 

                                                 
 
59 Utrustningen ska minst klara att sänkas till ett djup av 1 meter utan läckage i 30 minuter 

60 Europeiska gemenskapens märkning för att produkten ska kunna säjas i EES-området utan ytterligare krav. Produkten överensstämmer 

med kraven på säkerhet, hälsa och miljö. Föreskriven kontrollprocedur har även följts. 

61 Gällande symboler och förkortningar 
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 Batterier:  
o Typ: Återuppladdningsbart knappcell CR2032 (220 mAh) 
o Batteritid: Minst 3 månader 

 Minne:  
o Motivkapacitet: Maximalt 10 olika motiv 
o Redovisning: Sju dagars redovisning av tagna steg 
o Spara i minne: 30 dagarnas datalagring 

- Spara en profilbilds höjd eller distans separat från dagminnet 
 Uttag: Mini USB hona, typ A  
 Fästanordning: Svart halsrem med tryckt Silva logo 
 Språk manual: Engelska/Franska/Spanska/Svenska/Tyska 

5.8  Användargränssnitt 
Pedometern kommer att ha tre knappar; MODE, SET och RESET samt ett reglage för 
stegfilter. Knapparna används för navigation enligt figur 41, och liknar till stor del den 
navigation som finns i ex3 Plus.  
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Figur 41. Navigeringsschema för Walk the Green World 
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5.9  Funktioner på Silva Connect 
Pedometerns USB-uttag möjliggör automatisk överföring av information till Silva Connect. 
Nedanstående beskrivningar behandlar inte redan bestämda funktioner för tjänsten gjorda av 
Silva utan endast rekomenderade kompletteringar som är produktspecifika för Walk the 
Green World. 

5.9.1 My performance 
Sidan My performance är startsidan för Silva Connect där information återfinns om 
medlemmens genomsnittliga träning. En årsbaserad graf med månadsvis presentation för antal 
tagna steg, tagna distanser, förbrända kalorier och antal aktiva timmar kan studeras för att 
medlemmen ska kunna följa utvecklingsstatistik. Utöver den grafiska redovisningen 
presenteras även totalhistorik för de nämnda parametrarna samt en personlig topplista för de 
tio främsta prestationerna. För Walk the Green World kommer sidan även att inkludera analys 
av bestigen höjd. Person ska kunna studera bestigen höjd per månad, redovisat grafiskt, samt 
den totalt bestigna höjden under det gångna året, se figur 42. 
 

 
Figur 42. Rekommenderad redovisning av My performance 

5.9.2 Walk the Green World 
I menyn på Silva Connect ska en flik vid namnet Walk the Green World finnas innehållande 
information om pågående motiv. Sidan ska vara uppdelad i tre kategorier; ex-plore the world 
innehållande motiv för kortsiktiga mål, My World innehållande träningshistorik samt ex-treme 
Challenge med det långsiktiga målet och verklighetsbaserade scenario för bestigningen av 
världens högsta berg, Mount Everest. 

5.9.3 ex-plore the World 
Under fliken ex-plore the World ska de tidigare nämnda motiven, se avsnitt 4.5.4, finnas 
tillgängliga för nedladdning av användaren, uppdelade i kategorierna Height och Distance, se 
figur 43.  
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Figur 43. Val av höjd- och distansmotiv  

Varje motiv presenteras med en informationstext innehållande: total höjd/distans, eventuellt 
byggår, historiska händelser samt antal medlemmar som hittills har avklarat målet. Utöver 
informationspresentationen ska även ett fotografi finnas som visar hur motivet ser ut i 
verkligheten taget från utgångspositionen. Motivet med tillhörande information överförs till 
pedometern genom att användaren klickar på knappen Download to pedometer, se figur 44. 
 

 
Figur 44. Rekommenderad presentation av ett höjdmotiv  

Om information överförs från pedometern till Silva Connect innan ett motiv har avklarats ska 
en mer detaljerad bild visas av motivet samt verklighetsrelaterad information redovisas. 
Bilden visar en mer exakt position av vad bestigen höjd eller tagen distans motsvarar för det 
verkliga motivet samt information som berättar, om möjligt, vilken våning positionen 
motsvarar. Är motivet en byggnad ska det även visas vad som sker på den aktuella våningen, 
se figur 45.  
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Figur 45. Exempel på hur en delprestation visas på Silva Connect 

 
När användaren har uppnått motivets höjd eller distans och Silva Connect verifierar detta ska 
information visas om hur lång tid genomförandet tog samt att ett foto visar utsikten från den 
slutliga positionen, se figur 46.  
 

 
Figur 46. Exempel på hur ett avklarat motiv visas på Silva Connect 

 
Utöver utsiktsbilden ska även en ”medalj” registreras hos den personliga profilen som symbol 
för att motivet är avklarat, under fliken My World i avsnittet Walk the Green World enligt 
figur 47. 
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Figur 47. Utformning av My World 

5.9.4 My World 
Under fliken My World ska genomförda motivprestationer kunna studeras. När valda motivs 
distanser eller höjder har uppnåtts kommer automatiskt en interaktiv bild av motivet att skapas 
på sidan. Genomförda prestationer kommer att medföra att sidan successivt fylls med 
byggnader, berg och monument, som på sikt skapar ett ”fotoalbum”. Om en motivbild 
markeras ska prestationens motionsdata kunna studeras enligt figur 48. 
 

 
Figur 48. Information om prestationer i Empire State Building 

 
Om medlemmen har valt att dennes profil ska vara publik kommer övriga medlemmar på 
Silva Connect att kunna studera personens My World, annars inte.  
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5.9.5 ex-treme Challenge  
Under fliken ex-treme Challenge ska långsiktiga utmaningar kunna antas i form av 
verklighetsbaserade scenarion. En av dessa är att bestiga Mount Everest och scenariot ska 
finnas i två utföranden: ett tidsbestämt och ett tidsobestämt. Väljer personer att anta det 
tidsbestämda scenariot kommer Silva Connect, alternativt medlemmen, att bestämma hur 
bestigningen ska gå till och när specifika delmål ska vara uppnådda. Alternativet är mer 
tävlingsinriktat och sätter press på personen att prestera. Utmaningen kan antas tillsammans 
med vänner för att berget bestigs gemensamt eller i tävling mot varandra. Personen ska även 
kunna korrigera tidsbestämmelserna successivt när scenariot har påbörjats om uppsatta mål 
visar sig omöjliga att uppnå. Tillryggalagd sträcka kommer att registreras etappvis på kartan 
för att Silva Connect ska kunna kontrollera att målet är uppfyllt. 
 
När scenariot startas ska en äventyrsbeskrivning informera om händelseförloppet. 
Beskrivningen kommer att vara detaljerad och innehålla information om resan från 
medlemmens närmaste flygplats för internationella flygningar där äventyret påbörjas, via 
anslutningsflyg i huvudstaden Katmandu, till uppmötet med den lokala 
bergsbestigningsguiden i Tibet vid Lukla flygplats. Även förberedande fakta likt den 
informationen som riktiga bergsbestigare tillförskaffar sig ska presenteras. Själva 
scenarioprestationen består av 5950 meters höjdbestigning och 40 km distansvandring och 
startar på flygplatsen i Lukla som ligger på en höjd av 2900 meter över havet. Medlemmen 
kommer från denna position kunna följa sina framsteg genom en karta via Silva Connect. 
Sträckan på kartan kommer att vara uppdelad i nio delmål bestående av småbyar som ska 
passeras, se figur 49. Den blåmarkerade slingan i figuren visar hur långt personen har gått och 
den gråstreckade linjen indikerar vilken väg som kommer att tas för att nå fram till Everest 
Base Camp. När ett delmål uppnås kommer bilder och information att presenteras som 
beskriver byn samt bestigningens framsteg.  
  

Figur 49. Karta över vandringsleden från Lukla till Everest Base Camp 
 
För att undvika kontinuerlig verifiering via Silva Connect om vart medlemmen befinner sig på 
kartan kommer pedometerns display att redovisa vart i förhållande till nästa delmål personen 
befinner sig, se figur 50. Enligt samma figur kommer det uppnådda delmålet att presenteras 
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överst i punktmatrisdisplayen och delmålet som strävas efter att presenteras underst. Två 
barometerskalor kommer att visa procentuellt hur långt och hur högt personen hittills har 
avklarat i förhållande till delmålet. I den segmenterade displayen presenteras aktuell bestigen 
höjd samt tagen distans.  
 

Figur 50. Displayredovisning för vandringen till Everest Base Camp 
 
Om delmålets distans har avklarats men att inte den uppsatta höjden är personen tvungen att 
komplettera höjden för att kunna uppnå delmålet eller vise versa. När de båda parametrarna 
för delmålet är avklarade ska personen inte vara tvungen att verifiera detta med Silva Connect 
utan nästa etapp ska kunna påbörjas direkt i pedometern. När användaren har kommit fram till 
Everest Base Camp kommer den interaktiva kartan att bytas ut till en bild för 
bestigningsförfarandet som visar bestigningsförfarandet via South Col, se figur 51. I likhet 
med en verklig bestigning av berget börjar personen från denna position och passera de fyra 
lägren längs vägen till toppen.  
 

 
Figur 51. Illustration av bestigningsförfarandet, från Base Camp till The Summit 

 
Under bestigningsförfarandet när det väljs att synkronisera pedometern med Silva Connect 
ska även detaljerad information presenteras om aktuell position, såsom temperatur och tryck. 
Även information om den aktuella sträckan ska finnas tillgängligt. När bergstigningsscenariot 
är avklarat kommer en bild av Mount Everest att läggas till under My World enligt samma 
modell som för motiv. Prestationen skall även presenteras på Silva Connect Hall of Fame62 
samt att det ska annonseras på Silva Connect startsida att medlemmen har klarat utmaningen.  

 
 
62 Silva Connect Hall of Fame är en lista där extraordinära prestationer presenteras. I detta fall kommer medlemmar som har bestigit Mount 

Everest att bli registrerade. Listan kommer att innehålla; medlemmens användarnman, datum då toppen uppnåddes samt hur lång tid 

scenariot fortlöpte.  
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6 Diskussion och Reflektion 
I detta kapitel diskuteras resultatet och vad som behöver vidarearbetas. Även de använda 
metoderna diskuteras och jämförs för att kunna dra slutsatser om när de är fördelaktigt 
applicerbara för produktutveckling. 

6.1  Walk the Green World 
Som en inledning till diskussionsavsnittet vi vill återkoppla till Dr. Philippe Meyer vid 
Genèves Universitetssjukhus i Schweiz, som var initiativtagaren till studien om trappornas 
betydelse för människans hälsa. En översättning av hans citat, som citeras i början av 
rapporten lyder; ”Utmaningen kvarstår att utveckla en lyckad användarbaserad 
mönsterbrytare, som förespråkare aktiviteter som enkelt kan integreras i vardagslivet”. Vad 
han påstår är att nästa alla vuxna människor spendera hälften av deras vakna timmar av 
dygnet på arbetet och därmed bör det finnas något som uppmuntrar fysiska aktiviteter i 
vardagslivet. Konceptet Walk the Green World har som primärsyfte att personer i större 
utsträckning än i dagsläget ska välja trapporna framför andra tillgängliga transportmedel. 
Därmed kan konceptet ses som ett steg i rätt riktning för att uppfylla det uttalade behovet, att 
uppmuntra personer att vara mer aktiva.  
 
Eftersom konceptet inte har kunnat framställas för verifiering av dess tänkta syfte kan dess 
potential bara uppskattas teoretiskt efter ambitioner. Konceptet utformades för att fylla de 
funna behoven; motivera och göra motionen roligare. Den långsiktiga scenarioutmaningen 
motiverar användaren till att ta den ”jobbiga” vägen genom att införa en belöning för varje 
distans som avklaras. Samma sak gäller även motivutmaningarna, vilka blir kortsiktiga 
motionsmål. Att användaren dessutom får chansen att samla motiv bedöms kunna motivera 
folk att göra småsaker som att gå i trappan istället för att ta hissen, och samlandet i sig 
bedöms ha ett underhållsvärde. Bieffekter av Walk the Green World bedöms bli att 
pedometern även används under en längre tid och likaså kommer produkten att locka 
användare till Silva Connect eftersom den är beroende av webbsidan för uppdateringar av 
motionsdata.  
 
Konceptet blir även ett experiment för alternativ presentation i och med historikgrafen; ett 
behov som inte har identifierats men som skulle kunna locka en målgrupp som snarare vill 
veta hur han eller hon ligger till hälsomässigt än att veta exakt antal tagna steg. Den nya 
målgruppen är definierad som att den bryr sig om sin hälsa; vilket skulle kunna innebära att 
de hellre vill veta hur de ligger till hälsomässigt än hur många steg det motsvarar.  
 
Priset för pedometern blev betydligt högre än vad Per Engman hade rekommenderat, se 
avsnitt 1.2.1. Dock påvisade resultatet från kvalitetshuset att produktens prestanda inte kan 
reduceras för att hamna inom rätt prisklass eftersom kunden då inte kommer att uppskatta 
produkten. Enligt Engman har dock användningen av barometrar, vilket är den huvudsakliga 
anledningen till det höga priset, blivit allt vanligare och till följd av detta kommer priset för 
komponenten att sjunka. Som har beskrivits i avsnitt 1.2.1 är pedometern en 
impulsköpsprodukt vilket skulle medför att kunder idagsläget troligen inte är villiga betala 
över 1000 SEK för pedometern utan den bör istället lanseras vid ett senare tillfälle.  
 
Genomgående i scenarioanalyser har höjden tre meter valts för att symbolisera att personen 
går upp en våning och vill tillgodoräkna sig höjden i mätaren. Givetvis skulle personer vilja 
tillgodoräkna sig absolut allt de går uppför men detta är med dagens prestanda inte möjligt. 
Problematiken med detta är att användare vill tro att mätaren rent magiskt ska registrera varje 
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meter de klättrar direkt, vilket är svårt att göra. Information till användaren om hur 
höjdmätningen fungerar är därför viktigt för att användaren inte ska tro att det är fel på 
mätaren.  

6.2  Rekommendationer för Walk the Green World 
Av återkopplingen av PDQ-utskicket från de internationella säljkontoren påpekades det att 
konceptnamnet Walk the Green World kunde uppfattas alltför miljöassocierat. 
Förbättringsförslagen från miljöanalysen var inte radikala och konceptet saknar även en stark 
miljökoppling; produkten ska vara WEEE-, RoHS- och elektronikavfallsmärkt samt använda 
sig av återvinningsbara plaster och använder sig dessutom inte av något extern. Dock medför 
produkten ingen större miljöpåfrestning för samhället och med hänsyn till de förhållandevis 
ringa miljömässiga förbättringarna kan det vara aktuellt att ändra tillbaka namnet till dess 
ursprungsnamn, Walk the World, för att undvika att produkten i framtiden blir ogillad i 
recensioner och Silva därmed anklagas för falsk marknadsföring.   
 
Säljkontoret i Tyskland påpekade dessutom att risken fanns att produkten skulle blir stor och 
att kunden därmed skulle uppfatta den som otymplig. Pedometern kommer att ha 
dimensionerna 70 X 35 X 13 mm, vilket gör den volymmässigt ungefär 60 % större än ex3 
Plus, se figur 53 för en illustrativ jämförelse. Produktens storlek har försöks göras minimal 
men på grund av skärmens yta var det svårt att ytterligare förminska storleken, utan att 
bekosta en knapplaceringmodifikation. Dock bedömdes det vara viktigare att knapparna var 
frånskilda än att storleken ytterliga kunde förminskas.  
 

Figur 53. Storleksjämförelse mellan ex3 Plus och Walk the Green World 
 
Utformningen av pedometerns historikfunktion kan motiveras från användareanalysen, se 
avsnitt 4.2.1, då det framkom att Linda ville ha en enkel bekräftelse för nyttighet och önskade 
att displayen skulle förtydliga om dagsbehovet om 10 000 steg hade uppfyllts. Det 
grafbaserade utseende för steghistoriken ger användaren en enklare överblick av de sju 
senaste dagarna stegprestationer jämfört med ex3 Plus. Enligt vad som har beskrivits i teorin 
finns det en ny stegrekommendation för hur många steg som bör tas per dag för att bibehålla 
sin fysiska hälsa som tar hänsyn till personens ålder. Det valdes dock inte att inkludera de nya 
rekommendationerna i pedometerns historikfunktion eftersom det skulle ha inneburit att 
produkt skulle behöva vara åldersinställbar, vilket i sin tur hade betytt att produkten hade 
blivit mer komplicerad. Ett alternativ vore om användaren i historikfunktionen skulle kunna 
ställa in vad ”normal”-nivån motsvarade. Då kan användaren justera nivån om denne tycker 
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att det är för mycket eller för lite med 10 000 steg per dag, vilket även möjliggör en 
individuell målsättning som är lätt att följa upp. 
 
Jämförelsemotiven skulle troligen ha en stor inverkan på hur bra produkten tas emot av 
marknaden. Speciellt igenkänningsfaktorn antas spela roll eftersom motivbilden förlorar sitt 
värde om användaren inte vet hur högt eller långt det är i verkligheten och därför inte kan 
relatera till storleken. Exempelvis kommer troligen inte en asiat i lika stor utsträckning som en 
europé att uppskatta Eurotunneln som motiv utan skulle hellre vara intresserad av ett mer 
lokalt motiv. Lokal anpassning av produkter kan därför anses avgörande för dess framgång; 
ett faktum som troligen även också gäller andra produkter. 
 
Nästa steg för konceptet vore att ta fram en prototyp för att testa framförallt hur höjdfiltret 
fungerar i olika miljöer. Testberäkningar har genomförts men dessa tar bland annat ingen 
hänsyn till temperaturförändring som påverkar lufttrycket och som sker kontinuerligt. Det har 
dock konstaterats att temperaturändring har en minimal påverkar för pedometerns 
höjdberäkning, se avsnitt 3.3, men detta bör oavsett bekräftas genom tester i verkligheten. 
Silva bör även involvera kunder vid prototyptestning för att ge en validering av konceptet. 
Frågor som måste besvaras är exempelvis; Vad tycker motionärer om konceptet? Uppskattar 
de hur motionsdata presenteras samt vad har de för förväntningar på produkten? Konceptet 
använder sig av ett stegfilterreglage vilket är nytt för kunden. Dock är det osäkert om kunder 
efterfråga ett manuellt stegfilter. Observationer påpekade att pedometeranvändare inte 
uppskattade att produkten inte räknade samtliga steg vilket i viss mån användarna klandrar 
stegfiltret för. I många av fallen kan problemet vara att kunderna inte vet att produkten har ett 
inbyggt stegfilter vilket betyder att det i dagsläget existerar en informationsbrist. Därför bör 
det även undersökas huruvida kunden uppskattar ett manuellt stegfilterreglage.  
 
För att minska priset skulle ett alternativ vara om motivjämförelsen endast sker via Silva 
Connect. Detta skulle medföra att pedometern inte behöver vara lika stor samt att 
punkmatrisen kan tas bort, vilket i sin tur skulle resultera i att pedometerns processor inte 
behöver bytas ut. Prisbilden för produkten hade därmed blivit betydligt lägre, dock kvarstår 
frågan om kunden i lika stor utsträckning skulle uppskatta produkten. Att ständigt vara 
beroende av en dator med internetuppkoppling kommer troligen inte att uppskattas i det långa 
loppet.  
 
Vad som har beskrivits tidigare angående vilka funktioners som ska finnas tillgängliga på 
Silva Connect, under avsnitt 5.8, berättar om ett önskvärt scenario för tjänsten, där personer 
får hjälp med att uppnå satta mål samt att den blir till en inspirationskälla för motion. 
Produkten fungerar även fristående, men med resultatet att motivbytet måste ske på annat vis. 
Scenariot för bestigning av Mount Everest är i dagsläget inte komplett utan måste detaljeras 
och all information vid delmålsetappers måste vidareutvecklas. En djupare analys om vad 
personer vill ha presenterat när delmål uppnås bör även undersökas för att kundanpassa 
scenariots information.  

6.3    Reflektioner om kreativitet 
Enligt teorin om hur kreativitet främjas beskriver Nils-Eric Sahlin att arbetsmiljö ska 
stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Med detta som mål under det kreativa arbetet 
bestämdes att större delen av all informationslagring skulle ske grafiskt och finnas inom 
synhåll från arbetsplatsen. Under arbetets första fas gjordes även ett antal intressanta 
observationer vilka resulterade i olika typer av konstateranden. För att minska risken för 
informationsspill och samtidigt främja informationsutbyte upprättades en trend board och en 
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tavla med samlade konstateranden där intressanta iakttagelser kontinuerligt noterades. Det var 
nyttigt att ständigt bli påmind om vilka erfarenheter som erhållits eftersom konstateranden 
användes bland annat som inspiration till skapande av idéer. Värdefullt har även varit att 
strukturera idéerna för att skapa en bättre översikt om vilka lösningsförslag som genererats. 
Samtliga idéer markerades med ett unikt nummer och sorterades under lämplig kategori, 
enligt beskrivning i avsnitt 4.2.1.  
 
Vidare menade Göran Ekvall att arbetsmiljön ska erbjuda frihet och resurser vilket har 
bekräftats under arbetet. Arbetsrummet för projektets genomförande hade tillgång till mobila 
väggar där framkomna idéer kunde sättas upp på vilket gjorde att vi ständigt blev påminda om 
vilka lösningsförslag som hade skapats och tack vara detta uppkom även inspiration till att 
nya idéer. Vikten av att skapa ett obeya room har därför insetts då ett projektrum främjar 
kreativitet och underlättar informationsutbytet samt informationsbevaringen. Att inte behöva 
behålla all information i minnet utan istället bli ständigt påmind och uppmärksam på vilka 
observationer som har gjorts, vilka problem som har identifierats samt vilka slutsatser som har 
dragits har gjort att utvecklingsarbetet blivit mer effektivt. Detta arbetssätt kommer med hög 
sannolikhet att användas i framtida utvecklingsarbeten. Dock var arbetssättet speciellt 
lämpligt för det specifika arbetet eftersom en problemdefinition inte var givet från början utan 
var tvungen att identifieras. Men oberoende av arbetets karaktär bedöms en 
dokumentationsfrämjande arbetsmiljö vara att rekommendera även för andra typer av 
utvecklingsarbeten.  
 
Tillgången till resurser behöver dock inte vara en ekonomisk fråga utan kan även inkludera 
småsaker. Skulle till exempel inte tillgång till den stora mängden nålar och de mobila 
väggarna funnits hade idéer varit tvungna att överföras till datorn eller placeras i pärmar. 
Detta hade i sin tur inneburit att de hade varit mindre tillgängliga och besvärliga att komma åt 
vilket hade hämmat kreativiteten.  

6.4  Reflektioner om verktyg för kreativitet 
Sammanfattat fungerade idégenereringen tillfredsställande och gav många olika idéer. De 
olika metoderna visade dock ha varierande grad av applicerbarhet på utvecklingsarbetet vilket 
kan bero på faktorer såsom i vilken ordning metoderna användes efter samt vilken typ att 
projekt det handlar om. Kanske är det därför som forskningen i området är bristfällig och 
liksom David Ullman skriver går det inte att säga att en metod är bättre än någon annan; 
eftersom resultatet baseras på hur och när i processen användaren applicerar metoden till 
problemet. Dock har utvecklingsarbetets användande av metoder visat på varierande 
tillämpningsbarhet, och att vissa metoder var mer produktiva än andra för att få fram unika 
respektive vidareutvecklingsidéer. Därmed kan Ullmans teori ifrågasättas, och det kan 
rekommenderas att utövarna anpassar valet av metoder efter vilket resultat som önskas.  
 
Den öppna brainstormingen kring frågor och konstateranden var den metoden som gav flest 
produktidéer. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att öppen brainstorming är den bästa 
metoden för idégenerering, utan kan bero på att författarna hade störst vana med att använda 
metoden från tidigare arbeten och därmed utfördes på ett mer effektivt sätt. Det bör även 
beaktas att metoden användes först i arbetet vilket gör att många idéer som även skulle ha 
framkommit under senare metoder kom fram redan där och skapade illusionen av att 
brainstorming var den bästa metoden.  
 
Ett vanligt misstag som ofta sker vid idégenerering är att en metod genomförs och 
dokumenteras, för att sedan direkt påbörja nästa metod. Erfarenheten från arbetet tyder dock 

69 
 



Diskussion och Reflektion 
 

på att de kreativa metoderna bör ske iterativt samt bör vara baserade efter resultat från 
föregående metod. Detta tillvägagångssätt gav i arbetet formen av ett ”idéträd” där 
genereringsfasen startade med en relativt bred bas och där vidareutvecklingsförslagen blev 
grenar åt spridda håll genom användandet av olika metoder. Denna process riskerar dock att 
bli långdragen men har som fördel att idéer och koncept blir mer genomarbetade vilket kan 
spara tid senare i utvecklingsarbetet. En annan aspekt som observerades var betydelsen av att 
bestämma specifika mål med metoderna om vad de skulle resultera i. Mål som att generera 50 
idéer under en brainstormingssektion visade sig vara en motivationsfaktor till att försöka vara 
kreativ. Denna typ av målsättning skapade en form av ”laganda” då det strävades efter att 
uppnå ett gemensamt mål och där uppkomna idéer uppskattades och berömdes. 
 
Brainstorming visade sig dock ha både för- och nackdelar; eftersom det var relativt fritt från 
regler och begränsningar blev resultatet väldigt beroende av vad brainstormingen fokuserade 
kring. Att använda pedometer som fokusord var en begränsning eftersom det låste 
kreativiteten kring vad som idag är en pedometer vilket gjorde att majoriteten av de 
genererade idéerna handlade om vidareutveckling av befintliga produkterna. Genom att 
istället använda dokumenterade konstateranden eller frågeställningar som utgångspunkt 
genererades en större mängd idéer om hur problemet kunde undvikas eller behov uppfyllas 
vilket gav ett betydligt bättre och nytänkande resultat, vilket bekräftade vad Thomas Kelley 
berättat om just brainstorming. Sammanfattningsvis kan brainstorming efter erfarenheter 
rekommenderas till alla typer av produktutvecklingsarbeten eftersom den är enkel, kräver 
relativt lite sakkunskap samt ger många idéer, men förarbete som exempelvis identifiering av 
marknadens önskemål bör göras för att frågeställningen ska ge det resultat som önskas.  
 
Resultaten från subtraktion och multiplikation var merparten modifikation av existerande 
produkter. Detta kan tänkas användbart när en produkt ska vidareutvecklas och förbättras, 
men för att skapa en helt ny produkt visade det sig mindre produktivt. Detta beror på att det är 
svårt att generera unika idéer genom att avlägsna eller addera en funktion hos en produkt då 
det i grund och botten är en och samma produkt. Dock bör det nämnas att metoderna gav 
tillfredställande lösningsslag vilka genom andra metoder troligen inte lika enkelt hade 
genererats. Metoderna bör därmed främst användas vid ett vidareutvecklingsarbete där målet 
är att lansera en ny modell av en redan existerande produkt.  
 
Negativ idégenerering visade sig nyttig när det handlade om att ta fram en krav- eller 
önskelista till potentiella koncept. Den skapade listan kunde översättas till tänkvärda aspekter 
som med fördel kunde användas för att detaljera konceptet. Många punkter på listan vart dock 
väldigt lika vilket troligen beror på att det fanns olika sätt att uppnå samma resultat. Större 
nytta av metoden skulle kunna ha erhållits genom att jämföra en redan existerande produkt 
mot listan; och utifrån den utvärdera vad som behöver förbättras hos produkten. Metoden gav 
inga utvecklingsidéer, men kravlistan kunde istället användas som en avstämningslista vilken 
användes som inspiration för idégenerering samt som avstämningsprotokoll för utvecklade 
koncept. Dock kan en parallell till fiskbensdiagram dras eftersom även den fokuserar på att 
hitta svar på en negativt ställd fråga. Förslagsvis skulle fiskbensdiagrammet kunna användas 
tillsammans med negativ idégenerering för att strukturera de negativa anledningarna och 
samtidigt minska risken för likalydande resultat. En intressant identifierad orsak till ett 
uppstått problem från negativ brainstorming kan besvaras i fiskbensdiagrammet, och kan med 
fördel användas tidigt i utvecklingsprocessen.  
 
Varumärkesmetoden genomfördes relativt sent i den kreativa fasen och bidrog dessvärre inte 
med lika många nya idéer jämfört med övriga metoder. Metoden resulterade i främst 
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inspiration om vad som skulle kunna förbättras eller nya sätt att marknadsföra produkter. Av 
de analyserade företagen gav Nike mest användbar inspiration vilket troligen berodde på att 
de arbetar inom samma bransch som Silva och att deras tankesätt därmed var enklare att 
applicera63. Att resultatet av metoden blev som det blev kan ha berott på att metoden antingen 
användes för sent i fasen eller att den var mer tillämpbar för företag som under längre tid har 
arbetat på ett visst sätt och då låst sig till en viss inarbetad tankemodell. Detta eftersom 
metoden syftar till att bryta tankemönstret. Däremot skulle det ha varit intressant att 
undersöka om användandet av enbart sportrelaterade företag i metoden hade resulterat i bättre 
idéer.  
 
Metoden attributberoende användes med pedometern som grund för att finna idéer vilket 
främst genererade ett antal redovisningsalternativ. Attributen som användes var färg, 
temperatur, rörelse, form och ljud. Av dessa var framför allt attributberoenden kring rörelse 
givande, vilket kan förklaras med att det är pedometerns huvudfunktion. En förklaring till det 
resultatet kan vara att vid tidpunkten för metodanvändandet hade det gjorts ett antal 
trendobservationer som bieffekt av att kunskapen inom området ökats. Dessa var att en bättre 
form av displayredovisning skulle göra pedometern mer uppskattad bland användarna och 
även att det var populärt med en personlig tränare, vilken har till uppgift att motivera 
personer. De båda observationerna påverkade troligen idéskapandet då genererade idéer 
behandlade bland annat förslag om hur användaren enklare skulle kunna ta del av information 
om stegrekommendationen hade uppfylls samt olika sorters alarmfunktioner som hade till 
uppgift att motivera samt påminna användaren till att motionera. En tolkning kan ändå göras 
att metoden troligen ämnar sig bättre åt att utveckla en redan existerande produkts egenskaper 
till att på ett bättre eller mer integrerat sätt koppla ihop egenskaper än att istället skapa en helt 
ny produkt.  
 
Den morfologiska analysen har till uppgift att mer eller mindre tvinga utövaren att kombinera 
olika lösningsförslag för att minska risken för begränsningar i idéskapandet. Eftersom arbetet 
initialt saknade krav om vad det utvecklade konceptet skulle klara av eller innefatta innebar 
detta att det inte gick att använda metoden i sin ursprungliga form. En modifierad metod 
användes därför för att forma tjugo koncept och eftersom varje persona skulle uppskatta minst 
fem koncept var det tvunget att utförda en enskild analys för varje person. De idéerna som 
personen hypotetiskt skulle uppskatta placerades i matrisen och därefter formades koncept. 
Resultatet blev med modifieringen tillfredsställande då flertalet av koncepten uppskattades 
mer eller mindre av samtliga personer. Slutsatser kunde dock dras om att metoden i framtida 
projekt främst bör användas när det ställs konkreta krav på produkten.  
 
Av dragna slutsatser om metoder kan en ny arbetsordning utarbetas som illustrerar i vilken fas 
och ordning metoderna skulle kunna användas i utvecklingsarbetet, se figur 54. Det bör 
poängteras att modellen endast är skapad ur de testade metoderna, och att detta inte på något 
sätt ska tolkas vara de ”enda” eller ”bästa” metoderna för ett bra resultat. Nya metoder som 
främjar ett alternativt tänkande bör alltid uppmuntras i produktutveckling.  
 
 

                                                 
 
63 I varumärkesmetoden användes följande företag; Apple, Volvo, IKEA, Nike och Apoteket 
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Figur 54. Rekommenderad arbetsordning 

 
I figuren defineras inte brainstorming på en egen plats i utvecklingsprocessen utan ska 
appliceras under hela den kreativa fasen. Detta kan motiveras med att brainstorming är den 
metod som flest personer är bekanta med, samtidigt som att den ger mycket och spritt resultat. 
Andra metoder kan rent av ses som ett slags komplement till brainstorming för att stimulera 
kreativiteten hos användare och deltagarna skulle kunna använda sig av dessa metoder enskilt 
för att under en brainstormingsession komma på fler idéer.  
 
Det bör nämnas att det i dagsläget finns ett problem med användandet av kreativa metoder 
vilket gör att resultatet inte alltid blir lika tillfredställande som utövarna hade önskat. Oftast 
råder kunskapsbrist om hur kreativiteten främjas i ett utvecklingsarbete vilket påverkar 
utfallet av metodernas användning. Vid brainstorming är det inte svårt att låta utövarna skissa 
deras idéer på ett papper men resultatet skulle ha kunnat bli bättre om ett antal faktorer hade 
åtgärdats innan metoden användes. Göran Ekvall berättar i avsnitt 3.2.2 att arbetsmiljö ska 
vara inspirerande och inge trygghet. Om utövarna försöker vara kreativa i en miljö med 
dunkel belysning och dålig ventilation kommer resultatet inte bli lika tillfredsställande jämfört 
med om samma personer fick arbete i en miljö med stora fönster, god ventilation samt 
behaglig temperatur. Det gäller inte bara att miljön är stimulerande för att kreativiteten hos 
utövarna ska infinna sig. Den beskrivna kunskapsbristen för metodernas användning kan vara 
en av orsakerna till att de inte alltid tillämpas i verkligheten utan endast stannar som ett 
kursmoment i skolan. Om utövarna har en skeptisk inställning inför metodanvändandet samt 
att de utförs inkorrekt blir sannolikt följden att metoden inte kommer att implementeras i 
framtida utvecklingsprocesser. Förståelse för hur metoderna fungerar måste därför finnas. 
Samtliga utövare måste få komma till tals samt känna tilltro inför varandra. För att metoderna 
ska användas på rätt sätt samt göra att varje individs kreativitet utnyttjas är det fördelaktigt om 
en person agerar moderator under idégenereringensfasen. Personens uppgift är att inspirera 
utövarna att vara kreativa samt driva idégenereringen framåt. Han eller hon ska även ha god 
insikt i hur kreativitet främjas samt ha god inblick i hur metoderna används. Moderatorn kan 
då successivt bearbeta de olika metoderna genom att rikta idégenereringen i önskad riktning 
utan att utövarna är medvetna om det.   
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6.5  Reflektioner om sållning 
Sållning enligt metoder kan debatteras om det är nödvändigt att använda. Fördelarna är att det 
hjälper användarna att vara objektiva i urvalet av koncept eller idéer samt ger en bra översikt 
av koncepts för- respektive nackdelar, men samtidigt tar det tid att genomföra och kan verka 
byråkratiskt. I arbetet gav metoderna ett enklare urval av vad som skulle presenteras till 
konceptmötet och bidrog även till konkreta och dokumenterade argument som kunde 
presenteras om någon skulle undra varför ett koncept ratats. Viktningsmatrisen var till stor 
nytta eftersom den skapande en inbördes och relativ poängviktighetsfördelning av kriterierna. 
Att sedan de potentiella kunderna fick inverka på kriteriernas relevans skapade även argument 
för vilka krav som var av störst betydelse för en produkt. Att använda resultatet från 
viktningsmatrisen i urvalsmatrisen gjorde även att koncept som kunder hypotetiskt skulle 
uppskatta lyftes fram vid konceptvalet.   
 
Ändringen i urvalsmatrisen var nödvändig för att möjliggöra jämförelser mellan olika 
koncept. Detta eftersom metoden ämnar studera huruvida utvecklingsförslag löser ett antal 
problem bättre eller sämre jämfört med en referensprodukt. I utvecklingsarbetet innehöll 
lösningsförslagen både pedometrar och gångstavar och därmed fanns det ingen objektiv 
referens som kunde användas. Bedömningen att skalan 0-2 var adekvat mot -, 0 eller + var bra 
då det gav en tillfredställande värdering av koncepten. Skalan skulle dock behöva 
vidareutvecklas; speciellt genom att skapa konkreta krav för vad varje poäng ska motsvara. 
Att ge Silvas kunder den sammanlagda viktningen fem kan debatteras. Tanken bakom att ge 
dem viktning i urvalsmatrisen var att få in faktorer som statusvärde och lättanvändhet i 
konceptvalet. Dessa skulle istället ha kunnat viktas enskilt i viktningsmatrisen för skapa en 
rättvisare bedömning. Huruvida det påverkade resultatet är svårare att avgöra då det slutliga 
konceptet Walk the Green World oavsett hade fått höga poäng och gått vidare till sluturvalet.  

6.6  Reflektioner om verktyg för kundinvolvering 
Silva hade ingen utarbetad slutkundundersökningsrutin, samt hade nyligen skapat en ny 
målgrupp utan referenspersoner. Det gjorde att det saknades stöd och underlag från företagets 
sida för att genomföra kvalitativa marknadsundersökningar om vad vardagsmotionärer ville 
ha. Bättre gjorda undersökningar hade gett större säkerhet i utvecklingen och skulle ha kunnat 
bevisa att den utvecklade produkten verkligen uppfyllde ett existerande behov. En detaljerad 
undersökning tar dock mycket tid och resurser vilket inte var aktuellt för företaget eller 
arbetet vid tidpunkten för projektets start. Det är dessutom sällan som kunder ur målgruppen 
specificerar hur de skulle vilja ha en ny produkt utan det gäller att göra en korrekt analys av 
deras användning och sedan verifiera detta för att skapa nya produkter.  
 
Det mest frekvent använda verktyget för att involvera potentiella kunder i arbetet var via 
enkäter på internetforum. Att forum valdes att studeras berodde dels på att utvecklingsarbetet 
initialt saknade avgränsningar vilket gjorde det svårt att kunna utföra en givande 
marknadsundersökning under en kortare tid samt att all fakta med historik redan fanns 
tillgängligt. Detta var ett enkelt verktyg för att få användaråsikter, eftersom det kräver 
förhållandevis lite arbete per svar. Kvaliteten på svaren varierar dock, och även fenomenet att 
det var en speciell sorts människor som svarar på internetenkäter gjorde att en undersökning 
skulle kunna ha förskjutits från att riktas mot en sökt målgrupp till endast få in svar från en 
smal del av denna målgrupp. Under arbetet pekar ingenting på att detta har skett, men risken 
bör ändå finnas i åtanke vid denna sorts undersökningar och det föreslås att internetenkäter 
och undersökningar endast bör ske i kvantitativt syfte.  
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Kvalitetshuset var väldigt viktigt inför den slutliga bestämningen av konceptet och gav 
argument bakom ställda krav på produkten i kravspecifikationen. Att dessutom koppla 
viktningen till kunders önskemål var i detta fall bra, då detta ytterligare förstärkte 
kundönskemålen och därmed kraven på produkten. Det enda problemet med kvalitetshuset 
var att det inte fanns någon riktig produkt att jämföra med andra produkter, vilket gjorde att 
produktjämförelserna blev en gissning snarare än analys; och inte kunde användas i en önskad 
omfattning. Därför bedöms kvalitetshuset ha större fördelar för användande i 
utvecklingsarbetet, men rekommenderas oavsett till samtliga projekt för att finna stöd till satta 
krav och att anpassa produkten till den verkliga marknaden. 

6.7  Reflektioner om utvecklingsprocessen 
Arbetet hade som mål att följa Silvas egen produktutvecklingsmodell, vilket dock visade sig 
vara svårt då de olika projekten hade olika startpositioner. Om Silvas arbetsmodell hade följts 
skulle arbetet varit färdigdefinierat vid startpunkten och större delen av arbetet hade haft som 
uppgift att planera samt hålla i kontakten med leverantörer. Silva utvecklar främst koncept 
och i samspråk med underleverantörer konstrueras produkten. Detta hade i vårt fall inneburit 
att arbetet inte hade innefattat materialval, undersökning av specifika komponenter samt 
miljöanalys, vilket hade gjort det mindre lämpligt som ett examensarbete. Om 
utvecklingsarbetet ändå hade utförts parallellt med Silvas egna projekt skulle en integration 
mellan dem kunnat ha hållits. Informationsutbytet mellan grupperna vid avstämningsmötena 
kunde ha medfört att eventuella hinder enklare kunnat passeras samt att övriga grupper skulle 
ha kunnat rekommenderat tillvägagångssätt eller lösningsförslag.  
 
Silva hade som önskemål att arbetet skulle resultera i ett koncept som var nytt inom kategorin 
exercise-4-life. Därför eftersträvades att genomföra idégenereringsfasen utan påverkan från 
Silvas egna idéer för förnyelse, och därmed minska risken för ett riktat idéskapande. Som 
kreativitetsprofessorerna Alan Robison och Sam Stern menar beskrivet i avsnitt 3.2.1 ska en 
viss sakkunskap infinna sig men dock inte för mycket för att främja kreativitet. Hade Silva 
avslöjat sina idéer skulle troligen senare genererade förslag varit influerade av dessa vilket 
hade haft som följd att kreativiteten begräns. Författarnas och Silvas ställningstagande har 
sannolikt resulterat i att fler kreativa idéer har genererats, vilket även har bekräftats av 
anställda på Silva under en diskussion kring konceptvalsmötet.  

6.8  Övriga reflektioner 
Utvecklingsarbetet kom att lita mycket på expertisen hos underleverantören eftersom det är 
enligt samma process som Silva själv utför sin utveckling. Något som bör tas i beaktning är 
dock att även underleverantören har ett visst vinstintresse, vilket i värsta fall kan ha negativa 
konsekvenser för produktens pris eller kvalité. Eftersom ingen fördjupning i teori angående 
tekniska komponenter har genomförts i arbetet var det svårt att validera den elektroniska 
konstruktionen eller verifiera att de komponenter som underleverantören valt verkligen är de 
bäst passande. Är konstruktörerna dessutom lokaliserade utomlands kan skillnader i språk och 
samhällsnormer orsaka problem i allmän konstruktion. I tekniska rapporter finns en regel som 
säger att teorin ska granskas källkritiskt och jämföras med andra oberoende källor för att 
verifiera informationen. Likaså bör ett utomstående konstruktörs- samt tillverkningsföretag 
granskas kritiskt med hjälp av andra externa leverantörer för att jämföra vilken prestanda som 
kan uppnås till vilket pris. Inga tecken pekar på att Silvas underleverantör på något vis har 
utnyttjat sin position som konstruktörer, men slutsatsen kan ändå dras att det är viktigt att ha 
viss kontroll över konstruktionen så att den verkligen motsvarar kravspecifikationen.  
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Bilaga 1. Produktjämförelse pedometer 
 

Bilaga 1. Produktjämförelse pedometer 
 

 
Omron Walking style II64 Silva ex3-Plus65 

 

 
Pris66 279 SEK  349 SEK 
Dimensioner 
(WxHxD) 

66 X 47 X 16 mm 50 X 30 X 12 mm 

Vikt med batteri 32 g 20 g  
Batteritid 6 månader 6 månader 
Antal utföranden 3 färgkombinationer  2 typer av displayer 
Levereras med handrem med clips halsrem 
Stegräkning Ja Ja 
Mäter sträcka Ja Ja 
Mäter aktiv tid Ja Ja 
Kalorimätning Ja, även i g kroppsfett Ja 
Displaybelysning Nej Nej 
Klocka 24 h 24 h 
Minne 7 dagar 7 dagar 
Aerobic step Ja*  Nej 
Filterfunktion Nej Ja**  
Motionsbarometer Nej Ja***  
Mättyp (steg) accelerometer accelerometer 
Precision +/-5 % (UKK institute) 97 %  
Övrigt  Skärmen ställer in sig efter vilken ledd mätaren 

hålls upp på, och gör att du ”alltid” ser skärmen 
rättvänd.  

 
 
* Efter 10 minuters gång med en intensitet på minst 60 steg/min aktiveras aerobic steps, en speciell mätare som räknar högintensiva steg. 
Omron hävdar att detta motiverar människor till mer träning.  
** För att endast mäta när användaren verkligen tar steg och inte bara slår i bordskanten. Användaren måste ta kontinuerliga steg i 10 
sekunder för att stegen skall räknas.  
*** En funktion som mäter hur du ligger till i jämförelse med de 10 000 steg som skall tas varje dag. Räknas ut ett snitt för senaste veckan.

                                                 
 
64 Omron Walking Style II produktspecifikation 2004 

65 Internt dokument Silva 

66 (“Prisjakt” 2008) 

I(I) 



Bilaga 2. Personas 
 

Bilaga 2. Personas 
 

 

Linda Bouveng 
Ålder: 25 år 
Civilstånd: Singel 
Familj: Föräldrar samt syster som bor i Uppsala 
Yrke: Ekonomiassistent 
Bor: 2a (43 kvm) i Chelsea, London 
Intressen: Teater och musikaler, träning, promenader, inredning, hälsa 
Mål med träning: Se bra ut och må bra, ha roligt 
Drömmer om: Karriär i England eller USA, familj samtidigt om möjligt  
Motto: Idag är den första dagen på resten av ditt liv 
 

Linda är en glad tjej som via kontakter fick erbjudande om ett jobb i London, och tvekande 
inte en sekund på att ta det. Hon har en storasyster hemma i Uppsala som tidigare har jobbat i 
New York och som är hennes stora förebild. Även om hon bor i London åker hon oftast hem 
för att fira jul och födelsedagar hemma i Uppsala. De lite festligare högtiderna såsom nyår 
firas dock med vänner och syster i London. Hon tycker om att gå ut på klubb någon gång 
varje helg för att dansa med sina engelska vänner till favoritmusiken Rn’B och Club music. 
Linda tränar i grupp 2-3 ggr i veckan; varierande aerobics och spinning. Annars är hon ofta 
utomhus och promenera gärna längs Themsen eller i Hyde Park som en ”daglig” motion, även 
om det regnar. 
  
Linda har inrett sin lägenhet stilrent och minimalistiskt. Inredningsmässigt föredrar hon ljusa 
och pigga färger som passar ihop utan att det blir smaklöst. Lindas lägenhet är alltid välstädad 
och ren med saker och ting tydligt organiserade. Hon har en mindre TV i vardagsrummet som 
ofta står på när hon är hemma så hon kan lyssna på nyheterna samtidigt som hon lagar mat 
eller chattar på Internet. I klädesväg anser sig Linda vara både märkes- och modemedveten. 
Favoritmärken inkluderar Gucci men oftast köper hon kläder på Zara eller H&M då det bättre 
passar hennes ekonomi och lämnar pengar över till andra intressen. Hon har en bärbar dator 
hemma som hon använder för att hålla kontakten med vänner i Sverige med samt för att se på 
film i sovrummet. Linda tycker om teknik men hatar att krångla med tidskrävande 
inställningar och installationer. Det hon köper ska fungera direkt och vara lätt att förstå sig på. 
  
Linda tycker om att laga hälsosam mat men äter ofta ute på stan. När hon äter på restaurang så 
är hon dock fortfarande noga med vad hon äter och undviker ofta såser. Linda dricker inte 
läsk alls, möjligen mineralvatten men oftast bara vatten. På krogen dricker hon 1-2 drinkar. 
Hennes enda synd är en stor passion för Starbucks och deras olika kaffesorter, vilket hon i 
stort sett köper dagligen på väg till eller från kontoret.  
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Robert Mattsson 
Ålder: 39 år 
Civilstånd: Gift med Ann-Marie 36 år, en son Oscar  
Yrke: Revisor på ett medelstort företag 
Bor: I villa i stadsdelen Hisingen, Göteborg  
Intressen: Äventyrliga resor, umgås med vänner och familj, hälsosam matlagning 
Mål med träning: Att träna regelbundet för att hålla sig i form och öka 
livskvalitén 
Drömmer om: Att spendera tid med sin familj och leva ett långt och lyckligt liv 
Motto: Varje dag är en gåva; ta tillvara på den  

Robert tycker om att resa och familjen brukar i regel åka iväg på semester två gånger om året. 
Under vinterhalvåret åker familjen till de svenska fjällen för en veckas skidåkning och under 
sommarhalvåret åker de till sydligare breddgrader där de hellre upptäcker resmålet än att 
spendera hela semestern på en sandstrand. Hans arbete, familj och vänner kräver mycket tid 
och därför planerar han sin vardag noga för att utnyttja den optimalt. Familjen och släkten är 
viktig för honom och därför prioriterar han att vara tillsammans med dem framför annat. 
Robert tycker även om att laga mat och är medveten om vad han äter. Att äta hälsosamt är ett 
sätt för honom att uppnå bättre livskvalitet. 
 
Robert trivs med sitt liv och tränar regelbundet för att hålla sig i form. När han motionerar 
brukar han varva löpning och styrketräning eftersom han själv kan bestämma när han ska 
träna. Gympasset brukar han genomföra i den närliggande SATS-lokalen intill kontoret under 
en längre lunch eller direkt efter jobbet. När Robert löper brukar han om att springa i det 
närliggande naturområdet i Hisingen lyssnandes på musik. I lurarna gillar han att spela 
rockklassiker eller något annat som får igång honom eller gör honom glad. Robert har inga 
problem med att motionera ensam utan föredrar detta då han inte behöver anpassa sig till 
någon annan och samtidigt blir motionspasset en ”avslappningsövning”.  
 
När han träffar sina kompisar så är det oftast i sportrelaterade aktiviteter, exempelvis över en 
match i en racket- eller lagsport, eller på läktaren då hans favoritlag IFK Göteborg spelar. Det 
blir även en och annan ”after work” för att umgås med arbetskollegor. Även om Robert gärna 
spenderar tid med sin stora bekantskapskrets så har han inga problem att göra saker själv. 
 
Robert är både musik- och designintresserad och har en iPod som han använder när han 
motionerar. Han är ett stort fan av Apples produkter och äger en iMac samt funderar på att 
köpa en iPhone när köerna tar slut och priset är det rätta. När Robert införskaffar nya 
produkter läser han endast manualer till dyra produkter då han vill veta produktens extra 
funktioner och göra sig införstådd i hur produkten användes. Han väljer klädesmärken efter 
vad de representerar och att de stämmer överens med hur han vill uppfattas. 
 
Familjen Mattssons hem är en tvåplansvilla som har en tillhörande trädgård. På sommaren 
tycker han och att fixa och dona i trädgård eller att läsa DN på familjens träterrass i 
anknytning till huset. Om vädret inte tillåter uppskattar han att se något action- eller 
äventyrsprogram på sin 42” LCD TV med en kopp espresso i handen från familjens nyinköpta 
espressomaskin. Familjen äger en bil av märket Audi. Bilen har några år på nacken men tack 
vare god service fungerar bilen bra. Varje familjemedlem äger en cykel och de är inte 
främmande att ta cykel till jobbet/skolan om vädret tillåter. 
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Barbro Andersson 
Ålder: 56 år 
Civilstånd: Gift med Lars, 57. Har två söner och en dotter 
Yrke: Lönekontoret för landstinget  
Bor: I radhus i Eskilstuna 
Intressen: Laga mat, plocka svamp i skogen, jympa på F&S, Bag-in-box vin  
Mål med träning: Att blir lite mindre rundare om midja och lår 
Drömmer om: Att bjuda med barnen på en långresa någonstans i Asien. 
Motto: Efter 50 börjar livet! 

Barbro är en riktig husmor med smak för det goda i livet. Som mor till tre ”utflugna” barn är 
hon väldigt familjekär och värnar om dess lycka väldigt mycket, något som märks i hennes 
hem som är fullt av familjefoton. Hennes make Lars är en typisk femtiotalist jobbandes på 
vägverket och som har stor respekt och kärlek för Barbro. Han är inte fullt lika utåtriktat 
social som henne men räds fortfarande inte att prata med grannar och gemensamma bekanta 
när tillfälle bjuds; gärna om bilar och speciellt då deras SAAB 9-3.  
 
Barbro tränar jympa upp till två gånger i veckan på det lokala Friskis & Svettis och ser det 
som ett sätt att socialt träffa vänner och bekanta. Hon cyklar till jobbet när vädret tillåter och 
på jobbet väljer hon alltid trapporna före hissen. Trots det känner hon att hon skulle behöva 
röra på sig lite mer för att kompensera för de lite mer lyxiga vin&kex-helgerna framför 
favoritprogrammen ”så ska det låta” och ”singing bee” på TV. Hon har provat på stavgång 
med en friskisgrupp en gång och tyckte det var roligt; men hon är skeptiskt till att försöka 
utöva det själv. Vissa kvällar går hon och Lars även på promenader i närområdet. Det hände 
förut att hon då tog med en enkel pedometer hon fått med tidningen ”må bra” men hon 
tappade intresset för den efter ca en månads användning. Under hösttider älskar hon att plocka 
svamp och av dem laga goda maträtter; något som Lars inte är sen att tacka ja till. Den goda 
maten bekymrar dock Barbro då hon känner att midjemåttet ökar; men samtidigt är hon för 
bekväm och vill njuta av livet för mycket för att dra ned på just maten.  
 
Hon jobbar på Landstingets lönekontor i Eskilstuna, och trivs bra. Hon har ingen akademisk 
bakgrund utan fick jobbet på grund av gamla meriter. På jobbet använder hon datorer i viss 
utsträckning, främst office och ett program som landstingen använder för personalhantering.  
I deras hem finns inte mycket elektronik. De har en snart återbetald dator med modem som de 
använder för att betala räkningar med. Lars köpte även en inspelningsbar DVD-spelare på 
annons för cirka ett år sedan som Barbro nyligen har lärt sig använda. Inte för att hon är dålig 
med teknik men snarare för att hon inte känner sig insatt och är rädd att göra fel. Det står även 
en radio i köket där favoritkanalen Mix Megapol flitigt spelas, och Barbro ringer ofta in till 
radiokanalen för att önska sig låtar av favoritartisten Celine Dion.  
 
Storhandling sker alltid torsdagar på ICA Maxi då hon köper allt som behövs till middag den 
närmsta veckan. Träningsutrustning handlar hon på intersport och det är bara jympakläder hon 
kan tänka sig att lägga ut lite mer pengar på eftersom hon tycker att det är så roligt. Barbro 
älskar Sverige och har landställe upp i Dalarna där hon ofta spenderar semestrar och helger. 
De köpte huset för länge sedan och under tiden de haft det så har Lars byggt ut det ganska 
mycket. De planerar att antingen flytta dit eller i alla fall spendera mer tid där när båda har 
gått i pension. 
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Bilaga 3. Användaranalys  
Scenarion för Robert Mattsson 
 
Scenario 1 - Gym 
Robert ska snart gå på långlunch och han har bestämt sig att promenera till den lokala SATS-
anläggning för att genomföra ett gympass. Han har bestämt att han har en och en halv timme 
till förfogande att genomföra passet. 
 
Innan gympasset vill han: 

 att produkten ska vara lätt att ha med sig. Det vill säga att den ska vara enkel att 
komma ihåg.  

 veta historik i form av vilka muskelgrupper han har kört tidigare under veckan eller 
förgående vecka. Roberts mål är att försöka träna samtliga muskelgrupper under en 
vecka för att bli behålla sin muskelsymmetri. Kalenderfunktion skulle vara önskvärt. 

 veta hur länge han ska värma upp. T.ex. tidtagning för uppvärmning 
Under gympasset vill han: 

 veta hur lång tid han ska vila mellan seten för att effektivisera sin träning. 
 vara kontaktbar under passet. Antingen via telefon, mail eller personsökare 
 ha tiden till förfogande inprogrammerat för att veta när han bör stretcha och duscha för 

att komma tillbaka i tid till jobbet 
Efter gympasset vill han: 

 veta hur många kilo totalt han har lyft under passet 
 
Scenario 2 - Löpning 
Robert kommer hem från jobbet och har planerat att genomföra ett löppass. Sonen Oscar är 
hemma hos en kompis och Ann-Marie är fortfarande kvar på jobbet vilket betyder att han inte 
behöver ta hänsyn till någon. Han ska bara äta, läsa igenom posten samt utföra några 
hussysslor innan löppasset påbörjas. 
 
 Innan träningspasset vill han: 

 veta när han kan sticka ut och springa utan att få håll på grund av maten 
 att produkten ska kunna pipa till 10 min. innan löppasset påbörjas för att göra honom 

påmind om att han inte ska glömma bort löppasset eller produkten.  
 fästa produkten på kroppen/kläderna. Det är viktigt att den inte är ivägen för honom. 

Under träningspasset vill han: 
 att tidtagningen startar automatiskt när han börjar springa 
 att tidtagningen ska pausas vid stopp. Till exempel om han ska knyta om skorna, hälsa 

på bekanta längs vägen etc. 
 veta hur lång tid av den totala tiden som han var stillastående 
 veta sin puls för att anpassa sin hastighet efter rekommendationer 

Efter passet vill han: 
 veta hur långt han har sprungit samt hastighet med en decimals noggrannhet 
 att data förs över automatisk när han kommer hem eller närmar sig datorn. Han 

kommer inte ihåg att föra över information till datorn efter löppasset då Oscar och 
Ann-marie tar upp all hans uppmärksamhet. 

 att produkten inte ska vara smutskänslig eller lätt blir äcklig. Han vill ha med sig 
produkten till jobbet följande dag utan att den luktar illa eller ser smutsig ut. 
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Scenario 3 – Cykling 
Det är en vacker augustidagsmorgon med knallblå himmel. Robert läser i tidningen att vädret 
kommer att hålla i sig hela dagen. Han bestämmer sig för att cykla till jobbet som ligger cirka 
7 km från villan i Hisingen. Ann-Marie erbjuder sig att skjutsa och hämta sonen Oscar från 
skolan vilket han inte har något emot. Han äter sin frukost, borstar sina tänder, packar ner 
kostymen i sin ryggsäck och tar på sig ett par träningskläder. Han vet att han kommer bli 
svettig under turen och vill inte smutsa ner sina finkläder. 
 
Innan träning vill han: 

 använda sin iPod 
 använda sin hjälm 
 stoppar ner sin kostym i en sportbag 

Under träning vill han: 
 veta vad klockan är under cykelturen för att se om han kommer från i tid 

Efter träning vill han:  
 veta hur många dagar han har cyklat till jobbet 
 veta hur långt cykel totalt har rullat för att enklare kunna veta när cykel bör servas 
 inte registrera sin träning på jobbet utan endast i hemmet 

 
Övriga kommentarer om Roberts träning: 

 Han bryr sig egentligen inte om specifik datahistorik men han tycker det är kul att med 
jämna mellanrum studera hur han ligger till eller hur han har utvecklats med sin 
träning. 

 Han cyklar för nöjets skull 
 Han bryr sig inte särskilt mycket om att mäta prestation. 
 Han använder sin iPod när han joggar men lyssnar på gymmets musik när har 

styrketränar 
 
Scenarion för Linda Bouveng 
Scenario 1 – Promenad 
Det är tidig morgon i ett mulet London. Linda bestämmer sig för att promenera till jobbet 
denna dag vilket inte hör till ovanligheten. Hon brukar gå längs Themsens promenadstråk 
vilket hon även beslutar sig för att göra denna dag. 
 
Innan promenaden vill hon: 

 att produkten ska automatiskt känna av vilken motionstyp Linda tänker utföra 
 att produkten ska ha inprogrammerade sträckor 

Under promenaden vill hon: 
 veta hur många steg hon har tagit 
 baserat på tidigare information veta hur lång tid det är kvar tills hon är framme 
 veta vad klockan är under promenaden 
 ha ett överfallsalarm för att känna sig trygg 
 bära produkten i fickan eller på armen. Något ställe där den inte är i vägen. 

Efter promenaden vill hon: 
 veta hur långt hon har gått 
 kunna ställa in produkten till ”kontors mode” 
 veta hur mycket hon har gått i höjd för att motivera sig att gå i trappan istället för att ta 

rulltrappan. Resultatet skulle hon vilja veta veckovis. 
 veta andelen effektiv motion vs. strömotion vid datapresentation 
 att produkten nollställs automatisk vid midnatt 
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Scenario 2 – Aerobic 
Efter jobbet åker hon hem, äter lite yoghurt samt en macka och därefter packar hon sin 
träningsväska med träningskläder. Efter en stunds vila framför tv:n promenerar hon till den 
lokala träningsanläggningen i närheten av hemmet lyssnandes på musik.  
 
Innan träning vill hon: 

 fästa produkten på kroppen 
 ha gymmets scheman i produkten 
 bli påmind om olika pass 
 veta historik från tidigare pass för att veta vilket pass hon ska välja 

Under träning vill hon: 
 veta vad klockan är och hur lång tid det är kvar av passet 
 att produkten registrerar olika typer av rörelser 

Efter träning vill hon: 
 veta antalet tagna steg under passet 
 ha jämförelsedata mellan olika pass 
 veta hur jobbigt passet var, presenterat på ett enkelt sätt 
 ha information om den aktiv respektive passiv tid av träningen 

 
Scenario 3 – Spinning 
Det är fredagseftermiddag och Linda har planerat att utföra ett spinningpass på den lokala 
träningsanläggningen. Hon har druckit vatten hela dagen då hon vet att hon kommer att 
svettas väldigt mycket. Hon slutar jobbet, tar tunnelbanan mot hemmet, äter en frukt och 
laddar batterierna genom att lägga sig i soffan med en bok i famnen.  
 
Innan träning vill hon: 

 ha tillgång till gymmets scheman 
Under träning vill hon: 

 veta sin puls 
 veta hur mycket tid det är kvar av passet så att hon kan optimera träningen 

Efter träning vill hon: 
 veta antal tagna trampsteg samt distans 
 ha jämförelsedata om olika utförda spinningpass 
 veta kaloriförbränningsdata 

 
Övriga kommentarer om Lindas träning: 

 Produkten ska vara stöttålig  
 Produkten måste tåla regn 
 Produkten ska ha ett långt minne om hon planerar att resa bort 
 Produkten ska vara smidig att använda 
 Den ska även vara diskret designad och inte sticka ut alltför mycket 
 Hon har ofta kontorskläder på sig under promenader, men byter skor innan. 
 Hon vill ha någon sorts belöning för hård eller jobbigare träning 
 Hon är inte stegfixerad utan vill endast veta om hon har uppfyllt dagsbehovet 
 Hon skulle vilja göra produkten personlig vad gällande bakgrundsfärger, fonter och 

presentationsdata etc 
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Scenarion för Barbro Andersson 
Scenario 1 - Cykling 
Det är en kylig oktobermorgon och Barbro har bestämt sig för att cykla till arbetet 4 km från 
hemmet. Hon äter sin frukost, borsta sina tänder, tar på sina kläder samt cykelhjälmen. Hon 
kommer att hålla ett relativt lågt tempo och räknar inte med att bli svettig. Hon använder sig 
inte av mp3-spelare utan vill höra om bilar eller cyklister är i närheten.  
 
Innan cykelturen vill hon: 

 att produkten ska vara lätt att ta med sig, alltså enkel att komma ihåg 
 fästa produkten stadigt på cykeln. Hon vill absolut inte tappa den. 

Under cykelturen vill hon: 
 veta tiden under tiden hon cyklar. Displayen ska vara tydlig med upplyst skärm. Hon 

vill inte släppa styret under cyklingen för att exempelvis trycka på en knapp. 
 veta hålltider under turen för att kontrollera hur hon ligger till 

Efter cykelturen vill hon:  
 ha en bekräftelse på ”nyttighet” 
 bli påmind om att inte glömma produkten (och lampor) på cykeln 
 inte ha produkten hängande runt halsen 

 
Scenario 2 – Jympa 
Arbetsdagen börjar närma sig sitt slut och Barbro har bestämt sig för att cykla iväg till Friskis 
& Svettis för att genomför ett jympapass. Han tar en frukt innan hon lämnar kontoret och går 
ner till sin cykel. F&S ligger endast 5 minuters cykling från arbetsplatsen. Hon placerar 
träningsväskan i cykelkorgen och hon byter sedan om på F&S. 
 
Innan jympan vill hon: 

 ha en påminnelse om intag av mat innan jympan 
 ha en påminnelse om att passet börjar snart 
 att produkten ska vara lätt att komma ihåg för att inte glömma den på jobbet 

Under jympan vill hon: 
 att produkten inte ska vara ivägen eller skava 
 att produkten ska sitta stadigt 
 att produkten startas och stoppas automatiskt 
 att produkten registrerar samtliga steg 

Efter jympan vill hon: 
 ha bekräftelse på nyttighet 
 ha enkel statistik, ex. antal hopp, antal steg etc 
 ha en påminnelse om att boka nästa pass eller att hon ska köpa mjölk 
 att produkten ska vara stöttålig 

 
Scenario 3 - Vardagsmotion  
Det är lördagsmorgon i familjen Anderssons hem. Barnen ska komma på besök mot 
eftermiddagen och Barbro och Lars hade tänkt göra det lite fint i hemmet samt självklart 
bjuda på god mat. Hon vaknar upp efter en underbar natts sömn.   
 
Innan aktiviteterna börjas vill hon: 

 bli påmind om att ta på sig produkten  
 att produkten ska vara enkel att komma ihåg 

Under vardagen vill hon:  
 att produkten inte ska märkas av/vara ivägen 
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 att produkten ska vara svår att nollställa för att inte omedvetet nollställa den 
 att produkten ska ge påminnelse om inplanerade händelser 

Mot kvällen vill hon: 
 ha bekräftelse på nyttighet 
 att produkten ska förhindra att den åker med i tvätten 
 veta hur långt hon har gått under dagen 

 
Scenario 4 - Promenad 
Det är ett strålande väder denna söndag och Lars och Barbro har tänkt gå sin 
söndagspromenad i det närliggande naturområdet. Det kommer inte att hålla ett raskt tempo 
utan vill njuta av den friska luften och fågelkvittret i ett lugnt tempo. 
 
Innan promenaden vill hon: 

 att produkten ska vara enkel att komma ihåg 
Under promenaden vill hon: 

 att produkten inte ska vara i vägen 
 veta vad klockan är, andra data är onödigt 

Efter promenaden vill hon:  
 ha bevis på nyttighet, exv. kalorimättning 
 veta antalet tagna steg och hur långt de har gått samt total tid för promenaden 
 veta hur mycket stigning de har utfört, höjdmätning 

 
Övriga kommentarer om Barbros träning: 

 Hon vill att produkten ska addera olika aktiviteters ”nyttighet” 
 Hon vill inte tappa bort produkten av misstag, det bör finnas en säkerhetsanordning 
 Hon vill att displayen ska vara tydlig
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Koncept 1: Walk the World 
 
Detta koncept syftar till att mäta total höjd som användaren har klättrat under dagen och 
skapa en totalhistorik som kan användas för att via Silva Connect bestiga byggnader eller 
berg. Produkten ska vara inställd att endast räkna höjd när mätaren samtidigt registrerar 
rörelse, vilket gör att användaren inte kan tillgodose höjd som fås genom att exempelvis åka 
hiss. Det skall även finnas en liknande distansfunktion där användaren kan gå Vättern runt 
eller gå till Paris. Funktionerna kan även göras till spel där en distans eller höjd måste klaras 
av på tid för att komma vidare mot målet.  
 
Fördelar: 
+ Ökar motivation för att gå i trappa 
+ Roligare att vandra 

 
Nackdelar: 
- Komplex att konstruera 
- Nollställning mycket negativt 

 
Robert  Linda ☺ Barbro ☺

 
Koncept 2: Lock’n Load 
 
Lock’n load syftar till att produkten ger användaren ett uppdrag att slutföra inom en 
fördefinierad tid. Lyckas användaren att uppnå målet så belönas användaren med ett nytt 
uppdrag för nästa tidsperiod. Konceptet blir ett spel där användaren genom sin egen motion 
tar sig längre fram och upptäcker nya rörelseformer. Konceptet kan utvecklas till att uppfylla 
”personliga mål” istället för fördefinierade nivåer. Exempelvis kan användaren skriva in ett 
mål via Silva Connect och får då hem ett ”spel” till pedometerns som är anpassat för just 
deras mål.  
 
Fördelar: 
+ Motiverar användaren att röra sig 
+ Tilltalar yngre 
+ Produkten utvecklas och är rolig en 

längre tid 

 
Nackdelar: 
- Komplex att konstruera 
- Spelberoende? 
- Nollställning mycket negativt 

 
Robert  Linda Barbro ☺
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Koncept 3: Invisible XX 
 
Konceptet går ut på att pedometern saknar skärm eller knappar, och fästes enkelt och diskret 
i till exempel nyckelringen. Det enda pedometern egentligen gör är att registrera information 
om den dagliga rörelsen. När användaren sedan kommer hem efter en dag på jobbet eller 
efter ett motionspass så lägger denne ”nyckelknippan” i närheten av datorn, och 
informationen skickas automatiskt trådlöst till datorn där användaren kan välja att se 
grafer/diagram/siffror via Silva Connect. 
 
Fördelar: 
+ Tillgänglig och enkel att ta med sig 
+ Roligare redovisning 

 
Nackdelar: 
- Kan inte se resultat under motion 
- Strålning? (rädsla för strålning) 
- Kräver en dator/Internet 

 
Robert ☺ Linda ☺ Barbro 

 
Koncept 4: Personlig Profil 
 
Konceptet går ut på att göra pedometern personlig. Användaren kan välja ett eget skal för 
produkten, samt bakgrundsbilder och font för menyerna. Via Silva Connect kan användaren 
sedan även välja vad som ska redovisas i pedometern och på vilket sätt, exempelvis diagram 
eller siffror. Funktionsmässigt kan produkten mäta olika sorters motion som cykling eller 
löpning för att sedan redovisa dem enskilt. Konceptet kan även innehålla användarprofiler så 
att en familj kan kämpa tillsammans och innehålla någon form av high-score för att se vem i 
familjen som tränar bäst.  
 
Fördelar: 
+ Rolig redovisning 
+ Roligt för familjen, kämpa tillsammans! 
+ Personlig 

 
Nackdelar: 
- Komplex att konstruera 
- Komplex att använda 
- Kräver mycket minne 
 

 
Robert ☺ Linda ☺ Barbro  
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Bilaga 4. Konceptbeskrivningar 
 

Koncept 5: Notebook 
 
Konceptet grundar sig i att huvudfunktionen är en kalender med ”välmåendemätare” som 
bifunktion. Produkten ska hjälpa dig att planera samt utföra din träning, och användaren 
skall även kunna ställa in andra informationsmemon som exempelvis. ”hämta barnen på 
dagis”. Produkten har en så kallad matintagstimer; som säger till när du får träna tidigast 
efter måltid. Produkten har en scroller istället för knappar då mycket information kommer att 
förmedlas via skärmen.  
 
Fördelar 
+ Påminner om träning 
+ Mer användbar till vardags 
+ Kan ersätta vanlig kalender 

 
Nackdelar 
- Kalender ej silvas produkt 
- Komplex att konstruera 
- Komplex att använda 

 
Robert ☺ Linda  Barbro ☺ 

 
Koncept 6: Silvagotchi 
 
Konceptet går ut på att produkten endast har en smiley/en färg på skärmen, och denne är 
glad/neutral/ledsen eller grön/gul/röd beroende på hur duktigt användaren har motionerat. 
Så för att få en gladare gubbe eller grönare färg måste användaren ut och gå.  
 
Fördelar 
+ Enkelt 
+ Roligt 
+ Motiverande 

 
Nackdelar 
- Kort livslängd, lätt att tröttna på 
- Kan uppfattas som barnslig 
- Ej kompatibel med SilvaConnect 
 

 
Robert  Linda  Barbro ☺ 

 
Koncept 7: Gym Counter 
 
En gymräknare med minnesfunktion som minns när användaren tränade de olika 
muskelgrupperna och påminner om vad som ska tränas vid varje tillfälle så att träningen 
varieras. Produkten hjälper även till att räkna repetitioner och har ett digitalt måttband som 
mäter muskelökning och låter användaren se framsteg. Den säger till när användaren har 
vilat ”nog” mellan seten. Produkten har även en uppvärmningsfunktion som känner av hur 
kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen förändras. När ”rätt” temperatur/puls har uppnåtts 
bekräftar produkten att uppvärmningen är avklarad genom att sända ut en signal eller att 
displayen ändrar färg. 
 
Fördelar: 
+ Effektivare träning 
+ Påminner 
+ Motiverar 

 
Nackdelar: 
- Kan bli otymplig 
- Komplex att använda 
- Komplex att konstruera 

 
Robert ☺ Linda  Barbro  
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Bilaga 4. Konceptbeskrivningar 
 

Koncept 8: Multidisplay 
 
Produkten har displayer i alla riktningar som visar olika saker samtidigt. Produkten fungerar 
även som ex3 Plus där data alltid visas rättorienterat mot användaren.  
 
Fördelar: 
+ Enkel 
+ Mer lättåtkomlig data 

 
Nackdelar: 
- Svårt att orientera sig 
- Kortare batteritid 

 
Robert ☺ Linda ☺ Barbro  

 
Koncept 9: Tävla med dig själv 
 
Konceptet går ut på att räknaren samlar detaljerad information om en träningsomgång och 
refererar sedan till den träningsomgången under träning efteråt. T.ex. kan den under löpning 
kommentera hur långt framför eller bakom användaren som han eller hon befann föregående 
löprunda. Det blir ett enkelt sett att låta användaren tävla mot sig själv eller mot andra. 
Konceptet kan även visa mellantider för förbestämda sträckor och via Silva Connect kan 
dagsformer visas överskådligt i jämförelse med tidigare dagar. 
 
Fördelar: 
+ Motiverande 
+ Roligare 
+ Underlättar analys via Silva Connect 

 
Nackdel: 
- Fungerar bäst för exakt samma sträcka 
- Samma sak kan göras med Stop Coach. 
- Riktar sig till fel användare 
 

 
Robert  Linda  Barbro  

 
Koncept 10: Annan redovisning  
 
Konceptet går ut på att göra resultatet intressantare för användaren genom att visa det i 
grafik istället för endast siffror med mål att därmed öka intresset för produkten. I övrigt 
innehåller produkten inga tillägg i funktioner.  
 
Fördelar: 

+ Mer överskådligt 
+ Visar framsteg tydligare 
+ Roligare resultat 
+ Motiverande 

 

 
Nackdelar: 

- Komplex att konstruera 
- Kräver mer avancerad skärm 

 

 
Robert ☺ Linda ☺ Barbro ☺ 
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Bilaga 4. Konceptbeskrivningar 
 

Koncept 11: Walk it away 
 
En mätare där ett antal onyttiga maträtter finns fördefinierade. Efter eller inför en planerad 
måltid kan användaren knappa in vad han eller hon avser äta och produkten visar antingen 
en bild eller ordet på skärmen. När sedan användaren börjar gå så kommer bilden eller ordet 
att suddas ut/strykas över för hur stor del av maten som har förbränts. En bifunktion är att 
mätaren visar hur lång tid det kommer att ta för att ”gå av” maten baserat på din 
gångtaktshistorik. Mätaren fokuserar på kalorimätning så denna funktion behöver omarbetas 
så att folk får förtroende för funktionen.  
 
Fördelar: 

+ Ökar medvetenhet 
+ Roligare kaloriräkning 
+ Motiverande 

 
Nackdelar: 

- Kan skapa anorektiskt beroende 
- Kan bli tröttsamt i längden 
- Kräver ny kalorimätningsmetod 

 
Robert  Linda ☺ Barbro ☺ 

 
Koncept 12: Nordic lighting 
 
Ett koncept med stavar vars handtag innehåller en dryckesflaska. Dessa kan under sommartid 
fyllas med kallvatten för att dricka, och under vintertid med varmvatten för att värma frusna 
händer. Handtagen är även löstagbara för att användas i power walking och i handtagen är 
lampor inbyggd att lysa upp mörka kvällar.  
 
Fördelar: 
+ Valbarhet (nordic walk vs power walk) 
+ Fungerar även kvällstid 
+ Flexibel för bruk året runt  

 
Nackdelar: 
- Otympliga handtag 
- ”Jack of all trades, master of none” 

 
Robert  Linda  Barbro ☺ 

V(VIII) 



Bilaga 4. Konceptbeskrivningar 
 

Koncept 13: One step at a time 
 
Produkten hjälper till att beräkna tiden det tar för användaren är ta sig från punkt A till punkt 
B. Om användaren brukar gå en viss stäcka kan rutter sparas i produkten och baserat på 
vilken hastighet personen har kan beräknad till för att komma fram till punkt B beräknas. 
Alternativ variant är att Silva eller SL visar avstånd på en karta i antal steg istället för meter. 
Denna tjänst kan även fungera som en stegsightseeingkarta där eventuellt turisten får 
information om hur många steg det är mellan olika turistattraktioner eller olika stationer.   
 
Fördelar: 
+ Planeringsverktyg 
+ Ökar stegmedvetenhet 
+ Lämplig i stadsmiljö 

 
Nackdelar: 
- Risk för missvisande 
- Riskerar att bli en kostsam investering  
 
 

 
Robert  Linda ☺ Barbro  

 
Koncept 14: The Walking Story 
 
I produkten är en mp3-spelare integrerad där ljudböcker finns lagrade. När användaren 
börjar promenera, alternativt löpa, startar uppläsningen och uppläsningen avbryts 
automatiskt när användaren stannar. När ett antal steg har uppnåtts eller att boken är 
färdigläst låser produkten upp en ny bok på SilvaConnect. 
 
Fördelar: 
+ Skapar motionsberoende 
+ Roligare 
+ ”Gratis” ljudböcker 

 
Nackdel: 
- Riskerar att bli en kostnad för Silva 
- Passar inte profilen för SilvaConnect 

 
Robert  Linda ☺ Barbro ☺ 

 
Koncept 15: Takthållare 
 
Produkten fungerar som en personlig tränare som hjälper användaren att hålla ett jämnt 
tempo. Skulle personen gå eller springa för snabbt eller långsamt ändras hastigheten på 
musiken i den integrerade mp3-spelaren. Produkten kan även höja volymen när en backe ska 
besegras för att peppa användaren lite extra. 
 
Fördelar: 
+ Hjälpmedel att hålla tempo 
+ Motiverande 
 
 

 
Nackdelar:  
- Kan upplevas irriterande 
- Kontrollera känslighet så att musiken 

fortfarande blir kontinuerlig  

 
Robert  Linda ☺ Barbro ☺ 
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Bilaga 4. Konceptbeskrivningar 
 

Koncept 16: Multistav 
 
Produkten fungerar som ett multiverktyg med smarta fästanordningar. Det finna krokar på 
stavarna där användaren kan hänga matkassar eller kläder. Det kan även finnas plats för att 
fästa en vattenflaska. En speciell väska kan fästas på stavarna för att lägga nycklar i. Vid 
transport kan handremmarna omvandlas till axelremmar som gör att stavarna kan fungera 
som ”ryggsäck” där saker kan fästas på stavarna, som sitter fast på ryggen. Det göra att 
stavarna blir mer tillgängliga för andra aktiviteter som shoppning. 
 
Fördelar: 
+ Mer tillgänglig 
+ Avlastande 

 
Nackdelar: 
- Mindre smidiga stavar 
- Tyngre stavar 

 
Robert  Linda  Barbro ☺ 

 
Koncept 17: Passiv tid 
 
Produkten registrerar den aktiva tiden men framförallt den passiva, stillastående tiden. Detta 
ger användaren en peppning att inte stå stilla utan att istället kontinuerligt röra sig. 
Produkten kan lämpa sig väl till exempelvis fotbollsspelare som vill veta hut länge de har stått 
stilla under en match eller till kontorsarbete som vill undvika att sitta still för länge. För 
kontorsarbetare har konceptet även en inbyggd timer/alarm som påminner användaren att 
röra på sig om personen har varit passiv en längre tid. Denna produkt kan även användas vid 
cykling då användaren vill veta hur mycket han eller hon verkligen har cyklat aktivt. 
 
Fördelar: 
+ Peppar användaren att röra sig mer 
+ Motverkar stillasittande vardag 
+ Noggrannare mätning av cykelturen 

 
Nackdelar: 
- Fokuserar på det negativa 
- Snäv målgrupp 
 

 
Robert ☺ Linda ☺ Barbro ☺ 

 
Koncept 18: Skärmförstoring 
 
Personer kan tycka att skärmen och texten som visas på dagens pedometerar är för liten och 
att man därmed inte ser vad som står. En enkel lösning på detta problem är ett tillbehör som 
fästes över skärmen och med hjälp av förstoringsglas eller vätska förstorar vad displayen 
visar. En lampa kan även monteras i förstoringen för att kunna använda produkten på natten.  
 
Fördelar: 
+ Skyddar skärmen 
+ Siffror ses tydligt 

 
Nackdelar: 
- Extra tyngd 
- Otymplig 

 
Robert  Linda  Barbro ☺ 
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VIII(VIII) 

Koncept 19: Två handtag 
 
Konceptet består av en stav med två handtag och därmed även två olika tassar för olika 
underlag på de olika ändarna. När det är kallt ute varnar staven om detta och vill att du 
använder den tassen som är gjord för halt underlag. Eftersom staven även har två handtag 
kan den användas som skivstånd med improviserade vikter, exempelvis matkassar. 
Handledsremmarna är även löstagbara för att koppla loss användaren från stavarna för att 
byta handtag eller som säkerhetsanordning om användaren mot all förmodan skulle halka. 
 
Fördelar: 
+ Multiträningsverktyg 
+ Säkrare Nordic walking kallt väder 

 
Nackdelar: 
- Blir lätt smutsig 
- Tyngre stavar 

 
Robert  Linda  Barbro ☺ 

 
Koncept 20: Green Walking 
 
För de som värnar om miljön och vill vara mer miljövänlig ska Green Walking vara ett klart 
val. Produkten är tillverkad i miljövänliga och återvinningsbara material samt använder en 
förnyelsebar energikälla, alternativt är självförsörjande, för att minimera produktens egen 
miljöpåfrestning. Sedan ska även produkten på ett illustrativt och peppande sätt visa för 
användaren vilken skillnad han eller hon gör för jordens klimat genom att exempelvis lämna 
bilen hemma. Via Silva Connect ska produkten även kunna skapa en ”vi”-känsla och visa 
roliga fakta som exempelvis hur mycket energi alla Silva Connects användare har genererat 
samtidigt eller hur mycket koldioxidutsläpp det motsvarar.  
 
Fördelar: 
+ Ökar miljömedvetenhet 
+ Rolig redovisning 
+ Gruppkänsla 
+ Företagskoncept 

 
Nackdelar: 
- Snäv målgrupp 
- Trendprodukt 

 
Robert ☺ Linda ☺ Barbro ☺ 
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Bilaga 6. Undersökning för kvalitetshus 
 
En intern och en extern viktning genomfördes med hjälp av poängsummetoden. De tillfrågade 
personerna fick en totalsumma av 100 poäng som de hade till uppgift att fördela på de tio 
identifierade kraven för en pedometer. Den omvandlade viktningen användes i kvalitetshuset. 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen.  
 
Identifierade krav för pedometer Inter 

viktning 
(Silva) 

Extern 
viktning 

(Målgrupp) 

Extern 
viktning 
(Kvinnor) 

Extern 
viktning 

(Män) 

Total 
viktning 
 

Omvandlad 
Viktning 

Räknar rätt 20 % 30 % 29 % 31 % 28 % 6 
Liten 10 % 7 % 8 % 6 % 8 % 2 
Enkel att bära med sig/ Ej otymplig 16 % 13 % 13 % 12 % 13 % 3 
Svår att lossna 6 % 12 % 12 % 12 % 11 % 2 
Historik 6 % 6 % 6 % 7 % 6 % 1 
Tydlig display 7 % 9 % 10 % 6 % 8 % 2 
Ljudlös 4 % 4 % 4 % 5 % 4 % 1 
Lätt navigerat menysystem 12 % 10 % 9 % 11 % 10 % 2 
Tilltalande/Design 13 % 3 % 3 % 2 % 4 % 1 
Billig 6 % 6 % 5 % 8 % 6 % 1 
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Bilaga 7. Funktions- och miljöprofil av ex3 Plus 
 
Funktionsprofil 
 
Huvudfunktion: Att mäta en persons rörelse. 
 
Fysisk livslängd (5) 
Leverantör garanterar att pedometern fungerar i 2 års tid. Produktens enda känsliga 
komponent är displayen vilken skyddas bakom en plastlins av PMMA. Pedometern utsätts 
inte heller för extrema miljöer och har bara ett fåtal rörliga delar som kan slitas ut.  
 
Användningstid (3) 
Det finns personer som använder sin pedometer en längre tid men i de flesta fallen används 
pedometern i endast 3-4 månader då stegräkning inte är lika intressant, enligt Per Engman. 
 
Pålitlighet (6) 
Om produktens huvudfunktion fallerar kommer pedometer bli oanvändbar då stegräkningen 
styr övriga funktioner såsom tagen distans samt förbrända kalorier. Vid genomförd 
undersökning, se avsnitt 4.4.2, visade det sig kravet räkna rätt steg var av hög betydelse för 
kunden och därför måste fungera. Dock kommer inte samhället att påverkas av resultatet.  
 
Säkerhet (0) 
Om huvudfunktionen slutar att fungera orsakar detta inte att person eller samhälle skadas. 
 
Människa/Maskin interaktion (5)  
Med hjälp av ett pedometern använder sig av en accelerometer kan personen placera 
produkten där den önskar. Användaren får all information genom displayen och med hjälp av 
tre knappar kan personen navigera sig till önskad data. Produkten har en liten storlek vilket 
gör den smidig att ta med sig samt att den även enkelt kan placeras i handen. Produktens 
formspråk avslöjar inte att det är en pedometer.  
 
Priskänslighet (7) 
Pedometern inriktar sig mot vardagsmotionärer vilka inte vill köpa en all för dyr produkt. 
Enligt Per Engman är det vanligt att pedometern impulsköp och att smärtgränsen ligger vid 
cirka 500 SEK. Undersökningarna som gjordes i samband med kvalitetshuset pekade på att 
produkten inte riktigt var så priskänslig, men med tanke på konkurrensen som finns på 
marknaden är priset väldigt viktigt.  
 
Teknisk flexibilitet (3) 
Produkten har ett utbytbart batteri och de reservdelar som finns är batterilucka samt halsrem.  
 
Miljökrav (3) 
Produktens plastdetaljer är märkta med en siffra men det framgår inte om denna siffra står för 
en specifik plastsort eller inte. Pedometern har en CE-märkning som berätta om att produkten 
är säker och kan säljas på den europeiska marknaden. Användaren uppmanas även att slänga 
produkten bland elektronikavfall med hjälp av en symbol. Det framgår även att Silva följer 
RoHs-direktivet. Samhället kräver inte att produkten måste återvinnas utan märkningarna är 
till för att visa kunder att Silva värnar om miljö.  
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Miljöprofil av ex3 Plus 
 
Antalet produkter/år (5) 
Det produceras omkring 30 000 produkter per år av leverantören. 
 
Storlek (2) 
Pedometern har dimensionerna 29 X 52 X 13 mm och väger 20 g vilket gör att den klassas 
som relativ liten ur vikt- och volymsynpunkt. 
 
Antalet olika material (3) 
Pedometern består ett fåtal antal komponenter och antalet olika material är få. Pedometerns 
yttre skal, dess knappsats och display är gjorda i tre olika plastmaterial. Invändigt finns det en 
LCD-skärm, ett kretskort samt gummitätningar. De metaller som används i bland annat 
skruvar är stål eller rostfritt stål.  
 
Materialblandning (5) 
Produktens olika material är enkla att separera men det behövs en skruvmejsel för isärtagning. 
Plastkomponenterna saknar dock information i form av plastmärkning för att underlätta 
återvinning, och är dessutom tillverkade i olika material vilket försvårar sortering.  
 
Ovanliga material (4) 
Produkten innehåller kretskort och LCD men då dess storlek är liten bedöms påfrestningen 
vara minimal. Enligt symbol på pedometerns baksida hänvisar även Silva att produkten inte 
ska slängas bland vanliga sopor utan hos elektronikavfall. 
 
Giftiga material (1) 
De komponenter som möjligtvis kan innehålla en mindre dos av giftiga material är kretskort 
och LCD-skärm. Men eftersom pedometern har en CE- och RoHos-märkning kan slutsatser 
dras om att mängden giftigt material är väldigt liten om inte noll.  
 
Energi (1) 
Pedometern har en låg energiförbrukning under användarfasen då batteritiden är beräknad till 
minst ett år av kontinuerlig drift. 
 
Energikälla (4) 
Pedometern använder sig av ett 3V knappcellsbatteri. 
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Bilaga 8. Simulering av höjdfilter 
 
Simuleringsvillkor: Värden avviker med ±1,6 m från korrekt värde avrundat till hela meter. Filter 
fungerar enligt tabell nedan. 
 
Kriterium Tolkning Åtgärd 
−3 < x’ < 3 Plan mark Referensvärdet behålls från föregående period, ingen höjd 

adderas till data för bestigen höjd 
x’ ≥ 3 Stigande Föregående referensvärde ersätts av det nya värdet och 

skillnaden adderas till data för bestigen höjd 
x’ < −3 Sluttande Referensvärde ersätts av det nya värdet. Ingen subtraktion av 

data för bestigen höjd sker.  
x’ > 11 Onormal 

förändring 
Referensvärdet ändras men ingen höjd adderas till data för 
bestigen höjd 

x’ = Skillnaden mellan medianvärden.  
 

 
Noteringar: 
1: Avrundning av höjder eller dalar 
2: Den maximala stigningen 11m 
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