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Abstract 

This assignment seeks to examine the general health and physical activity amongst the 

Danish population. The paper starts off with an introduction which depicts the different 

complex of problems regarding overweight and general health and lifestyle diseases in 

Denmark. It specifically describes how obesity is not only an issue for the individual, but also 

impacts the economy and the society in general. The assignment goes on to propose a 

solution, which seeks to rectify the bad habits and lifestyle of the population, that result in a 

surplus in energy intake, too little exercise and in the long term, obesity.  

The general problem statement which the assignment is based on, is described as the 

following: 

Which design solution can optimize physical activity in the workplace, where 

most of the time is spent in sedentary positions, without minimizing the productivity of 

the administrative work? 

 

This is answered with the help and involvement of relevant methods, based on selected 

theoretical points of views. The target group for the report is office employees as well as 

others with sedentary work. They are contracted through two rounds of online questionnaires 

as COVID-19 prevented us from going out and doing more qualitative field studies. The 

design solution has been chosen on the basis of field studies as well as document studies of 

relevant empirical data. The design undergoes several processes before the final model 

becomes a pair of pedals that provide a cycling motion for the user. This product can be 

placed under a desk and used at the same time as the administrative work is taken off. As the 

product has a very intuitive design, it is expected that it will be easy for the user to exercise 

without interruption and without any great guidance, as most people are familiar with 

cycling. To keep motivation high, odometer and competition elements can  be implemented, 

which could lead to competitions among colleagues, thus an increased motivation to keep up 

the physical activity and increase collegial unity.  

The report discusses different points of view in relation to whose responsibility it is to keep 

the Danes healthy. Is it the government, the employer or the individual citizen who is 

responsible for living a healthy life? 

Finally, it is concluded whether the report and the design solution answer the overall 

problem. 
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Indledning og problemfelt 

Overvægt er et stort problem i Danmark, faktisk er 51% af alle danske voksne overvægtige 

eller fede (Tobberup, 2020). Dette betyder at over halvdelen af voksne danskere, 16 år eller 

derover, har en BMI (Body Mass Index) på 25 eller derover, hvilket betyder at de er 

overvægtige i større eller mindre grad. (Sommer, 2019,) Hvorfor folk er overvægtige, kan der 

findes forskellige bud på, men hovedårsagen er at kroppen modtager mere energi end den 

bruger, altså man spiser mere end man forbrænder. Der er flere forskellige faktorer som 

spiller ind i forhold til folks sundhed og overvægt, der er både biologiske, individuelle og 

samfundsmæssige forhold, som gør en forskel. Undersøgelser viser at folk med lavere 

uddannelse og løn, har større chance for at blive overvægtige, end dem med en højere 

uddannelse og højere løn. (Sommer, 2019,)  

Blandt voksne med en BMI på over 30 er dødstallet højere med 630 personer om året, i 

forhold til gruppen af voksne med en BMI mellem 20 og 30. Dette i sig selv er et stort tab for 

samfundet og pårørende, men det koster også på samfundets økonomi. Behandling og pleje af 

overvægtige koster årligt samfundet 1,8 mia. kr. (Sommer, 2019,). I en rapport fra 

Sundhedsstyrelsen (2018) beskrives der en stigning af antallet af overvægtige voksne angivet 

i en periode fra 1987-2010 og fra 2010-2017;  

 

“I perioden 1987-2010 ses en væsentlig stigning i forekomsten af overvægt blandt voksne, 

især blandt de yngste aldersgrupper (16-44 år). I samme periode er andelen af voksne med 

svær overvægt fordoblet. Fra 2010- 2017 ses ligeledes en stigning i forekomsten af moderat 

overvægt og svær overvægt blandt voksne. Stigningen er størst fra 2013-2017.” 

(Sundhedsstyrelsen, 2018, 10) 

 

Differencen mellem moderat overvægt og svær overvægt skal ses ud fra BMI, Body Mass 

Index, som beregnes ud fra forholdet mellem vægt og højde.  Hvis ens BMI ligger mellem 25 

og 29,9 er man moderat overvægtig, hvis tallet er højere end 30, kategoriseret man som svært 

overvægtig.(Sundhedsstyrelsen, 2018).  

Sundhedsstyrelsen har lavet en samlet rapport over forebyggelse mod overvægt fra 2018. Her 

beskrives der, at øget aktivitet, som er vores fokusområde, ikke kan stå alene i forebyggelsen 

mod overvægt, men er et vigtigt fokuspunkt i samspil med andre livsstilsændrende tiltag; 
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“Mad, drikke og fysisk aktivitet spiller en vigtig rolle i bevarelse af normalvægt og 

forebyggelse af overvægt, men også mental sundhed er en central faktor (...)”  

(Sundhedsstyrelsen, 2018,).  

 

For at klarlægge og løse problematikken med den stigende overvægt i befolkningen, er det 

ikke nok at fokusere på et enkeltstående område. Problematikken kan og bør anskues fra flere 

vinkler. Øget fysisk aktivitet spiller dog en afgørende rolle i bekæmpelsen af overvægt, og 

derfor har vi valgt at fokusere på, hvordan vi kan skabe øget fokus og initiativ til at øge den 

fysiske aktivitet på arbejdspladser, der som udgangspunkt ikke inddrager motion direkte i 

arbejdet.  

Rapporten fra sundhedsstyrelsen fokuserer på forskellige perspektiver, både individuelle og 

samfundsmæssige, når der kigges på konsekvenserne af moderat til svær overvægt. 

Rapporten beskriver individuelle konsekvenser ud fra forskellige målgrupper:  

 “Overvægt, især svær overvægt, er associeret med en øget risiko for at udvikle sygdom, som 

fx type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom, flere former for kræft, søvnapnø, ledsmerter i 

vægtbærende led, psykiske problemer og reproduktionsproblemer. 

Vægtøgning under graviditet har betydning for kvindens vægtudvikling senere i livet. Hos 

både normal  og overvægtige vil en vægt  øgning udover det anbefalede betyde, at kvinden har 

svært ved at tabe de ekstra kilo efter fødslen. 

Overvægt, og især svær overvægt, hos børn har både fysiske og psy kiske konsekvenser. I 

barndommen fylder psykosociale problemer mest, fx i form af mobning og drilleri, lavere 

selvværd og ringere livskvalitet. Hos børn med svær overvægt kan fysiske komplikationer, 

som fx type 2  diabetes, forhøjet blodtryk, ledsmerter, leverpåvirkninger og søvnapnø, opstå 

allerede i barndommen 

Svær overvægt hos ældre kan have alvorlige konsekvenser for funktionsevne, livskvalitet og 

helbred. En høj andel af ældre med svær overvægt har formodentligt reduceret muskelmasse, 

hvilket kan forstærke risikoen for tab af funktionsevne, sygdom og i sidste ende død.” 

(Sundhedsstyrelsen, 2018, 7) 

Herudover beskrives der, hvordan overvægt har konsekvenser for samfundet som helhed; 
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“For samfundet medfører svær overvægt store udgifter til behandling og pleje. Der er 

desuden produktionstab relateret til fravær fra arbejdsmarkedet ved et øget sygefravær, flere 

tilfælde af førtidspension samt tidlig død.” (Sundhedsstyrelsen, 2018, 14). 

En rapport fra British Columbia Health Link Bc (2019), belyser ergonomi på kontorarbejde, 

og hvilke konsekvenser der kan være ved en arbejdsplads, der ikke har fokus på ergonomi. 

For eksempel skriver de; ”It's common for injury and illness to happen at work. Both can cost 

you and your employer time and money. They can also affect how well you do your job.” 

(Healthwise Staff et al., 2019)  De udpeger også at ergonomi på arbejdspladsen, kan hjælpe 

medarbejderne med at blive mere tilpas på arbejdspladsen, det kan reducerer stress og skader, 

som er forårsaget af siddepositioner og gentagne arbejdsopgaver. Da det fokuserer på, 

hvordan ting opsættes på kontoret. De har lavet en liste med ting, der kunne have en 

indflydelse på ergonomien på kontoret, herunder blandt andet; 

● “Your workstation set-up, how you sit, and how long you stay in one position. 

● How you do a certain task, the kinds of movements you make, and whether you make 

the same movements over and over. 

● Your work area, including light, noise, and temperature. 

● The tools you use to do your job and whether they are set up to fit your needs” 

(Healthwise Staff et al., 2019) 

 

Rapporten nævner også at de fleste skader, der sker på arbejdet, er forårsaget af fysisk stress 

og overanstrengelse. Det kunne f.eks. være at sidde i den samme position i længere tid eller 

gentagne bevægelser. Disse skader kan være årsagen til stress og overanstrengelse af bl.a. 

muskler, nerver, sener, led, blodkar og rygraden. 

 

Professor i smerter i muskler og led Lars L. Andersen i NFA (Det Nationale Forskningscenter 

for Arbejdsmiljø), har blandt andet vist, at f.eks. at træne med elastikker, mindsker og 

forebygger smerter, og at det er effektivt at gøre det på arbejdspladsen.  

Han påpeger også, at “træning i arbejdstiden sammen med kollegerne kan mindske smerter i 

nakke, skuldre og ryg både effektivt og hurtigt. Det styrker også arbejdsevnen og det sociale 

samvær. Det ved vi blandt andet, fordi vi har gennemført over ti studier ude på danske 

arbejdspladser, der alle peger i samme retning.” (Pilmark, 2019) 



gruppe nr: V2024788059 BK1 projekt 2020        7 / 39 
 

En rapport fra Idrættens Analyseinstitut, udgivet i 2016, går yderligere i dybden med 

danskernes motionsvaner og redegør bl.a. for motionstilbud på arbejdspladser (Pilgaard & 

Rask, 2016,). Ud af 3.914 adspurgte voksne, kan det i rapporten ses, at hver fjerde 

arbejdsplads tilbyder motion i selve arbejdstiden, og kun hver tredje medarbejder benytter de 

forskellige tilbud mindst en gang om ugen (Pilgaard & Rask, 2016, 61). Dog udtrykker et 

flertal af de adspurgte danskere (58 %), positive holdninger til at få tilbudt motion gennem 

arbejdspladsen, her lægges der vægt på, at den fysiske aktivitet styrker det sociale 

sammenhold blandt kollegerne. (Pilgaard & Rask, 2016, 58) 

Det anbefales, at voksne er fysisk aktive mindst 30 minutter hver dag eller 3,5 timer om ugen. 

(Tobberup, 2019) Det kan for nogen virke som meget tid at sætte af til fysisk aktivitet, hvis 

man i forvejen har en travl hverdag, og arbejder 37 timer om ugen. Derfor vil vi 

implementere fysisk aktivitet, som en naturlig del af arbejdsugen hos de, som ikke er fysisk 

aktive i løbet af deres arbejdsdag. Vi har valgt at have fokus på kontorarbejde, da dette 

foregår stillesiddende det meste af dagen. Vi vil gerne kunne indføre mere fysisk aktivitet 

uden at afbryde folk i deres arbejde, det skal altså være en form for fysisk aktivitet, som kan 

laves imens arbejdet stadig passes, til tæt på eller samme effektivitetsniveau som normalt.  

 

Chris MacDonald beskriver sit håb for danskernes implementering af fysisk aktivitet på 

arbejdspladser som følgende i en artikel: “I løbet af de næste tyve år håber jeg, at det bliver 

en integreret del af vores kultur, at vi selvfølgelig har en halv time i løbet af arbejdsdagen, 

hvor vi motionerer. Det skal være noget, vi bare gør. Ligesom vi spiser frokost” (Ringgaard, 

2020) Denne tilgang til fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen, er også vores ideelle 

målsætning. Vi kan gennem dette projekt bidrage med et produkt og koncept, som skal gøre 

fysisk aktivitet lettere tilgængeligt på arbejdspladser, med meget stillesiddende eller statisk 

arbejde. Derudover vil vi inkorporere mulighed for at lave konkurrencer blandt kollegaer og 

arbejdspladser, som motivation for medarbejderne til at cykle lidt længere og huske deres 

fysiske aktivitet i løbet af dagen, indtil det til sidst forhåbentligt kan blive en del af deres faste 

arbejdsrutine.  

Problemformulering: 

Hvilken design-løsning kan optimere fysisk aktivitet på arbejdspladser, hvor 

størstedelen af tiden foregår i stationære stillinger, uden at minimere produktiviteten i 

det administrative arbejde?  
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Undersøgelsesspørgsmål: 

 

- Hvorfor er det relevant at inddrage fysisk aktivitet på arbejdspladsen? 

 

- Hvilke forskelle er der for medarbejderne hos virksomheder, der har implementeret 

fysisk aktivitet i arbejdstiden sammenlignet med dem, som ikke har?  

 

- Er det samfundets fælles ansvar at implementere fysisk aktivitet, eller er det op til 

individet selv at dyrke aktiviteter i hverdagen?  

Semesterbinding:  

Vi kommer til at bruge metoder indenfor dimensionen Design og Konstruktion, når vi skal 

fremstille, tilpasse og forbedre vores produkt. Ideen er at fremstille en form for cykelpedaler, 

som skal placeres under skrivebordet, så pedalerne kan benyttes, mens medarbejderne 

arbejder. Vi har som nævnt, allerede nu, benyttet problemkort (bilag 1, illustration af 

problemkort) og lavet et storyboard (bilag 6, billeder af storyboard), som beskriver, hvordan 

vores design kan bruges som løsningsmodel til problemformuleringen. Herudover inddrager 

vi teori fra dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund i vores diskussionsafsnit, hvor 

vi, ud fra undersøgelsesspørgsmålet: ”Er det samfundets fælles ansvar at implementere fysisk 

aktivitet, eller er det op til individet selv at dyrke aktiviteter i hverdagen?” vil fokusere på de 

forskellige perspektiver i at arbejdspladser implementerer fysisk aktiviteter i medarbejdernes 

arbejdsdag og så at sige “lokker” medarbejdere til bevægelse. 

Metodeafsnit:  
I dette afsnit vil vi beskrive hvilke metoder, der anvendes i projektet. Nogle metoder 

anvendes til forskellige dele af rapporten, og andre mere overordnede metoder henvender sig 

til hele projektets struktur.   
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Redegørelse for undersøgelsesspørgsmål  

 

Vi vil gerne undersøge hvilke fordele, der er ved at lave fysisk aktivitet i løbet af 

arbejdsdagen. Herunder også uddybe hvorfor netop arbejdspladsen er et godt sted at inddrage 

fysisk aktivitet, når vi skal bidrage til en sundere og mere aktiv hverdag for målgruppen. 

Derfor har vi valgt at formulere følgende arbejdsspørgsmål: 

- Hvorfor er det relevant at inddrage fysisk aktivitet på arbejdspladsen? 

 

Derudover vil vi prøve at undersøge de eventuelle fordele, der er hos de medarbejdere som 

laver fysisk aktivitet, sammenlignet med medarbejdere som arbejder hos firmaer, der ikke 

laver fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen, med nedenstående spørgsmål:  

- Hvilke forskelle er der for medarbejderne hos virksomheder, der har implementeret 

fysisk aktivitet i arbejdstiden sammenlignet med dem, som ikke har?  

For at undersøge dette spørgsmål, ville det have været ideelt at kunne iagttage og benytte 

semistrukturerede interviews på arbejdspladser, som har fysisk aktivitet integreret i 

hverdagen og sammenligne disse data med data fra arbejdspladser hvor der ikke er integreret 

tiltag i form af fysisk aktivitet - eller hvor disse tiltag ikke benyttes. Grundet COVID-19, har 

vi ikke haft held med at kunne besøge arbejdspladser, og vi har i stedet valgt at tage 

udgangspunkt i det indsamlede empiri om virksomheder, der har taget aktiv del i 

sundhedskampagner og -aktiviteter og beskrevet, deres oplevelse af dette. 

 

Når der er tale om befolkningens sundhed, dannes der ofte tvivl om, hvis ansvar dette er. Skal 

samfundet stå til ansvar for borgernes livsstil, eller er det op til det enkelte individ at leve et 

sundt og aktivt liv. Vi ønsker at diskutere ansvarsfordelingen ud fra følgende spørgsmål: 

- Er det samfundets fælles ansvar at implementere fysisk aktivitet, eller er det op til 

individet selv at dyrke aktiviteter i hverdagen?  

Vi ønsker her at inddrage forskellige synsvinkler, som vil bidrage til en reflekteret diskussion 

om, hvorvidt individet eller arbejdspladsen og samfundet som helhed har ansvaret for at 

fremme fysisk aktivitet og bidrage til en sundere livsstil hos den enkelte.  
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“Dobbelthalet fisk”-model  

 

Vi vil benytte denne “dobbelthalet fisk”-model (Baskerville & Pries-Heje 2010) gennem hele 

projektet, for at have den rette fremgangsmåde i processen. Modellen illustrerer opbygningen 

af videnskabelige projekter og rapporter, som starter med en bred introduktion, der fortæller 

modtageren hvorfor dette projekt er spændende og hvad andre har sagt om emnet. Derefter 

snævrer emnet ind til en problemformulering, hvorefter modellen igen åbner op for at 

undersøge hvad andre har sagt om emnet, hvad vi selv kan indsamle af empiri, hvilke 

metoder der bruges i projektet og hvilken data der til slut er samlet. Modellen slutter af med 

en konklusion, altså et svar på problemformuleringen. 
 

Kvantitative og kvalitative metoder  

I opgaven vil der gøres brug af kvantitative og kvalitative metoder, disse metoder skal give os 

et tydeligere billede af vores målgruppe og deres hverdag. Ved denne triangulering i brugen 

af forskellige metoder - altså at belyse vores problemfelt fra mere end en vinkel - kan vi 

opbygge et større grundlag for indsamling af relevant data. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

De kvantitative metoder vil ses i form af spørgeskemaer, der kan give et overblik og nogle 

statistikker for målgruppen, som vi vil evaluere løbende gennem projektet. Dette giver os en 

mulighed for i første omgang at kunne analysere på, hvordan det vil være mest 

hensigtsmæssigt at designe vores produkt. Samt om vores teori om, at fysisk bevægelse ikke 

bliver prioriteret særligt højt, er korrekt. Yderligere vil det bidrage med et svar på vores andet 

problemspørgsmål - Hvilke forskelle er der for medarbejderne hos virksomheder, der har 

implementeret fysisk aktivitet i arbejdstiden sammenlignet med dem, som ikke har?  Da 
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spørgeskemaerne vil henvende sig til forskellige arbejdspladser, hvor nogle vil have adgang 

til fysisk aktivitet, andre ikke.  

 

Forfattere og professorer Kvale og Brinkmann lægger i deres bog om den rette struktur af 

interviews (Kvale & Brinkmann, 2009,), vægt på særligt validiteten og objektivitet, når man 

analyserer og genererer interviews og spørgeskemaer. Vi vil være så objektive som muligt i 

strukturen af spørgeskemaer og interviews ved at undgå ledende spørgsmål og formuleringer. 

Derudover vil vi forsøge at være opmærksom på diverse bias, herunder hawthorne-bias - at 

de personer, vi interviewer er opmærksomme på, at de indgår i et interview og (u)bevidst kan 

moderere deres svar herefter. (Larsen, 2015). Brinkmann og Kvale understreger også 

relevansen i at have et stort antal respondenter tilgængelige, for at underbygge validiteten i 

spørgeskemaerne og undgå et selektionsbias, hvis vi skal kunne komme med en generaliseret 

konklusion baseret på respondenternes svar. Vi er godt klar over, at det ville tage flere 

hundrede besvarelser på vores interviews, for at give en mere valid mængde af data til vores 

undersøgelse, men dette høje antal informanter bliver ikke muligt at få med i vores projekt. 

Vi går derfor ud fra de svar, som vi får, men tager det forbehold, at vi kun ser en brøkdel af 

den overordnede målgruppe og deres perspektiver. Til at understøtte, at vores interviews og 

spørgeskemaer stadig er brugbare, til trods for at vores målgruppe er begrænset, skriver 

Kvale og Brinkmann følgende: 

“(...) det forhold, at det ikke altid er nødvendigt med et stort antal tilfælde eller eksempler, er 

velkendt inden for naturvidenskaberne (...) enkelt-casestudie baseret på interview kan også 

være værdifulde, hvis de er veludført (...)” .(Kvale & Brinkmann, 2009, 292) 

Altså kan de analytiske generaliseringer, vi vil nå frem til på baggrund af vores 

spørgeskemaer og interviews godt bruges, såfremt at de er veludførte og veldokumenterede. 

(Kvale & Brinkmann, 2009, 292) 

 

De kvalitative metoder vil bestå af eventuelle interviews og observationer, der giver nogle 

dybere forklaringer og perspektiver end de kvantitative undersøgelser. De indsigter vi får fra 

de kvalitative interviews, vil dernæst blive fortolket og direkte fremstillet for at få en bedre 

forståelse for målgruppen og ligeledes bidrage til at besvare problemspørgsmålene:  

Hvorfor er det relevant at inddrage fysisk aktivitet på arbejdspladsen? og 

Hvilke forskelle er der for medarbejderne hos virksomheder, der har implementeret fysisk 

aktivitet i arbejdstiden sammenlignet med dem, som ikke har? 
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Vi bruger en antropologisk tilgang for at tilegne os viden om arbejdsdagene og vaner i 

forhold til fysisk aktivitet blandt vores målgruppe. Vi vil gerne lave kvalitative interviews 

med personer fra forskellige firmaer og med forskellige stillinger, men alle med 

stillesiddende arbejde størstedelen af dagen. Det mest optimale vil være at tage ud på 

arbejdspladserne og observere omgivelserne imens vi laver vores interviews, men grundet 

COVID-19 og hjemsendelse, kan dette ikke lade sig gøre, så vi må kontakte vores 

informanter over mail, og bruge deres skriftlige svar, som udgangspunkt for at danne os et 

billede over hvordan deres arbejdsdage forløber sig. 

 

Når vores produkt er færdiglavet, eller i hvert fald lavet så færdigt, at det kan afprøves, vil vi 

selvfølgelig starte med selv at teste det af, for at se om det fungerer. Når vi er kommet til den 

konklusion, vil vi få en eller flere af informanterne til at afprøve det en hel arbejdsdag, og 

give feedback til hvordan produktet fungere, om der eventuelt er noget, der kan laves om og 

om vores informant(er) kunne koncentrerer sig med arbejdet, mens han/ hun anvendte 

produktet. Hvis ikke det kan lade sig gøre, at komme ud til vores informanters arbejdsplads, 

vil vi selv teste produktet evt. sammen med nogle medstuderende, da vi i forbindelse med 

vores studie også bruger en del tid stillesiddende, når vi f.eks. skriver rapporter.  

I en rapport, som undersøger medarbejderes arbejdsfokus, mens de benytter enten 

cykelpedaler eller løbebånd, ses der en reduktion i fokus på arbejdsopgaverne samt reduktion 

i hastighed og nøjagtighed ved skrivning på tastatur. Dog konkluderes det i rapporten, at 

hverken reduktionen i arbejdsfokus eller skrivehastighed, er væsentlig nok til at give nogen 

markant effekt sammenlignet med når der ikke dyrkes fysisk aktivitet samtidig.  (Bridger, 

2019, 113) Det lader altså ikke til at være en forskel, som har betydning, og drejer sig, ud fra 

undersøgelsen, blot om en reduktion af få ord i minuttet. 

 

Storyboard 

For at visualisere vores teori og underbygge besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet: 

“Hvorfor er det relevant at inddrage fysisk aktivitet på arbejdspladsen?”,  
vil vi inddrage designværktøjet “storyboarding” som er baseret på visuel repræsentation af 

vores produkt og anvendelsen af dette. Storyboardet skal beskrive et narrativ, som fokuserer 

på medarbejderens ønske, om mere fysisk aktivitet i arbejdsdagen grundet fysiske gener ved 

at sidde i samme stilling hele dagen. Denne metode tager vi i brug, for at skabe et 
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hverdagsbillede af hvordan vores produkt kan implementeres. Derudover er denne en god 

måde at sætte vores informanter ind i projektet, problemstillingen og designløsningen.  

 

I storyboardet, vil vi fokusere på vores målgruppe - dvs. medarbejdere, som primært har 

stillesiddende arbejde størstedelen af dagen. Dette gør vi ud fra teorien om, at det er denne 

målgruppe, som i størst grad påvirkes af følgevirkninger ved manglende bevægelse, og det er 

derfor relevant at fokusere primært på f.eks. kontoransatte, da disse i høj grad har kognitivt 

krævende arbejdsopgaver, men stort set ikke har opgaver, som er fysisk krævende. I en 

undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (2016), om danskernes sports- og motionsvaner, 

fremgår det desuden, at en anden relevant målgruppe at fokusere på, vil være danskere på 

offentlige ydelser samt danskere med kortere uddannelser, da disse to grupper generelt set 

dyrker mindre motion, end danskere med længerevarende uddannelser og stabilt arbejde - 

eksempelvis er selvstændige og funktionærer, de to grupper, som dyrker mest idræt eller 

motion i undersøgelsen. (Pilgaard & Rask, 2016, 55-57) Vi har derfor valgt at fokusere på 

denne gruppe, da vi mener, at de vil være mest tilbøjelige til at bruge vores produkt, så vi kan 

evaluere på den feedback, vi får, både i processen med at designe produktet samt når det 

afprøves. 

 

Vi vil skitsere nogle af de problematikker, som kan opstå i forsøget på at få fysisk aktivitet til 

at blive en fast del af arbejdsdagen, samt hvordan vi ved vores designløsning, kan mindske 

eller helt undgå disse problemer - eksempelvis at man kan cykle samtidig med, at der 

arbejdes, så tiden stadig bruges produktivt. Til slut i storyboardet vil vi vise, hvordan 

medarbejderne konkurrerer mod hinanden om, hvor langt de hver især har cyklet. Dette er en 

vigtig faktor, da det styrker incitamentet hos den enkelte til at fortsætte, hvis han/hun kan se, 

at der er et fællesskab omkring aktiviteten. Som sociale væsner, vil vi gerne inddrages i 

fællesskabet på arbejdspladsen, og det er langt nemmere at holde motivationen oppe, hvis 

ikke man føler sig alene om opgaven (Münster, 2017,). Hertil vil vi inddrage en teori inden 

for adfærdsdesign, nudging.  

 

Nudging 

For yderligere at undersøge, hvordan fysisk aktivitet bedst bliver implementeret, vil vi bruge 

flere koncepter inden for nudging - eksempelvis er det vigtigt, at lægge vægt på sociale 
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normer. Man kan med fordel antyde over for medarbejderne,  at flertallet af danskere er 

fysisk aktive, og fremhæve de positive aspekter ved fysisk aktivitet, da dette ifølge 

adfærdsteorien, vil øge sandsynligheden for at medarbejderne også vil blive mere fysisk 

aktive. (Sunstein, 2014) Nudging er et koncept, hvor man forsøger at påvirke en gruppe af 

mennesker til at udvise eller ændre handlemuligheder, uden tvang. Adfærden ændres ofte 

indirekte, uden at målgruppen er bevidst om, at det sker, og de har altid muligheden for at 

bibeholde eller vende tilbage til de oprindelige handlemuligheder.  

Denne metode vil vi også gøre brug af under designprocessen af vores produkt, da vi gerne 

vil lave et intuitivt produkt, som ikke kræver store mængder nytænkning eller tilvænning. Vi 

vil altså gerne stille vores målgruppe overfor et produkt, uden videre forklaring, og så se dem 

bruge produktet som om de havde prøvet det hundredvis af gange før.  

Coloured Cognitive Mapping 

Vi vil, ud fra responsen på spørgeskemaer og interview, generere problemkort (Coloured 

Cognitive Mapping, CCM), med de formodede årsager og konsekvenser, til den fysiske 

inaktivitet. Dette vil give et visuelt overblik, og tydeliggøre sammenhænge og mønstre i 

medarbejdernes hverdag, så vi kan komme nærmere på en løsning på problematikken. 

Coloured Cognitive Mapping, er en grafisk teknik, som kan hjælpe til at give overblik over 

problematikker relateret til det spørgsmål, man gerne vil afklare og sammenligne forskellige 

løsningsmuligheder. Vi vil bruge problemkortene til at skitsere årsager og konsekvenser ud 

fra undersøgelsens spørgsmålet “hvorfor er kontormedarbejdere ikke mere fysisk aktive i 

løbet af deres arbejdsdag?”. Her vil vi, som Venable beskriver det, se på konsekvenser af 

fysisk inaktivitet samt årsagerne til den mindre fysiske aktivitet, og yderligere kigget på 

årsagerne til dette. ( bilag 2, problemkort. bilag 3, vendt problemkort. bilag 4, løsningskort)  
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Teoriafsnit: 

Designtænkning  

Der findes fem forskellige former for designtænkning:  

- som det at skabe artefakter (Simon, 1996)  

- som reflekterende praksis (Schon, 1983)  

- som problemløsning (Rittel og Webber, 1973) 

- som en måde at ræsonnere og forstå ting (Lawson, 2006) 

- som skabelse af mening (Krippendorff, 2006) 

 

Helt overordnet er designtænkning baseret på en abduktiv tilgang og tolkning af 

problematikker. Forfatter og filosof, Charles Peirce beskriver den abduktive forståelse som; 

at skabe mening i observationer, der ikke passer gennem en fornuftsbaseret forklaring ud fra 

deduktive eller induktive metoder. Deduktion og induktion benyttes udelukkende til at 

forklare fænomener ud fra fortidige data. Den abduktive metode, bruges altså når man 

genererer viden ud fra at eksperimentere - som designere netop gør, når de designer 

artefakter. Her laver designeren selv hypoteser, fortolkninger og løsningsmodeller til en 

problemstilling. Opsummerende kan man sige, at en designer tænker ud fra postulatet om, at 

noget kan være sandt, frem for at søge efter evidensbaseret konklusion på hvad der er 

sandt/falskt. (Pries-Heje, 2020, 37). På samme måde kan man sige, at vi i rapporten 

postulerer en hypotese om, at vores produkt vil kunne bidrage til øget fysisk aktivitet på 

arbejdspladser - noget der kan være sandt. Vi har en teori om, hvordan produktet bedst 

designes, og gennem forskellige iterative processer, kommer vi til at lære og erfare, hvordan 

produktet kan forbedres. Herved bliver designtænkning set som en “reflekterende praksis” 

(Schön, 1988), hvor vi som designere får mulighed for at reflektere over hele processen 

imens vi designer, og som Schön beskriver i bogen; Designing: Rules, Types and Worlds, 

giver designløsninger ofte anledning til uforudsete konsekvenser, der kan ses som nye 

problemer, når udviklingen af designet finder sted.  

 

Vi kommer til at bruge teorierne inden for skabelse af artefakter  (Simon, 1996)  og 

problemløsning. (Rittel og Webber, 1973).  

Simon beskriver artefakter ud fra 4 kriterier:  

1. Artefakter er kunstigt fremstillet af mennesker 
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2. Artefakter kan godt minde om eller imitere naturlige genstande, men adskiller sig 

samtidigt i en eller flere henseender, fra et naturligt skabt produkt.  

3. Artefakter kan blive kategoriseret ud fra; funktion, formål, og tilpasning.  

4. Artefakter skildres ofte, når de designes, som værende imperative - hvad er formålet 

med designet, hvad ønskes der af artefaktet, og hvorfor er det nødvendigt og 

deskriptive - at man tager udgangspunkt i det beskrivende; hvad kan artefaktet 

konkret, hvordan ser det ud. (Simon, 1996, 107) 

Simon mener netop, at det er inddragelsen af både det deskriptive aspekt og imperative 

(normative) aspekt, som adskiller design videnskaben fra  naturvidenskaben, da 

naturvidenskaben fokuserer udelukkende på det analyserende, mens fænomener i design 

videnskaben, drejer sig om synteser - altså hvordan man ud fra observerede data skaber en 

sammenhæng eller helhed. Man kan altså “dømme/vurdere” det eksisterende, eller beskrive 

hvordan man kunne ønske et artefakt skal se ud eller hvorvidt det er dårligt fremstillet, eller 

ikke lever op til de kriterier, det var tiltænkt. (Simon, 1996).  

 

Den anden designtænkning som vi har gjort brug af er fra den tyske design-teoretiker, Horst 

Rittel og den amerikanske urban designer og teoretiker Melvin Webber. Dette er 

designtænkning som problemløsning. Deres teori omfatter, søgning af information, analyse af 

det som er fundet og til sidst finde en løsning i form af design eller plan. Der på engelsk også 

kaldes IDC, som står for Intelligence, Design, Choice. (Rittel & Webber, 1973) 

Rittel og Webber opdagede, at der fandtes wicked problems, på dansk, drilske eller 

uartige problemer. Wicked problems er lige modsat rationelle problemer, hvor beslutninger 

kan baseres på kriterier, og den optimale løsning kan findes ud fra kriterierne. Wicked 

Problems er problemer, der på en indviklet måde er flettet sammen. Dette er grunden til, at de 

ofte ses som komplekse og vanskelige at løse eller håndterer. Der findes heller ikke en 

endegyldig løsning til Wicked Problems, som ved normale problemer, f.eks. kunne være 

sygdomme, forurening, sociale problemer osv. Ved Wicked Problems kan man finde mange 

mulige løsninger, dog opdages det hurtigt, at ved de mange løsninger, vil der opstå andre 

problemer, som følge af de trufne valg.  

Rittel og Webber fremhæver ti elementer, som kendetegner Wicked Problems: 

“1. There is no definitive formulation of a wicked problem. 

2. Wicked problems have no stopping rule. 

3. Solutions to wicked problems are not true-or-false, but good-or-bad. 

4. There is no immediate and no ultimate test of a solution to a wicked problem. 
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5. Every solution to a wicked problem is a “one-shot operation”; because there is no 

opportunity to learn by trial-and-error, every attempt counts significantly. 

6. Wicked problems do not have an enumerable (or an exhaustively describable) set of 

potential solutions, nor is there a well-described set of permissible operations that may be 

incorporated into the plan. 

7. Every wicked problem is essentially unique. 

8. Every wicked problem can be considered as a symptom of another problem.  

9. The existence of a discrepancy representing a wicked problem can be explained in 

numerous ways. The choice of explanation determines the nature of the problem’s resolution. 

10. The planner has no right to be wrong (Planners are liable for the consequences of the 

actions they generate).” (1973, p.159-167) 

Disse ti elementer viser realiteten i at arbejde på at finde løsninger til vanskelige 

problemstillinger. De viser altså, at der vil forekomme flere mulige løsninger, og ligegyldig 

hvilken løsning, der vælges, vil der stadig være dilemmaer at tage stilling til. 

 

Dernæst gør vi  brug af den grafisk visuelle teknik Coloured Cognitive Mapping 

(problemkort, CCM). Teknikken beskrives af John R. Venable, i artiklen “Using Cognitive 

Mapping (CCM) for design Science Research”. (Venable, 2014). Her beskriver han, hvordan 

problemkort laves ud fra en “statement” (problemstilling) i midten. Vi har brugt: “Hvorfor er 

kontormedarbejdere ikke mere fysisk aktive i deres arbejdsdag?”. Herefter defineres hhv. 

“undesirable nodes” som beskriver problematikken ud fra årsager til problemet samt 

konsekvenserne af årsagen. Det kan virke komplekst, men bliver visuelt overskueligt, fordi 

man opstiller med pile, som peger fra problemstillingen ud til  årsagerne og konsekvenserne i 

nodes (bobler) og farver det rødt for at tydeliggøre, det er negativt, “undesirable”. (bilag 2, 

illustration af problemkort). Dette gøres for finde frem til, om ens problemstilling holder stik 

og er et problem, der skal løses. For at nå frem til konsekvenser/årsager, har vi analyseret den 

indsamlede empiri, med henblik på at undersøge konsekvenserne og årsagerne til inaktivitet 

på kontorarbejdspladser, samt benyttet interviews.  

For nærmere at komme på en løsning til problemet, skriver Venable, at de negative “nodes” 

skal vendes om til “desirable nodes”. (Venable, 2014). Man skal altså vende problemet til en 

løsning - gøre det negative positivt. Venable skriver, at dette trin er nødvendigt fordi:  
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“Performing this step changes the perspective from one of understanding the problem 

situation as it is into a perspective of a desirable future state and actions to achieve that 

state” (Venable, 2014).  

 

Der laves et nyt problemkort, hvor de negative årsager/konsekvenser vendes til noget positivt, 

og problemstillingen i midten rettes til: “Hvorfor er kontormedarbejdere mere fysisk aktive i 

løbet af deres arbejdsdag?”. Kortet farves grønt for at indikere, at det er “desirable”. Dette 

gøres altså for at give overblik over, hvad man kan opnå, såfremt problemstillingen fra de 

undesirable nodes løses. (bilag 3, vendt problemkort). Til slut laves et løsningskort, som 

ligeledes farves grønt, med den positive problemstilling i midten samt de forskellige 

løsningsideer der er opstået på baggrund af de forrige steps i teorien.  

  

Man opstiller først et ”undesirable” kort, som beskriver problemet og implikationerne heraf 

dvs. de uønskede konsekvenser, og hvorfor de er ”undesirable”. Dette kort markeres med 

rødt. Nedenunder ”Problem as symptoms” tilføjes cirkler(noder) med grunde til problemet og 

efterfølgende indsættes flere noder med grunde til grundene - alle med tilhørende opadgående 

pile. Her stiller man spørgsmålene: Hvad er grunden til problemet? Og hvad er grunden til 

grunden? Ovenover tilføjer man noder med symptomer, implikationer eller konsekvenser af 

problemet - igen med tilhørende opadgående pile. Derefter tilføjes flere noder med 

efterfølgere af efterfølgerne. For bedre at kunne identificere symptomerne stiller man 

spørgsmålene: Hvad er effekten/resultatet af symptomet? Og hvad er effekten/resultatet af 

effekten/resultatet? 

Indsamling af empiri: 

Vi vil indsamle empiri ved brug af spørgeskemaer. Vores oprindelige plan, var at lave en 

enkelt spørgeskemaundersøgelse, og så tage ud og lave feltundersøgelser hos forskellige 

firmaer, for at interviewe medarbejdere og se hvordan deres kontorer så ud, og hvilke 

muligheder der var for fysisk aktivitet på stedet. Grundet COVID-19 ændrede vi planen, som 

i stedet for kommer til at bygge udelukkende på spørgeskemaer. Vi vil bl.a. finde ud af hvor 

mange timer vores deltagere i gennemsnit sidder ned pr arbejdsdag, hvilke muligheder der er 

for fysisk aktivitet, om der er sat tid af i deres arbejdsdag til fysisk aktivitet, og i så fald om 

deltagerne bruger disse muligheder. Vi er godt klar over, at der skal en stor mængde data til 
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for at lave en valid undersøgelse, og dette tager vi med i vores overvejelser og usikkerheder, 

når vi skal analysere den indsamlede empiri.  

 

Derudover vil vi indsamle empiri, ved brug af dokumentstudier, herunder forskningsartikler 

og rapporter. Vi vil indsamle meget af vores data, angående sundhed i Danmark og vaner 

danskernes hverdag, fra tidligere undersøgelser, som kan hjælpe os med at lave relevante 

analyser.  

Analyse af empiri: 

 

Figuren ovenfor, (udarbejdet af os i Google drawings), viser en tidslinje, som starter i toppen 

og bevæger sig nedad gennem processen for vores projekt. Illustrationen er lavet for at give et 

visuelt overblik over, hvilke trin, vi har været igennem, og i hvilken rækkefølge, før vi nu er 

nået til analysen af vores empiri.  
 

Vi har ud fra undersøgelsesspørgsmålet: Hvorfor er det relevant at inddrage  fysisk aktivitet 

på arbejdspladsen? Undersøgt hvad fysisk aktivitet har af positive indvirkninger på 

helbredet. Bl.a mindsker det stress og reducerer livsstilssygdomme. Et studie af fordelene ved 

fysisk aktivitet viser desuden, at selv en lille mængde motion (15 minutters motion om 

dagen) øgede deltagernes forventede levetid med 3 år, sammenlignet med de som ikke var 

fysisk aktive. (Bridger, 2019) 
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Det giver ikke kun fysiske fordele og forbedringer, når du dyrker motion. I en rapport fra 

Aalborg Universitet, som undersøger sammenhængen mellem reduktion af stress og fysisk 

aktivitet, fastslås det, at man vil blive i bedre humør, får større selvværd og selvtillid i takt 

med, at man bevæger sig mere regelmæssigt. (Hald, 2018).  

 

Vi sendte online-spørgeskemaer ud i to omgange. Første runde (bilag 1, 1. spørgeskema) 

tidligt i projektet for at få noget information om vores målgruppes arbejdsdag, tilbud og valg i 

forhold til fysisk aktivitet. Anden runde af spørgeskemaer (bilag 7, link til besvarelser af 2. 

spørgeskema) blev sendt ud som en “erstatning” for at lave feltundersøgelser og interviews 

på arbejdspladser, hvilket blev aflyst grundet COVID-19. Vores undersøgelser giver kun et 

billede af en lille brøkdel af målgruppen, men det har alligevel givet noget relevant data for 

os at arbejde med.  

 

Blandt de i alt 30 deltagere, er 19 kvinder og 11 mænd, herunder er sytten under 25 år, tre er 

25 til 35 år, to er 36 til 50 år og otte er over 50 år. De har alle til fælles, at de i løbet af deres 

arbejds- eller studiedag bruger en del tid stillesiddende. Tolv af deltagerne svarede, at de 

sidder ned i 4 til 6 timer pr. arbejdsdag. Seks deltagere svarede, at de sidder ned mere end 6 

timer om dagen, otte deltagere svarede 2 til 4 timer om dagen, og fire deltagere svarede under 

2 timer om dagen. Nogle af de vigtigste spørgsmål og svar, som vi fik er følgende:  

 

- “Er der mulighed for at lave fysisk aktivitet på din arbejdsplads?” 

16 svarede: nej, 11 svarede: ja, og 3 svarede: ja, men jeg benytter det ikke. 

Her ser vi altså, at blandt vores deltagere, så er der ikke mulighed for at lave fysisk 

aktivitet på over halvdelen af deltagernes arbejdspladser. Ud fra vores 

dokumentstudier af rapporter fra bl.a Sundhedsstyrelsen, kan vi altså drage den 

antagelse, at nogle af forskellene for de 11 medarbejdere, som svarede ja til 

muligheden for fysisk aktivitet, og de 16 som svarede nej, er en reduceret risiko for 

diverse livsstilssygdomme, stress, forhøjet blodtryk, samt bedre kollegialt 

sammenhold, hvis de fysiske aktiviteter sker i sammenspil med kollegerne. (Pilgaard 

& Rask, 2016). Disse positive indvirkninger sker selvfølgelig kun, så længe de 11 

medarbejdere benytter sig af aktivitetstilbuddene regelmæssigt.  

 

- “Er der sat tid af til fysisk aktivitet i løbet af din arbejdsdag?”  

24 svarede: nej, og 6 svarede: ja  
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Dette bekræfter vores tidligere antagelse, om at der ofte ikke sættes tid af til fysisk 

aktivitet i løbet af arbejdsdagen.  

 

- “Oplever du fysiske gener, ubehag og/eller belastninger i løbet af din arbejdsdag?” 

16 svarede: nej, og 10 svarede: ja 

Blandt vores deltagere oplever ca. 40% af dem gener, ubehag og/eller belastninger i 

løbet af deres arbejdsdag. Dette viser endnu engang, at det er en relevant 

problemstilling vi arbejder med.  

 

Vi skrev en kort intro til spørgeskemaet (2. runde), som forklarede vores ide til en 

designløsning og hvad tankerne bag produktet er.  

- “Ville du benytte vores produkt (cykelpedaler) såfremt det var til rådighed på din 

arbejdsplads? Uddyb gerne hvorfor, hvorfor ikke.” 

10 svarede et tydeligt ja, og resten af svarene var blandet mellem tvivl, 

usikkerhed og nej.  

Vi tager selvfølgelig højde for, at det er sværere at fremvise et produkt over tekst, og 

sværere for modtageren at tage stilling til, om de ville bruge produktet eller ej, når 

ikke de kan få lov til at se det og prøve det fysisk. Dog er vi stadig positivt 

overraskede over, at flere gerne ville bruge vores produkt, og tror på, at det har en 

gavnlig effekt, der kan aflaste eventuelle ubehag og få skabt lidt fysisk aktivitet, som 

bidrag til en sundere hverdag.  

 

Det vi fik ud af Coloured Cognitive Mapping (CCM)  var, at det hjalp os med at forstå de 

problemer, som vi arbejder med i vores projekt, samt med at udvikle en fælles forståelse af 

problemerne, hvilket gjorde det nemmere for os at blive enige om/ identificerer alternative 

designløsninger. Problemkortet gjorde det også nemmere for os at relatere årsager til 

problemer, samt give en bedre problemforståelse. 

 

Ved hjælp af Coloured Cognitive Mapping fik vi lavet et storyboard. Kontrær CCM, var 

storyboardet med til at finde ud af hvilken målgruppe, vi skulle lave produktet til. Og ved 

hjælp af storyboardet fandt vi også ud af, hvad gevinsten ved vores designløsning ville være. 

Det gjorde også, at vi bestemte os for én ide, som vi ville gå videre med, hvor vi ved 

Coloured Cognitive Mapping havde flere ideer i hovedet, som vi tænkte, vi kunne gå videre 

med. Dog endte vi med cykelpedalerne.  
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Produkt: 
For at få en bedre ide angående hvad vores designløsning skal være, vil vi, som nævnt før, 

lave et problemkort (Bilag 2, illustration af problemkort), der viser hvilke årsager og 

konsekvenser, der er til problemstillingen “Hvorfor er kontormedarbejdere ikke mere fysisk 

aktive i løbet af deres arbejdsdag?”.  

Problemkortet kan ses som en form for brainstorm over de konsekvenser og tilhørende 

årsager, der er til problemet. For at bruge kortet til en designløsning, kan kortet vendes om. 

Det vil sige, at man gør de negative årsager og konsekvenser til positive løsninger. Det 

vendte problemkort (Bilag 3, illustration af vendt problemkort) giver os nogle mulige krav til 

vores designløsning, da vi her kan se, hvilke årsager der positivt bidrager til at få 

implementeret mere fysisk aktivitet i arbejdsdagen. Udfra dette har vi lavet et løsningskort 

(Bilag 4, illustration af løsningskort), som her viser tre elementer, vi gerne vil fokusere på, og 

prøve at inddrage i vores designløsning.  

 

Vi lavede en brainstorm og skrev alle de designløsninger, koncepter og ideer ned, som kunne 

bidrage til fremstillingen af et produkt eller en løsning på vores problemstilling. Herudfra 

valgte vi tre forskellige, som vi ville arbejde videre med. Ideerne var henholdsvis nogle 

‘tryk-pedaler’, som skulle sættes under skrivebordet og aktivere benene ved at de trykkes 

frem med en bestemt modstand. Derudover havde vi løsningen, som var et par cykelpedaler, 

der skulle være under skrivebordet, og bidrage med fysisk aktivitet i form af cykling med 

selvvalgt modstand. Disse to ideer giver målgruppen et produkt, som kan implementeres på 

deres kontor, og indstilles efter niveau og behov. Den sidste løsning var et softwaresystem, 

der kunne programmeres til at komme med påmindelser på skærmen med et bestemt 

tidsinterval og skrive motiverende sætninger som, “Husk at bevæg dig” eller “Rejs dig op og 

gå en tur,  op og ned ad trapperne”.  

 

Vores produkt-ide er at fremstille cykelpedaler - eller en prototype/model af pedalerne - som 

skal placeres under skrivebordet, så pedalerne kan benyttes mens medarbejderne arbejder. 

Såfremt det er muligt, ønsker vi også at tilføje kilometertæller og en form for modstand i 

pedalerne, så medarbejderne bliver motiverede af at se, hvor langt de kan cykle, og dermed 

bruger pedalerne mere. Dette vil også give mulighed for konkurrencer blandt kollegerne for 

yderligere at motivere dem til at være aktive.  
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Vores første produkt var pedaler af træ, som ses på 

billedet: 

 

Gennem hullerne i siderne af pedalerne, skulle der 

sidde et kraftigt bredt elastikbånd, som derefter kunne 

bindes om en tværstiver under bordet. Vi ændrede 

dog designet, da det ikke fungerede optimalt, fordi 

pedalerne så ikke ville kunne rotere, men kun 

bevæges op og ned. Dette ville give en bevægelse i 

benene, som var for langt fra vores ide om 

cykelpedaler. Og vi var bekymrede for, at det ville blive for ustabilt og kompliceret at 

anvende. 

 

Derfor har vi foreløbigt valgt at designe pedalerne ved brug af en metalstang, som tilskæres 

og bøjes, så de ligner pedaler, men ikke den helt klassiske cykel-pedal. Bevægelsen og ideen 

bag designet er dog stadig den samme. Vi har valgt at prøve denne metode af til at starte med, 

for at se om denne form for pedaler fungerer bedre end cykelpedaler, da der er en smule 

mindre mekanik inde mellem fødderne, og dermed mindre som f.eks. bukseben kan hænge 

fast i. Dette design er også mere nyttigt, når det kommer til at have benplads under bordet, da 

dette design kan bruges fra flere vinkler og ikke kræver så meget plads. Derudover er det en 

designløsning, som kan ramme en bred målgruppe, da den er meget intuitiv og lavet ud fra 

nogle mål, som vi forventer, de fleste kan arbejde ud fra.  
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På tegningen ovenfor ses en skitse af vores produkt set fra siden af,  med mål i millimeter på, 

som viser hvordan metalstangen skal bøjes og formes, for at give en cyklende bevægelse. I 

siderne vil der være to træstykker; et i hver side, som hver har et kugleleje som metalstangen 

sættes i, og dermed roterer kontrolleret. Bunden af vores produkt bliver en større træplade, 

som skal skabe stabilitet i produktet. Derudover skal der eventuelt lægges en metalplade på, 

som kan give noget vægt til bunden, så prototypen kan modstå den kraft, der kommer fra den 

cyklende. Til sidst skal vi have indtænkt en løsning, som gør, at produktet ikke glider hen ad 

gulvet. Dette kan eventuelt være nogle silikonebånd eller riller i træpladen. Det er 

beslutninger, som vi ikke har taget endnu, da vi ikke har haft mulighed for at afprøve vores 

produkt, fordi det ikke er færdiglavet eller langt nok i processen til, at vi kan teste det.  

 

 

Dette billede viser en digital tegning af produktet, hvor vi har sat et friktionshjul i midten som 

en måde at skabe noget modstand i cirkelbevægelsen. Derudover er der tilføjet afstivere i 

form af trekantede dele, som stabiliserer modellen og holder stangen og bunden sammen.  

 

I første omgang, forsøgte vi at lave pedalerne ved at bøje en metalstang i rette vinkler. Dette 

var dog sværere end først forudset, og resultatet blev ikke, som vi havde håbet. På billedet 

nedenfor ses vores forsøg på at bukke metalstangen. Materialet var for svært at arbejde med, 

hvilket resulterede i, at vinklerne og målene på pedalerne ikke blev så præcise, som vi 

ønskede.  
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Vi havde derfor besluttet at bruge smalle vandrør, som skrues sammen med fittings i 90 

grader vinkler, så vi ikke selv skal bøje delene. Denne løsning vil muligvis ikke give os det 

ønskede udseende til produktet, men forhåbentligt den rette funktionalitet, hvilket vi vurderer 

til at være vigtigere i denne del af designprocessen, når vi skal teste om vores koncept 

efterlever vores krav og opfylder de mål, vi har sat. 

 

Dog tog vi fejl af vandrørenes funktionalitet. Da 

vandrørene skulle skrues sammen, betød det, at de 

også kunne skrues fra hinanden, og det var præcis 

det der skete, når man begyndte at cykle på 

pedalerne. Derfor måtte vi finde et andet alternativ 

igen, og det var så her, vi kom tilbage til 

metalstangen. 

 

Trods vores allerede mislykkedes forsøg med 

metalstangen, besluttede vi os for at prøve igen, 

denne gang med hjælp fra Nicholas fra Fablab, der 

havde en ide til, hvordan vi kunne bukke metalstangen, så den blev lige og 90 grader. Han 

forklarede og viste, hvordan man, ved at putte en “hul” metalstang udover det metalstykke, vi 

ønskede blev bøjet, nemt kunne få den 90 grader vinkel, vi ellers havde bøvlet med at opnå. 
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Vi lavede vores produkt færdigt, og det kom til at se således ud:

 

  

Trods produktets flotte udseende, var det desværre også meget ustabilt, hvilket har resulteret 

i, at produktet faldt fra hinanden. Og nu hvor landet er lukket ned grundet COVID-19, ser vi 

ikke en mulighed for at få den lavet i tide, så den kan afprøves ordentligt. 
Når vores produkt er færdiglavet, antager vi, at det bliver en velfungerende designløsning, 

som kan bidrage til reduceringen af livsstilssygdomme og andre arbejdsskader. Vi håber 

også, at vores produkt kan være med til en øget arbejdsindsats og koncentration på 

arbejdspladser. Vi forestiller os at finde frem til disse resultater ved at sende produktet ud til 

én informant ad gangen, så vedkommende kan afprøve det, og komme med en tilbagemelding 

på hvordan han/hun synes, at vores produkt fungerede.  

 

Ved hjælp af de iterative processer, vi har været igennem, for at producere vores produkt, 

håber vi på at få ny viden i form af eventuelle fejlkilder, som kan være med til at forbedre og 

berige vores produkt, så det bliver optimalt til den målgruppe, det er tiltænkt.  

Vi har overvejet forskellige muligheder for at fastholde medarbejdernes motivation til at 

bruge produktet på sigt. Som nævnt tidligere i rapporten, tænker vi, at man skal kunne aflæse 

antal kørte kilometer på pedalerne, så der er mulighed for at se fremgang fra dag til dag, samt 

at konkurrere med kollegaer. Derudover kunne man introducere “goder” for X antal kørte 

kilometer i form af rabat til kantineordninger eller lign. Samt informere medarbejdere om 

fordelene og vigtigheden af at være fysisk aktiv og konsekvenserne af ikke at være det.  Disse 

overvejelser beror bl.a på besvarelsen i vores seneste spørgeskemaundersøgelse, hvor 25 ud 
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af 28 respondenter besvarede spørgsmålet: Ville du være mere tilbøjelig til at bruge produktet 

på sigt, hvis der var skridttæller, en reminder eller en form for konkurrenceelement 

indbygget? Som det ses på billedet, indikerer besvarelserne en klar overvægt til at 

motivationen for brug af produktet på sigt, ville være større såfremt en påmindelse eller 

konkurrenceelement blev implementeret.  

 

(figur af resultater fra spørgeskema udarbejdet i Google forms ) 

Som et uddybende led i den iterative designproces vil vi derfor tilføje en simpel computer, 

som kan tælle RPM (omdrejninger i minuttet), når pedalerne benyttes og omregne til km. Vi 

vil ligeledes gøre det muligt at tilføje en reminder i respondentens kalender, så pågældende 

bliver mindet om at bruge pedalerne. Derudover vil det være op til den enkelte arbejdsplads 

at implementere konkurrenceelementer eller “goder” efter X antal kørte 

omdrejninger/kilometer. Grundet COVID-19, har det ikke været muligt at udbygge produktet 

yderligere, så denne del af processen er baseret på en hypotese om, at det er muligt og vil 

fungere efter hensigten.  

 

Diskussion:  

Vi vil til slut diskutere forskellige perspektiver og synspunkter om hvorvidt, det er op til det 

enkelte individ at tage stilling til, om det er nødvendigt at være fysisk aktiv på 

arbejdspladsen, eller om det er så essentielt, at det er en problemstilling, vi som samfund har 

et fælles ansvar for, at der bliver taget hånd om. Dette vil gøres på baggrund af 
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problemstillingen: Er det samfundets fælles ansvar at implementere fysisk aktivitet, eller er 

det op til individet selv at dyrke aktiviteter i hverdagen?. Vi vil altså fokusere på etikken i, at 

arbejdspladser implementerer fysisk aktiviteter i medarbejdernes arbejdsdag og så at sige 

“lokker” medarbejdere til bevægelse. 

Vi vil diskutere, om det for nogle medarbejdere, kan forekomme grænseoverskridende, at 

deres arbejdsplads vil påvirke dem til øget fysisk aktivitet, da det for nogen, ikke ses som en 

arbejdsrelevant problematik (Andersen, 2008). I Rapporten “Arbejdsmiljø for 

fremtiden”(2008), problematiseres det ligeledes, at det er ledelsen på arbejdspladsen, som 

påvirker medarbejdere til øget fysisk aktivitet:  

“(...)det er medarbejderne selv, som skal i fokus og forme, hvordan arbejdet skal se ud, for at 

vi kan trives. Vi har ikke brug for andres formynderi om, hvad der er godt eller skidt. Derfor 

skal det heller ikke være arbejdsgiverens ansvar alene at sørge for et sundt arbejdsmiljø. Det 

lykkes aldrig, hvis vi ikke selv også er ansvarlige for vores arbejde, vort liv og vores 

sundhed.”(Andersen, 2008, 5) 

I rapporten tydeliggøres det, at individet - her medarbejderne - også selv må have et aktivt 

ønske om at implementere fysisk aktivitet i hverdagen, førend tiltag fra arbejdsplads og 

ledelse, har nogen langsigtet virkning. Der fokuseres også på konsekvenserne af at 

“overvåge” medarbejderne ved brug af diverse teknologier:  

“Medarbejdere kontrolleres og bedømmes via IT-værktøjer og statistikker på effektivitet osv.. 

(...) nye ledelsesinformationssystemer indeholdt en række informationer, som tidligere var 

forbeholdt privatsfæren. Allerede nu er det ikke ualmindeligt at HR-afdelingen inden for 

videnvirksomheder pointerer vigtigheden af, at medarbejderne husker, hvor vigtigt det er at 

motionere for f.eks. at modvirke stress” (Andersen, 2008, ) 

Dette aspekt ønsker vi også at diskutere i denne rapport, hvor vi vil inddrage teorien om 

overvågnings kapitalisme, (Zuboff, 2019) fra dimensionen Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund. Overvågningskapitalisme er et begreb, som bruges til at beskrive hvordan 

teknologiske artefakter kan ses som virkemidler til indirekte at kontrollere medarbejderne til 

at følge visse sociale normer. Folk bliver så at sige “instrumenter” til brug for 

arbejdspladsens - eller i større aspekt, regeringen og samfundets - mål, frem for helt frit at 

kunne agere ud fra egne værdier, ønsker og normer. (Zuboff, 2019). Dette kan være 

problematisk fordi;  

“Hvis mennesket reduceres til en række mål, som kan spænde over alt lige fra skonummer, 

bodymassindex, eksamenskarakter, præstationsmål til et mål på et lykkeindex, forsvinder 

respekten for mennesket. Så er mennesket blevet reduceret fra at være mennesker med 
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ressourcer til menneskelige ressourcer.” (Andersen, 2008, 31). Her komme det etiske 

dilemma altså i spil; det kan diskuteres, om det er etisk forsvarligt, at arbejdspladsen ser 

mennesket som en ressource, der skal effektiviseres på bedste vis, ved bl.a at motiveres til at 

dyrke motion og leve sundt, for at opnå et givent mål - hvad end det er at at kunne udføre 

arbejdet effektivt eller, på et mere generelt plan, at levet op til en kultur, som dikterer en 

given kropsfigur, eller vægt for at være accepteret. Dertil kan det, som Andersen belyser i sin 

rapport, også diskuteres om indsatser fra arbejdspladser og samfund, vil have en langsigtet 

effekt, hvis nogen effekt overhovedet, såfremt medarbejderen ikke selv har motivationen og 

ønsket om at dyrke fysisk aktivitet.  

 

 En anden vinkel på diskussionen kan være hvorvidt arbejdspladsen ikke blot er med til at 

påtage sig et væsentligt ansvar i at sikre sig de bedste og sundeste vilkår for medarbejderne, 

så de på bedst mulig vis kan udføre deres job. Artiklen “Sundhed - et individuelt eller 

samfundsmæssigt ansvar” (Land & Pedersen, 2010) belyser også flere vinkler i den generelle 

livsstilsrelaterede sundhed blandt danskere. Hvordan overvægt, rygning og højt alkoholindtag 

både har konsekvenser for den enkelte - “større vanskeligheder ved at leve “det gode liv”” 

(Land & Pedersen, 2010) grundet følgevirkninger af en usund livsstil som diabetes, 

hjertekarsygdomme og rygerlunger. Men også har konsekvenser for samfundet som helhed, i 

en stigende belastning på samfundsøkonomien grundet større udgifter til sundhedssektoren. 

Artiklen henviser bl.a. til rapport fra Sundhedsstyrelsen (fra 2003) som beskriver, at udgifter 

til behandling og forebyggelse af sygdomme relateret til overvægt, udgør 4-8 % af de 

samlede sundhedsudgifter i Danmark. (Land & Pedersen, 2010,).  

En større andel af folk som påvirkes af overvægt og livsstilssygdomme, leder også til større 

efterspørgsel og arbejdsmængde for sundhedsfagligt uddannede, som kan opleve et større 

pres og længere arbejdsdage i forsøget på at følge med den stigende efterspørgsel.  Artiklen 

sætter også fokus på individets eget ansvar, herunder formidlingen af budskaber som 

KRAMS (kost, rygning. alkohol, motion, stress), “6 om dagen” og “spis mindre fedt”, som er 

med til at sætte fokus på en sundere livsstil. Den skildrer en række adfærdspsykologiske 

teorier, som hver især bidrager med deres syn på, hvorfor mange, til trods for udbredelsen af 

disse budskaber, ikke selv “tager teten” og indarbejder de sunde valg og aktiviteter i deres liv 

- og hvorfor nogen tilsyneladende gør. Artiklen problematiserer at kampagnerne lægger op 

til, at man som individ, selv skal regulere og udøve passende selvdisciplin, så ens adfærd 

stemmer overens med hvad kampagnerne dikterer som værende et “sundt liv”. Selvom disse 

kommunale og statslige kampagner giver udtryk for et “fælles ansvar”, kan det altså 
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diskuteres, om det i sidste ende, bliver den enkelte, som selv står med ansvaret for at ændre 

adfærd og vaner - og selv står med skammen og frustrationen, når det ikke lykkes.  

Her spiller teorien om nudging også ind - hvordan vi som mennesker overhovedet drages til 

at forsøge at opnå et sundere liv eller en mere aktiv hverdag.  

Vi vil undersøge hvordan nudging spiller ind i forhold til brugen af vores produkt og mere 

generelt, hvordan nudging har indflydelse på implementeringen af fysisk aktivitet, og det at 

holde motivationen på sigt, når de nye motionsvaner skal indarbejdes.  

Ud fra vores interviews og spørgeskemaer samt diverse rapporter fra bl.a DTU og 

Sundhedsstyrelsen, ses det at det ikke er initiativer, der mangler, i forsøget på at skabe mere 

bevægelse på arbejdspladser. Dog er det motivationen der mangler. Selvom motionscenter, 

hæve-sænke borde, osv. bliver stillet til rådighed er det stadigvæk de færreste der bruger det. 

Vi havde i dette projektforløb snakket om en form for kilometertæller eller kalorietæller, som 

skulle sættes på pedalerne. Dette snakkede vi om, da det kunne være en form for nudging, 

ved at lave konkurrencer blandt kollegerne om hvem, der havde cyklet længst eller forbrændt 

flest kalorier. Dette skulle så motiverer medarbejderne til at bruge vores pedaler noget oftere. 

 

Vi vil også kort komme ind på, om det overhovedet bidrager til medarbejdernes trivsel og 

arbejdsindsats at være fysisk aktive i arbejdsdagen. Vi vil diskutere fordele og ulemper for 

både medarbejder, men også firmaer, hvis en mere permanent løsning skulle implementeres 

for at skabe større tilgængelighed for fysisk aktivitet.  

 

I en rapport om sundhedsfremme på arbejdspladser, lavet af Sundhedsstyrelsen, nævner de, at 

der er fem centrale budskaber, når det kommer til virksomhedens sundhedsfremmende 

indsats; 

- Det kan betale sig for virksomheden at arbejde med sundhed og trivsel på 

arbejdspladsen, hvis der arbejdes systematisk. 

- Det kan øge gevinsterne yderligere, såfremt arbejdet med at skabe sundhed og trivsel 

har afsættet i en klar, fremadrettet strategi.  

- Sundhedsfremme omfatter både livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale 

ansvar. 

- Offentlige og private, store og små og virksomheder i forskellige brancher kan alle 

gøre noget, selvom betingelserne ikke er ens. 

- Indsatsen skal altid skræddersys til den enkelte virksomhed. 
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Der nævnes også, at “sundhed er en tilstand hos et individ eller en gruppe af individer 

karakteriseret ved fysisk, mental og social trivsel.” (Sundhedsstyrelsen, 2009) 

Altså handler sundhed ikke kun om at spise sundt og dyrker motion, men også om, hvordan 

det enkelte individ trives med sig selv og sine omgivelser. Cykelpedalerne og den fysiske 

aktivitet kan altså  klart bidrage til øget trivsel blandt medarbejdere og dermed også deres 

arbejdsindsats, men det skal ske i sammenspil med fokus på det sociale og arbejdsmæssige 

miljø for virkelig at kunne fremme sundheden. 

 

Ansvarsfordelingen mellem individ og samfund er ikke sort/hvid. Samfundet - her 

arbejdspladsen - har et ansvar for at sætte fokus på værdien i at leve sundt - hvad end dette er 

gennem fysisk aktivitet, mental- og miljømæssig trivsel eller begge dele. I og med individet 

kan se en værdi i at leve et sundere liv, er sandsynligheden for at kunne vedligeholde denne 

adfærd, langt større, men der er altså faktorer som social ulighed, uligevægt i ressourcer og 

begrænsninger for den enkelte, som kan være med til at forhindre individet i selv at tage 

ansvar. Ved kun at have fokus på individet i diskussionen om, hvorvidt fysisk aktivitet er 

samfundet eller individets ansvar, underkender man nemt samfundsmæssige kriterier som 

socioøkonomisk ulighed og hvilke begrænsninger dette giver, når sundere valg skal 

implementeres. Det tyder altså på, at diskussionen ikke nødvendigvis bør omhandle hvis 

ansvar det er, at implementere fysisk aktivitet,  men snarere hvordan ansvaret fordeles, så 

konteksten og det fulde billede inddrages og muliggør en sundere livsstil med mere fysisk 

aktivitet.  

Konklusion: 

Ud fra vores indsamlede empiri, bliver vi endnu engang gjort opmærksomme på, hvor vigtigt 

det er at have fokus på helbred og sundhed. 51% af alle danske voksne er overvægtige eller 

svært overvægtige (Tobberup, 2020), hvilket både er et samfundsmæssigt, individuelt og 

økonomisk problem. Vi valgte tidligt i projektet, at vi ville belyse dette problem fra 

forskellige vinkler, og give et bud på en designløsning, som kan bidrage til at få danskerne til 

at lave mere fysisk aktivitet, og på den måde bidrage til en sundere befolkning. Vi er klar 

over, at vi med rapporten ikke har taget fat på samtlige problemstillinger mhb. at øge 

sundheden og mindske overvægt i den danske befolkning, men har valgt at fokusere på et 

udsnit af problematikken. På trods af, at vores produkt ikke er afprøvet på arbejdspladser, kan 
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vi alligevel komme med en konklusion, på baggrund af vores indsamlede empiri samt 

metoder, på vores overordnede problemstilling, 

 “Hvilken design-løsning kan optimere fysisk aktivitet på arbejdspladser, hvor størstedelen af 

tiden foregår i stationære stillinger, uden at minimere produktiviteten i det administrative 

arbejde?,” som er den røde tråd gennem hele opgaven. Vi besvarer ligeledes vores 2 

underspørgsmål løbende gennem opgaven:  

- Hvorfor er det relevant at inddrage fysisk aktivitet på arbejdspladsen? 

 

- Hvilke forskelle er der for medarbejderne hos virksomheder, der har implementeret 

fysisk aktivitet i arbejdstiden sammenlignet med dem, som ikke har?  

 

Og inddrager det sidste underspørgsmål “Er det samfundets fælles ansvar at implementere 

fysisk aktivitet, eller er det op til individet selv at dyrke aktiviteter i hverdagen?” I en 

uddybende diskussion for at favne nogle af de forskellige perspektiver i hele 

sundhedsproblematikken og analysere den fra flere vinkler.  

 

Vores endelige design-løsning, blev et par pedaler, som giver en cyklende bevægelse. 

Pedalerne kan stå under et skrivebord, og da de fleste dansker har prøvet at cykle før, burde 

produktet kunne bruges uden behov for instruktion. Da dette er en designløsning, som er 

intuitiv at forstå og bruge, forventer vi dermed ikke, at dette vil tage megen fokus fra det 

administrative arbejde. Som beskrevet tidligere i rapporten, er der ligeledes lavet studier med 

cykelpedaler, som blev benyttet på arbejdspladser. Her blev resultatet, at fokus på 

arbejdsopgaven ikke blev reduceret nok til, at det havde nogen synderlig effekt sammenlignet 

med arbejdsindsatsen hos medarbejderne når de ikke benyttede cykelpedaler. (Bridger, 2019, 

113) 

 

Grundet COVID-19 nåede vi ikke at teste vores produkt af, så dette er primært erfaringer, vi 

drager fra vores dokumentstudier og spørgeskema. Vi er opmærksomme på en mulig ulempe 

i forhold til at holde medarbejdere motiveret på sigt til at benytte produktet. Her kunne der 

indføres kilometertæller og konkurrenceelementer, som kunne bruges blandt kollegaerne. 

Dette ville ikke kun bidrage til øget aktivitet og dermed fysisk sundhed, men også bringe 

kollegerne tættere sammen socialt og bidrage til mental sundhed, som er et mindst lige så 

vigtigt parameter at få i spil, når der kigges på den generelle sundhed blandt den danske 

befolkning. 
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Vi er, som nævnt tidligere, opmærksomme på, at denne design-løsning ikke kommer til at 

løse hele Danmarks problem med overvægt og livsstilssygdomme, men designet kan være et 

bidrag, som kan skubbe danskernes sundhed i den rigtige retning. Processen med at designe 

produktet, har altså bidraget til at reflektere over en mulig løsningsmodel på et generelt 

samfundsproblem og bidraget til at kunne besvare rapportens problemstilling.  
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Bilag: 

Bilag 1, spørgsmål og svar fra email interview.  

 

Bilag 2, problemkort  
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Bilag 3, problemkort, som er blevet vendt  

 

 

 

Bilag 4, løsningskort  
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Bilag 6, storyboard 
Link til storyboard: 

https://docs.google.com/document/d/1I1FXt610N97u9zl2c1cX2jquhj1H54X4SqJ7G6H31vI/

edit?usp=sharing 

 

Bilag 7: Link til besvarelser fra spørgeskemaundersøgelse (erstatning for fysisk 

feltundersøgelse) 

https://docs.google.com/forms/d/1TVah7BC21Kkj96WrsxQrPBiqQI4eUzWy1dRbnvP4ELc/

viewanalytics  
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