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Abstract 
 

Previous research shows that adults with poor mental health has increased with 3 

percentage points from 2010-2017 despite various health promotion initiatives being 

implemented at workplaces. Newer studies point towards decline in these initiatives, except 

for physical activity, despite their proven positive results. In a questionnaire, it is 

furthermore shown that workers find these solutions effective but still does not use them, 

pointing towards a need for a cultural change if they are to be used. Napping was for a long 

time a big part of our culture and still is in other cultures around the world. Recent studies 

have pointed to the many cognitive benefits that napping provides, which among 

others include increased cognitive ability and increased productivity. Despite these 

findings, it is found through interviews that there is a negative connotation associated 

with “napping” at the workplace, that stands in the way for vast adoption. This paper 

proposes a design solution, meant to alter this work-culture. Based on findings from 

methods like Colored Cognitive Mapping and Soft Design Science Methodology, cumulative 

with interviews conducted on workers in three different positions, a solution has been 

designed meant to help workers obtain the many benefits of napping. The design-solution is 

further intended to avoid the negative connotation associated with napping. In the scope of 

the study, there is a focus on workers who occupy complex tasks while spending most of 

their time at a desk. In alignment with Daniel Kahnemann’s theory of system 1 and system 

2, system 2 is drained throughout the day when occupying these complex tasks. It is based 

on this, that the paper examines how a technological artifact can be incorporated in a work-

context to help further mental relief.  
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Indledning 

Vi vil i dette projekt undersøge om man med et teknologisk artefakt kan muliggøre mental 

afspænding for arbejdere, der har en travl og kompleks arbejdsdag. Projektet har fokus på 

stillesiddende arbejdspladser, hvor størstedelen af den effektive tid foregår bag et skrivebord og hvor 

det er komplekse arbejdsopgaver der varetages. Gennem vores undersøgelser, forsøger 

vi at tydeliggøre sammenhængen mellem virksomhedskultur, arbejdsevne og hvorledes et 

artefakt kan muliggøre mental afspænding i en travl og kompleks arbejdsdag. På baggrund af vores 

undersøgelse, søger vi at lave et teknologisk artefakt, der skal hjælpe arbejderne med at koble fra og 

restituere, så de kan komme igennem dagen uden at skulle lide unødvendig mental overbelastning og 

uden det skal være på bekostning af deres helbred. 

Problemfelt 

I takt med samfundets overgang til et informationssamfund, har arbejdssituationen også ændret sig 

for mange. Kommunikation sker nu ikke længere kun på tværs af lokalet, men også på tværs af byer, 

lande og kontinenter. Produkter og idéer sælges og konkurrerer på et globalt marked og kvalitet og 

kompetence forventes ligeledes at følge med. Disse karakteristika ved informationssamfundet 

resulterer i en arbejdsdag med højt pres og hvor koncentrationsevnen ofte forstyrres, hvad end det er 

af kollegaer eller af elektroniske apparater (Kamp, Lund, & Hvid, 2009). Disse observationer er især 

tydelige hos skrivebordsarbejderne, der varetager komplekse arbejdsopgaver. Det er en af de 

kategorier af arbejdere, der har brug for en restitueret og veloptimeret kognitiv ydeevne, men som 

også, på grund af arbejdets nødvendige tilknytning til en computer, samt det moderne kontor, er 

mest udsat for forstyrrelser. Dertil har skrivebordsarbejderne mindre mulighed for, som visse andre 

former for arbejde, at arbejde med kroppen og opnå en mental pause på denne måde. Her må 

arbejdspladser hvor skrivebordsarbejde varetages træde til for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø 

ved hjælp af sundhedsfremmetilbud som eksempelvis massage eller fysisk aktivitet.  

Ifølge en nylig publiceret undersøgelse lyder det:  
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”Op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det svarer til 35.000 danskere, 

som hver dag er sygemeldte på grund af psykosociale faktorer” (Transistion, 2020).  

Dette dårlige arbejdsmiljø medfører visse konsekvenser. Det ses hvordan et dårligt arbejdsmiljø kan 

medvirke til udviklingen af stress eller depression med store konsekvenser for samfundet, 

virksomheden, såvel som individet. Det antages, at blandt andet stress koster samfundet 14 milliarder 

kr. om året, er skyld i en million fraværsdage om året og påvirker omkring 12 % af den danske 

befolkning (Transistion, 2020).  

Mange sundhedsfremmetilbud er igennem årene blevet implementeret i virksomheder for at give den 

mentale afspænding, der er nødvendig for at modvirke det pres den ansatte føler som følge af det 

dårlige psykiske arbejdsmiljø. Der er dog evidens for, at disse løsninger ikke har opnået den ønskede 

effekt. Fra 2010 til 2017 er andelen af danske voksne med dårligt mentalt helbred steget med 3 

procentpoint (Sundhedsstyrelsen, 2020). Formålet med de sundhedsfremmetilbud er at give 

arbejderen en mental pause, så denne kan restituere og fortsætte arbejdsdagen med nedsat risiko for 

at blive mentalt overbelastet. 

Udover at nedsætte risikoen for mental overbelastning, har flere af tilbuddene også andre fordele. 

Som eksempel er det påvist, at fysisk aktivitet øger produktivitet med 10% alt imens korttidsfravær på 

arbejdspladsen reduceres med 56% (Justesen, 2015). Det fremgår besynderligt, at der til trods for de 

dokumenterede fordele ved disse sundhedsfremmetilbud, stadig ses en voksende andel af 

befolkningen med dårligt mentalt helbred.  

Vi kan se to problemstillinger i denne udvikling: 

1. Undersøgelserne tager fejl og tilbuddene ikke er så effektive i praksis som tidligere antaget. 

2. Tilbuddene bliver ikke benyttet i det omfang det påkræves for at have en gavnlig effekt. 

Tal fra arbejdstilsynet viser desuden at alle sundhedsfremmetilbud, med undtagelse af fysisk aktivitet, 

er i tilbagegang på det danske arbejdsmarked (Arbejdstilsynet, 2020), hvilket desuden peger på at de 

ikke anses som værende en værdig investering.  
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For at modvirke det konstant øgende dårlige mentale helbred, må der undersøges hvordan man med 

en designløsning kan reducere det mentale pres, som store dele af arbejdssektoren er udsat for i dag. 

Altså hvilke midler der er mest effektive i at fremme mental afspænding på arbejdspladsen. Dertil må 

uvisheden om de nuværende løsningers begrænsninger også adresseres. Hvis det er konkluderbart, at 

nuværende løsninger er utilstrækkelige, af den grund af de simpelthen ikke bliver benyttet, må der 

gennem projektet udpensles og præciseres hvorfor det er tilfældet, og med en designløsning 

modsvare dette.  

Overstående afsnit viser et behov i samfundet for en ny designløsning, idet de eksisterende 

sundhedsfremmende tilbud ikke findes tilstrækkeligt effektive i afhjælpningen af den mentale 

overbelastning, der finder sted blandt ansatte på arbejdspladsen i dag.  

Problemformulering 

Hvordan kan man med et teknologisk artefakt fremme mental afspænding på arbejdspladsen? 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad findes af løsninger i dag, som kan fremme mental afspænding? 

2. Hvilke elementer skal et teknologisk artefakt indeholde hvis mental afspænding på 

arbejdspladsen skal fremmes? 

3. Hvordan skal et teknologisk artefakt benyttes til at fremme mental afspænding? 
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Semesterbinding 

Design og Konstruktion 

Projektet er som udgangspunkt forankret i dimensionen Design og Konstruktion. Det designtekniske 

aspekt fremgår i vores opgave, da formålet med projektet lyder på, hvordan man med et teknologisk 

artefakt kan nedsætte den mentale overbelastning den ansatte føler på arbejdspladsen. Ligeledes 

også hvordan mental afspænding fremmes. I selve udformningen af projektet har vi gjort brug af 

designtekniske metoder såsom ”Coloured Cognitive Mapping” og ”Storyboard” til at udpensle hvilke 

konsekvenser og årsager, der er forbundet med mental overbelastning. På baggrund af dette kan vi 

analysere os frem til et produkt, der skal hjælpe med at fremme mental afspænding på 

arbejdspladsen.  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Foruden Design og Konstruktion, forankres vores projekt i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund (STS). Her undersøger vi gennem samfundsvidenskabelige metoder og teori hvordan et 

teknologisk artefakt skal kunne spille sammen med individet i en arbejdssituation. Gennem STS bliver 

det tydeligt at de nuværende sundhedsfremmende løsninger enten er i tilbagegang eller ikke benyttes 

(Arbejdstilsynet, 2020). Vi vil gennem interview og spørgeskema indsamle empiri, således vi kan finde 

ud af hvordan man, ved et teknologisk artefakt, kan fremme mental afspænding på arbejdspladsen.  
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Teori 

Idet designløsningen skal give medarbejderen mulighed for mental afspænding i arbejdstiden, er det 

vigtigt at kigge på den allerede eksisterende litteratur og viden på dette område, for at kunne forstå 

og afhjælpe problemet. 

Tre former for intervention 

Da vi gennem en udforskning af problemfeltet, er vi kommet frem til en problemformulering der 

lyder:  

Hvordan kan man med et teknologisk artefakt, fremme mental afspænding på arbejdspladsen?  

Da må vi finde ud af i hvilken kontekst dette teknologiske artefakt skal anvendes. Herfor ses der på tre 

former for interventioner. Altså, hvor vi kan se, det vil give mening at implementere et teknologisk 

artefakt. Skal artefaktet hjælpe til med at forebygge problemet? Skal artefaktet fungere som en 

hæmmende faktor eller som en genopbyggende faktor? 

 

Hvis man øger presset på en arbejdsplads, øger man også sandsynligheden for, at ens ansatte forlader 

virksomheden (Blaug, Kenyon, & Lekhi, 2007). Et øget pres viser sig mange gange som en større 

arbejdsbyrde, enten i form af større, mere komplekse opgaver eller blot flere opgaver. Ligeledes vil en 

mere hektisk arbejdsdag føre til en øget sandsynlighed for sygefravær og stress (Blaug, Kenyon, & 

Lekhi, 2007). I forebyggelsen af stress eller andre sygdomme fremprovokeret af et mentalt pres, der 

relaterer sig til en presset og uoverskuelig hverdag, kan vi dele de interventioner, der skal være med 

til at afhjælpe dette, op i tre grupper (Leka & Houdmont, 2010): 

 

1. Primær intervention 

2. Sekundær intervention 

3. Tertiær intervention 

 

Den primære intervention vil søge at eliminere det problem, der forårsager den ansatte i at føle sig 

mentalt presset. I denne sammenhæng vil det svare til at fjerne de komplekse arbejdsopgaver samt 
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antallet af disse. Det vil også svare til at skulle fjerne de forstyrrende elementer på arbejdspladsen. Vi 

kan dog ikke ændre ved disse præmisser, da det er sådan at hvis væksten skal stige, må arbejdernes 

produktivitetsniveau også stige (Nørtoft, 2019). Ligeledes kan vi ikke ændre på, at forstyrrende 

elementer på arbejdspladsen og arbejdslivet er indbyrdes afhængige, da den teknologiske udvikling 

har haft en stor betydning for hvordan tid benyttes i det senmoderne samfund (Kamp, Lund, & Hvid, 

2009).  

Den sekundære intervention vil søge at bryde eller svække det forhold, der udsætter den ansatte for 

ekstra mentalt pres. Målet i denne intervention er at reducere den effekt de komplekse 

arbejdsopgaver må have på den ansattes velbefindende, og i sidste ende den mentale overbelastning 

den ansatte føler på arbejdspladsen. 

Den tertiære intervention søger at tage sig af dem, der allerede er ramt af følgerne af et for stort 

mentalt pres, om dette så måtte være stress, depression eller noget andet. 

Det er i den sekundære intervention, vi ser en mulighed for at kunne implementere en løsning, der vil 

være med til netop at svække det forhold, der udsætter den ansatte for mental overbelastning. 

Daniel Kahnemans system 1 og system 2 

Ved at tage udgangspunkt i Daniel Kahnemans teori vedrørende System 1 og System 2, ses det 

hvordan en pause har en direkte effekt på den kognitive funktionsevne. En pause kan herfor opfattes 

som det, der svækker det forhold, der udsætter den ansatte for mental overbelastning. 

Daniel Kahneman har igennem de sidste 40 år forsket i hvordan mennesket træffer beslutninger. Han 

har populariseret begreberne ”system 1” og ”system 2” (Kahneman, 2011). System 1 referer til 

hjernens hurtige beslutninger, dem der ikke kræver dybere refleksion. System 2 er derimod 

langsommere, men tillader til gengæld en dybere refleksion (Pries-Heje, Forelæsning 5 okt - 

Adfærdsdesign, 2020). Ved brug af system 1 begås der dog ofte fejl eller der kan opstå en bias i de 

beslutninger, der træffes. Det er herfor tydeligt at system 1 er bedst tilegnet de hurtige 

hverdagsopgaver vi foretager os i løbet af en arbejdsdag, alt imens system 2 bør dedikeres til de mere 
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komplekse arbejdsopgaver (Pries-Heje, Forelæsning 5 okt - Adfærdsdesign, 2020; Pries-Heje, 

Forelæsning 6 okt - Kreativt Design & Konstruktion I, 2020).  

Det er dog mentalt trættende at bruge system 2 og efter et stykke tid vil det ikke længere være muligt 

at tænke på denne overvejende måde. Det er når system 2 trættes, at vi som mennesker går tilbage til 

system 1. Det er med henblik på at system 2 trættes at implementeringen af et teknologisk artefakt, 

der kan restituere dette system, er anvendeligt. 

 

Figur 1 

Et godt eksempel kan ses hos dommere, der skal afgøre hvorvidt en indsat skal prøveløslades eller ej. I 

figur 1 vises det hvor mange prøveløsladelser dommerne tillod i løbet af en dag. Eksemplet viser 

tydeligt hvordan system 2 langsomt drænes ved disse komplekse opgaver, men også hvordan en kort 

pause kan restituere system 2. 

Ved at betragte dette eksempel, skabes et yderligere incitament for indførelsen af en løsning, der 

tillader arbejderen at restituere, idet det tillader denne at kunne fokusere på den foreliggende 

arbejdsopgave med et øget fokus, der herfor nedsætter den mentale overbelastning den ansatte 

ellers vil have oplevet. 
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Eksisterende sundhedsfremmetilbud 

Da det nu er etableret hvilken intervention, det ville give mening for projektet at lede henimod, må vi 

kigge på, hvad der findes af tidligere interventioner, der ligesom vores, har haft som formål at svække 

den mentale overbelastning den ansatte føler på arbejdspladsen. Grunden til at det giver mening at 

kigge på andre sundhedsfremmetilbud er, at det vil give et indblik i deres respektive kvaliteter. 

Derudover får vi også et indblik i, hvorfor de ikke bliver benyttet i den ønskede udstrækning 

(Arbejdstilsynet, 2020). Det vil give et indblik i hvilke elementer vi bør fokusere på at udvikle i forhold 

til det teknologiske artefakt, således det på en mere effektiv måde kan hjælpe til med at fremme den 

mentale afspænding på arbejdspladsen. Der er på nuværende tidspunkt, flere sundhedsfremmetilbud 

på flere arbejdspladser. Disse inkluderer tilbuddet om fysisk aktivitet, massage, psykologtimer med 

flere. Vi har valgt at fokusere på massageterapi, fysiks aktivitet og lure, da disse viser sig at have en 

stor effekt på den kognitive funktionsevne. Vi har fundet frem til netop disse tre løsninger, igennem 

vores udarbejdet CCM.  

Massageterapi 

For at bekæmpe stress-faktorer i arbejdslivet, har man i nogle virksomheder implementeret en 

massageordning. Det skyldes, at der er evidens for at massageterapi giver udbytte for både 

arbejderne, såvel som for virksomheden selv. Massageterapi har en positiv effekt for både det 

fysiologiske og psykologiske for personen der modtager behandlingen. De positive effekter ved 

massageterapi viser sig idet det kan reducere blodtryk, sænke kortisol-niveauet, nedsætte 

selvopfattet stress og generelt set er massageterapi forbundet med godt velvære (Day, Gillan, Francis, 

E., & Natarajan, 2009). For virksomhedens perspektiv, kan massageterapi være med til at skabe et 

positivt arbejdsmiljø, da det forøger både det fysiske og psykiske helbred. Det kan desuden resultere i, 

at arbejderne er mere produktive samt oplever en højere arbejdstilfredshed (Day, Gillan, Francis, E., & 

Natarajan, 2009). Som tidligere beskrevet, er psykosociale faktorer som stress skyld i en ud af fire 

sygemeldinger, og herfor er massageterapi en mulig løsning til at reducere antallet af sygedage, i det 

at massageterapi øger helbredet både fysisk og psykisk.  
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Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet har både helbredsmæssige og psykiske fordele, viser undersøgelser. Fysisk aktivitet 

mindsker risikoen for livsstilssygdomme såsom fedme og hjertekarsygdomme, og er generelt 

forbundet med forøget livskvalitet (Penedo & Dahn, 2005). Motionsfaciliteter på arbejdspladser bliver 

i højere grad anvendt, og er det eneste sundhedsfremmetilbud som ikke har oplevet tilbagegang 

igennem perioden 2012-2018 (Arbejdsmiljø, 2018). 

Der er blandt andet foretaget en undersøgelse i Nestlé vedrørende fysisk aktivitet, som aktivt har 

prioriteret sundhed blandt sine medarbejdere højt. De har som eksempel indført elastiktræning i 

arbejdstiden, og har motionsfaciliteter tilgængeligt for medarbejderne. Dog svinger antallet af 

deltagere meget. Nogle gange er der kun to deltagende og andre gange 20 (Arbejdstilsynet, 2020). 

Her forstås det, at det ofte er et skuffende fremmøde til elastiktræningen i Nestlé. Susanne Wolff, 

som er sundhedschef for Nestlé, giver udtryk for hun godt kunne tænke sig at deltagerantallet på 

elastikholdene var endnu højere i dagligdagen, end tilfældet er (Arbejdstilsynet, 2020).  

En undersøgelse fortaget af Just Bendixen Justesen viser, at motion i arbejdstiden kan reducere 

korttidssygefraværet med 56% og øge produktivitet med 10% (Justesen, 2015). Det er dog stadigvæk 

ikke et middel, der bliver taget nok i brug som eksemplificeret hos Nestlé. Justesen mener ikke at det 

er nok at hyre en fitnessinstruktør, men at det derudover kræver en kulturel forandring i 

virksomheden, før et sådant tilbud vil blive benyttet i den bredest udstrækning (Bertelsen, 2016). Det 

er en vigtig viden at tage med, da vi ønsker at vores designløsning er holdbar og bliver benyttet 

(Midtvejsevaluering, 2020).  

Det er ved at kigge på disse forhenværende løsninger, fysisk aktivitet og massageterapi, at vi henter 

inspiration til den nye designløsning i form af lure. 

Lure 

I projektet belyser vi hvordan den mentale afspænding skaber overskud. Nærmere bestemt kigger vi 

på lure og hvordan effekterne af lure hjælper til at kunne tilgå sine arbejdsopgaver med et øget fokus 

samt større overskud (Mander, Santhanam, Saletin, & Walker, 2011). 
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Vi vil med lure og tid som de restituerende kvaliteter, se på hvordan disse kan hjælpe til at 

implementere mental afspænding på arbejdspladsen. Flere studier har påvist en korrelation mellem 

lure og produktivitet (Bataineh, 2019). Det er dog påkrævet at søvnen varer et bestemt antal minutter 

(University of Hertfordshire, 2017). Den essentielle opgave bliver herfor, hvordan vi kan optimere den 

ansattes lur, og derfor også tidsforbrug på arbejdspladsen, således der opnås en optimal restitution. 

Lure er et globalt fænomen, og er i nogle lande en integreret del af kulturen. En undersøgelse fortaget 

på tværs af forskellige lande viser, at alt fra 33% helt op 84% af et lands befolkning minimum tager en 

lur om ugen (Lovato & Lack, 2010). I dag sover langt de fleste mennesker i ét langt stræk om natten, 

men sådan har det ikke altid været. Mennesket levede tidligere efter det, der hedder en bifasisk 

døgnrytme. Det vil sige, at man omkring middagstid tager en pause. I det senmoderne samfund lever 

mennesket dog efter det, der hedder en monofasisk døgnrytme. Det vil sige vi ikke længere benytter 

os af denne pause omkring middagstid, som vi førhen gjorde. Det er dog sådan, at menneskekroppen 

var bygget til at tage denne lur omkring middag. Menneskets biologi fremprovokerer et fald i 

årvågenhed lige omkring tidlig eftermiddag (Walker, How should we sleep, 2017).  

Ved årtusindeskiftet skiftede grækerne i høj grad over fra deres bifasiske, siesta-lignende døgnrytme 

til den monofasiske, der karakteriserer størstedelen af vesten. Et studie blev udført på over 23000 

grækere mellem 20 og 80 år. Studiet foregik over 6 år og fokuserede på kardiovaskulære resultater. 

Som studiet graduerede blev det påvist at det hos de participanter, der skiftede væk fra deres 

bifasiske rytme, kunne findes en 37% forøget risiko for dødsfald grundet hjertekar sygdomme, 

sammenlignet med de participanter, der endnu fulgte det regulære bifasiske søvnmønster (Walker, 

How should we sleep, 2017).  

Undersøgelser viser desuden, at en lur har en positiv effekt på ens kognitive funktionsevne og 

samtidig modvirker træthed. En lur er en væsentligt kortere søvnperiode end en normal søvnperiode. 

En lur betegnes som værende af en varighed på under 50% af en persons normale søvnperiode. 

Derfor kan en lur strække sig fra at vare blot få minutter, til at vare flere timer (Lovato & Lack, 2010). 

Idet vores projekt omhandler mental afspænding i arbejdstiden i form af en lur, er det vigtigt at kende 

til varigheden af søvn påkrævet for at kunne opfylde den ansattes behov for en mental restitution. En 
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lur på blot få minutter eller en lur på flere timer har begge en positiv effekt på den kognitive 

funktionsevne, årvågenhed og den psykomotoriske præstation. Det, der adskiller søvnperioden på få 

minutter og søvnperioden varende flere timer, er lurens effekt og hvor hurtigt de positive effekter 

træder i kræft (Lovato & Lack, 2010).  

 

Figur 2 

(Lovato & Lack, 2010) 

Grafen på figur 2 viser den effekt en lur har på kognitiv funktionalitet, i perioden efter man er vågnet 

op fra luren. ”Briefe nap” er en lur på 10 minutter, ”Short nap” er en lur på 30 minutter og ”Long nap” 

er en lur på 2 timer. På grafen kan der ses et dyk i kognitiv funktionalitet både under ”Short nap” og 

”Long nap”, før den stiger. Dette skyldes, at efter en lur på 30 minutter og derover kan opleves det, 

der kaldes for søvn-inerti. Søvn-inerti er transitionen fra søvntilstand til vågen tilstand. I dette stadie 

under søvn-inerti er den kognitive funktionalitet nedsat, og trangen til mere søvn opstår. Søvn-

inertiens varighed kan vare alt fra få minutter, til flere timer, alt afhængig af lurens varighed (Lovato & 

Lack, 2010). Ved en ”Briefe nap”, altså en lur på 10 minutter, opleves denne søvn-inerti ikke, og 

effekten af restitutionen kan vare i op til 3 timer. En række undersøgelser påviser, at en lur på 10 

minutter kan øge årvågenhed, mindske følelsen af træthed og styrke præcision og udførelse af en 

række kognitive prøver (Lovato & Lack, 2010).    



Eksamensgruppenr.: V202488034 21/12 - 2020 RUC - HUMTEK 

Side 14 af 50 
 

Lures kognitiv effekt 
En praksis hvor lure bliver benyttet er blandt andet indenfor luftfartsindustrien hvor piloter flyver i 

mange timer. Piloterne kan skiftevis tage en lur, der herfor hjælper dem med at øge koncentrationen 

til tidspunktet hvor flyet skal landes. En undersøgelse viser at hvis en pilot tager en lur på 26 minutter, 

øger det pilotens ydeevne med 34% og årvågenhed med 54% (Littlehales, 2018). 

Matthew Walker, forfatteren af bogen ”Why we sleep”, beskriver I sin bog et studie ham og hans hold 

udførte, for at undersøge sammenhængen mellem lure og korttidshukommelse. 

Studieparticipanterne blev tilfældigt inddelt i to grupper. En gruppe der skulle tage en lur og en der 

ikke skulle. Alle participanterne fik en test, der skulle lægge pres på deres korttidshukommelse. Begge 

grupper klarede sig som forventet komparabelt. Kort efter testen tog test-gruppen en lur på 90 

minutter, mens kontrol-gruppen foretog andre aktiviteter som f.eks. brætspil. Senere på dagen fik 

participanterne endnu en test. Det viste sig af de participanter, der havde sovet I løbet af dagen, 

klarede sig 20% bedre i den anden test. Studiet gav altså et klart svar på, at en lur kan forhindre den 

kognitive tilbagegang, der forekommer i løbet af en dag (Walker, Sleep the night before learning, 

2017). Test-gruppen fik desuden deres hjerneaktivitet målt mens de sov. Det viste sig her, at den 

forøgede korttidshukommelse var relateret til Non Rapid Eye Movement (NREM) stadie 2 søvn. 

Lures varighed og effekt 
For at lure i dagtimerne skal have en helbredende effekt og vise sig effektiv i forhold til at den ansatte 

skulle kunne fokusere bedre på arbejdsopgaver, skal luren ikke kun vare et bestemt antal minutter. 

Det er ydermere nødvendigt, at man opnår denne stadie 2 søvn. Det er under denne stadie 2 søvn de 

helbredende effekter forekommer og det er ligeledes herefter det kan måles, hvordan man efter 

denne stadie 2 søvn udviser fornyet energi samt bedre koncentrationsevne (Hayashi, Motoyoshi, & 

Hori, 2005). 

Der er i diverse studier på effektiviteten af lure en uklarhed om præcis hvor lang tid man skal sove og 

hvordan længden af luren påvirker effekten man får ud af det. Et studie oplister og sammenligner 

flere forskellige forskningsresultater på dette emne (Milner & Cote, 2009). Søvnlængden varierer en 

del i disse studier, der er dog konsensus om at der efter længere lure på 30 minutter eller derover 

opstår denne søvninerti (Milner & Cote, 2009). Søvn-inerti opstår i højere grad jo længere i din 
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søvncyklus du når. Hvis du bliver vækket under ”Slow Wave Sleep” (SWS) vil søvninerti herfor opleves 

i større grad end i søvnstadie 2 (Tassi & Muzet, 2000).  

De produktive fordele ved at tage en lur er ligeledes blevet påvist som længerevarende, jo længere 

luren vare. I en virksomhedssammenhæng, som den vi arbejder med, vil det være en kritisk faktor at 

kunne maksimere lurens fordele, alt imens søvn-inerti minimeres.  

Det er ved at kigge på alle tre sundhedsfremme tilbud og deres respektive kvaliteter, det vurderes at 

lure er det bedste udgangspunkt at arbejde videre med. 
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Metodeafsnit 

I følgende afsnit vil der redegøres for hvilke videnskabelige metoder og teorier, der er blevet gjort 

brug af i projektet.  

Soft Design Science Methodology 

Til at designe det teknologiske artefakt, der skal fremme mental afspænding på arbejdspladsen, 

anvender vi Soft Design Science Methodology (SDSM). Årsagen til brugen af SDSM i stedet for Design 

Science Research (DSR) er, at SDSM har en højere adoptionsrate fra, i dette tilfælde, et 

virksomhedsperspektiv (Pries-Heje, Venable, & Baskerville, Soft Design Science Methodology, 2014).  

Idet vi tager udgangspunkt i designet af et socio-teknologisk artefakt, der skal være med til at fremme 

mental afspænding på arbejdspladsen, finder vi det hensigtsmæssigt at benytte os af SDSM. Vi finder 

det hensigtsmæssigt, da vi sigter mod at forbedre en problematisk humanistisk situation. Den 

problematiske humanistiske situation forstås som den mentale overbelastning, der finder sted på 

arbejdspladsen. 

Både søgningen efter en designløsning og evalueringen af denne er aktiviteter, der tager plads i den 

abstrakte verden når det kommer til designtænkning i SDSM i sammenhæng med vores projekt. Det 

er disse elementer vi har benyttes os af, og har med SDSM som vejledning for opgaven og inddragelse 

af relevante metoder samt teori, kunnet fremsætte en designløsning hvis belæg bunder i netop 

allerede anerkendt empiri samt anerkendte teorier og metoder. 

SDSM-cyklussen begynder ved at kigge på problemet, der består i at flere og flere ansatte på det 

danske arbejdsmarked lider af blandt andet stressrelaterede sygdomme, som følge af en mentalt 

belastende arbejdsdag (Transistion, 2020). Cyklussen fortsætter ved næst at generalisere problemet 

ved at bruge designtænkning til at udvikle en generel design konceptualisering. I denne sammenhæng 

har vi gjort brug af Coloured Cognitive Mapping (CCM), for at forstå hvorfor de ansatte oplever dette 

mentale pres samt opstille mulige løsninger til hvordan den ansatte kan opleve en mental 

afspænding. Herefter evalueres designet ex ante, der består i at interviewe ansatte, der er omfattet af 

et mentalt presset miljø. 
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SDSM fremgangsmodellen består af 8 punkter, hvoraf vi har valgt at benytte os af de første 4, da vi 

ved brug af disse kan fremavle specifikke krav til vores teknologiske artefakt.  

Første punkt i SDSM er, læren om et specifikt problem. Den indsamlede viden opnået ved 

gennemlæsning af videnskabelige artikler viser tydeligt hvordan mentalt pres på arbejdsmarked er en 

kendsgerning (Transistion, 2020). Det er gennem denne første del, at den basale problemforståelse 

defineres. Det er ydermere gennem brugen af CCM, at vi får mulighed for nærmere at studere, i 

hvilken udstrækning mental overbelastning har en effekt på den ansatte og virksomheden. Den 

empiriske indsamling som første led i den iterative proces bragte opmærksomhed på, at lure kan have 

en mental og kognitiv forbedrende effekt. Vi kan med denne viden komme nærmere på en mulig 

løsning for, hvordan vi med et teknologisk artefakt kan fremme mental afspænding på 

arbejdspladsen.  

Andet punkt i SDSM lyder på at man skal inspirere og frembringe problemet samt de generelle 

betingelser. Her kigger vi på hvorfor de nuværende sundhedsfremme tilbud, der eksisterer, ikke bliver 

benyttet. Ved at se på hvorfor de nuværende sundhedsfremme tilbud ikke bliver benyttet kan vi 

identificere hvilke elementer vores produkt skal indeholde. 

Da vi står med et problem af typen ”Wicked problem”, er CCM-metoden god at anvende, da den 

skaber overblik over problemet. Der opstår ved brug af CCM en iterativ proces, idet søgningen på en 

problemforståelse ligeledes korresponderer med en løsningsforståelse. Denne løsningsforståelse 

betyder, at vi nu er i stand til at opstille nogle mere specifikke krav med henblik på hvordan man kan 

fremme mental afspænding på arbejdspladsen. 

Tredje punkt i SDSM er, intuitiv og abduktiv løsningsuddrivelse. Gennem en mere holistisk 

problemforståelse fokuseres der i dette trin på hvordan man kan fremme mental afspænding på 

arbejdspladsen, således en løsningsmodel, der vil fungere bedst i det pågældende organisatoriske 

miljø kan implementeres. 

Fjerde punkt i SDSM er, en Ex Ante evaluering (Generel). I takt med at en generel løsning bliver 

tydeliggjort, vil det egentlige problem også udfolde sig mere tydeligt. Herfor er en tydeliggørelse af 
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hvorfor mental overbelastning har en effekt på arbejdspladsen med til at skabe en tydeligere 

forståelse af løsningsmulighederne, hvilket dermed gør dem interaktive. Det er gennem vores 

interview, at vi opnår en bredere forståelse for løsningsmulighederne. Denne interaktion mellem 

problemforståelse og løsningsuddrivelse udgør den kontinuerlige evaluering af det generelle design. 

Coloured Cognitive Mapping 

For at få en bedre forståelse af emnet og hvilke implikationer, der er forbundet med det, har vi 

benyttet os af Coloured Cognitive Mapping (CCM). Brugen af dette har hjulpet os med at finde frem til 

en mulig designløsning, som nedsætter risikoen for mental overbelastning på arbejdspladser med høj 

kompleksitet. 

Metoden hjælper os med at belyse og reflektere over de implikationer der er forbundet med at flere 

ansatte føler sig mentalt overbelastet. Brugen af CCM har vi brugt til at identificere hvilke årsager og 

konsekvenser der er forbundet med denne mentale overbelastning, samt relationerne mellem 

årsagerne og konsekvenserne. Dette værktøj, som nu skaber et overblik over problemet som helhed, 

bruges til at determinere hvilke presserende områder, der kræver forbedring (Venable, 2014). 

Et CCM starter som værende et problemkort, og konverteres herefter til et løsningskort. 

1. CCM som problemkort: 

Denne fokuserer på at forstå den mentale overbelastning på arbejdspladsen, dets årsager og de 

omstændigheder der tillader problemet i at fortsætte eller de der forhindrer en løsning. 

2. CCM som løsningskort: 

Denne fokuserer på en hvordan mental afspænding kan fremmes på arbejdspladsen, hvilke fordele 

der vil opstå ved at løse problemet, hvilke årsager i forhold til den mentale overbelastning, der 

reduceres eller helt elimineres og hvordan sådanne årsager reduceres eller elimineres.  

Ydermere er der er fire ting især, der er vigtige når man effektivt skal komme den mentale 

overbelastning til livs med brug af CCM; 
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- Man skal forstå problemet, dets årsager og de omstændigheder der tillader problemet i at 

fortsætte eller de der forhindrer en løsning. 

- Der skal udvikles en fælles problemforståelse mellem de samarbejdende forskere. 

- Der kræves kreativ tænkning for at finde alternative potentialer og for at tillade 

opblomstringen af nye ideer, der skal løse eller lempe problemet.   

- Udvikling og overbringelse af design teoriers nytteværdi og anvendeligheden af et udviklet 

artefakt til at løse problemet.

(2). Tretrinsprocessen 

1. Problem diagnostik 

2. CCM-konversion 

3. Løsnings udledning 

Trin 1. Her fokuseres der på at fremstille et problemkort. Fokus er her at forstå hvad der leder til den 

mentale overbelastning samt udvikle en fælles forståelse for problemet og hvilke konsekvenser der 

relaterer sig til problemet. Konsekvenserne forklarer hvorfor problemet ikke er ønskeligt. Ydermere 

giver det en fornemmelse af i hvor stor en udstrækning mental overbelastning påvirker 

arbejdspladsen. 

Efterfølgende tilføres noder med årsager til problemet. En forståelse af hvad der er årsagen til denne 

mentale overbelastning og hvad der fungerer som katalysator i frembringelsen af problemet, er vigtigt 

når der skal identificeres hvilke muligheder der er for at reducere eller løse problemet. Samtidigt kan 

det egentlige problem identificeres, når dette overblik bliver skabt. 

Trin 2. Her konverteres problemkortet til et løsningskort. Her skiftes forståelsen og perspektivet fra at 

være problemorienteret, da der nu i stedet opnås et perspektiv, der fokuserer på den ønskelige 

fremtidssituation, det vil sige noget der hæmmer den mentale overbelastning, og de handlinger der 

skal føre til denne (inkluderende implementeringen af et endnu ikke udført artefakt, der skal være 

med til at løse problemet vha. SDSM). 
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Trin 3. Her fokuseres der på løsningsuddrivelse. Det er her vi uddriver de løsningsforslag, der kan 

bidrage til hvordan den mentale overbelastning på arbejdspladsen kan reduceres eller elimineres. 

Ideen er at beslutte sig for en handleplan (inkluderende hvilket nyt meningsfyldt artefakt, der skal 

designes og evalueres i SDSM projektet). Der kigges på hvilke af løsningsmulighederne, 

massageterapi, fysisk aktivitet eller lure, der har bedst mulighed for at reducere eller eliminere et 

problem i forhold til de noder der forårsager problemet, samt om det er en mulig løsning i forhold til 

de ressourcer man har til rådighed. 

Gennem arbejdet med CCM skulle der gerne nås frem til følgende; 

- Der er sikret en grundig forståelse for den mentale overbelastning på arbejdspladsen så 

signifikansen er tydelig således det reducerer risikoen for at løse et problem, der ikke relaterer 

sig til den mentale overbelastning samt udvikle et artefakt der sandsynligvis ikke fremmer den 

mentale afspænding. 

Spørgeskema 

Vi har ved brug af et spørgeskema dannet os et overblik over de konkrete problemstillinger der 

associeres med mental overbelastning på arbejdspladsen. Spørgeskemaet blev sendt ud på Facebook, 

hvor venner og familie har besvaret det. Grundet den nuværende situation med Covid-19 er den 

empiriske dataundersøgelse, der ellers ville være foretaget blevet reduceret. Vi har derfor, til en vis 

grad, været nødsaget til blandt andet at benytte kontakter i egen omgangskreds. Litteraturen på 

diverse sundhedsfremmetilbuds tilbagegang er knap og derfor i høj grad utilstrækkelig i forhold til 

dette projekt. Spørgeskemaet blev herfor udsendt for at indsamle empirisk kvantitativt data på dette 

område, til benyttelse i projektet. For at spørgeskema er vallidt, kræves der som minimum 1000 

respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Denne metodiske tilgang er dog vigtig idet den tillader indsamlingen af en større mængde data, der 

herfor kan bruges til at lave datasæt over. Spørgeskemaet vil give et objektivt indblik i hvorvidt der 

egentligt er et behov for denne type designløsning i form af lure. Desuden vil spørgeskemaet hurtigt 

og effektivt give et overblik. 
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Interview 

For at vores designløsning skal have en reel indflydelse på den ønskede målgruppe, har vi foretaget 

tre interviews. Interviewpersonerne arbejder alle på en arbejdsplads med tilknytning til vores 

målgruppe, men sidder med forskellige roller, og bidrager herfor til designløsningen på forskellige 

måder. 

Interviewpersoner 

Claus Vangsager - Profilator og Salgsingeniør ansat i Aarsleff 

Gennem interviewet med Claus får vi et kig ind i hvordan et arbejde opleves når man ikke er ansat på 

time basis, men derimod er ansat til at udføre et job og har en hvis frihed: 

“Men som vi siger, hvor der er højt til loftet fordi du er job ansat, så det er dit ansvar at komme i mål”. 

- Interview med Claus s. 8 l. 16 

Interviewet med Claus hjælper os ydermere mere til at udforske vores forskningsfelt, da hans arbejde 

består i at skulle overholde deadlines, træffe beslutninger samt styre sin egen tid. Det er herfor et 

arbejde, der i stor grad kan lede mod en mental overbelastning. 

Mathias Løvring Nielsen – Management associate og CEO af porteføljevirksomheden HRtechX 

Vi har i et med interview med Mathias L. Nielsen fået et perspektiv til vores forskning ved at 

undersøge vores forskningsfelt på en arbejdsplads med en stor arbejdsbyrde, lav kontrol, et hårdt og 

resultatbaseret arbejdsmiljø samt et resultatbaseret virksomhedsværdisæt præget af fremdrift og 

ambitiøse unge. Denne arbejdsplads har en arbejdskultur, der stærkt opfordrer deres ansatte til at 

være på arbejdet hele dagen, med en gennemsnitlig arbejdsdag på 14 timer. En arbejdsplads som 

denne, kunne være en god kandidat til at benytte vores produkt, da produktet kunne være et nyttigt 

værktøj til at skabe energi og restitution for medarbejderne, således koncentrationsevnen bevares, 

medarbejderens velbefinde bibeholdes og den mentale belastning modvirkes. I dette interview har vi 

fokus på arbejdspræstation og arbejdskultur, samt effekten af den kognitive overbelastning på 

motivationen.   
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Karen-lise Vangsager - Tandlægeklinikassistent ansat i Vejle kommune 

Idet der har været et interview forud for dette interview med Karen-Lise har dette været med til at 

udvide videns horisonten hvad angår arbejdspladser og interaktionen mellem individ og arbejdsplads. 

Gennem interviewet med Karen-Lise opnås et indblik i en arbejdsplads hvor kontrollen er lav, arbejdet 

er hektisk og hvor en mental overbelastning kan føre til at den ansatte udfører et arbejde præget af 

fejl. 

Det er dog sådan, at idet vi beskæftiger os med et kvalitativt forskningsinterview, da må vi også 

forholde os fænomenologisk til fremgangsmåden. Lige netop den fænomenologiske fremgangsmåde 

kræver at man forholder sig så åbent så muligt, og sætter sine egne erfaringer i parentes (Juul & 

Pedersen, 2012). Dette er selvfølgelig tilstræbt gennem interviewene netop for at 

interviewpersonerne vil have mulighed for at udlægge erfaringerne fra deres livsverden uden 

forestillingen om en fortolkning deraf. 

Det sagt, vil der efterfølgende være incitament for en sammenholdning af interviewene, idet det vil 

lede mod en bredere og bedre forståelse af interaktionen mellem individ og arbejdsplads, og herfor 

også hjælpe til at pege i retningen af de mulige tiltag, der skulle til for at kunne implementere et nyt 

teknologisk artefakt, der skal fremme den mentale afspænding. 

Interviewtype 
Når det kommer til kvalitativ forskning, har vi en interesse i at forstå sociale fænomener og forstå 

disse fænomener ud fra aktørens egne perspektiver. Fænomenologi er i almindelighed et begreb, der 

peger på at forstå disse fænomener. Desuden indbefatter det at beskrive verden, som den opleves af 

aktørerne med den antagelse, at den vigtige virkelighed må være den mennesket opfatter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Af de tre interviewtyper har vi valgt at benytte det semistrukturerede kvalitative forskningsinterview. 

Det fænomenologiske analysegrundlag denne interviewteknik bidrager med forekommer optimalt, 

idet vi netop ønsker mulighed for at inddrage den ansattes egne forslag og holdninger til hvordan de 

opfatter deres arbejdssituation i vores produktdesign. 



 

23 
 

Når denne kvalitative metode benyttes, skal vi være klar over at bestemte spørgsmål konstruerer 

bestemte svar. Det er herfor vigtigt at vi ikke slører intentionen med interviewet for den 

interviewede, da det vil kunne lede til misvisende svar. Vi har interviewet tre personer, som hver især 

har forskellige roller på arbejdsmarkedet. To af de interviewede arbejder i den private sektor (Claus 

og Mathias), mens den tredje arbejder i den offentlige sektor (Karen-Lise). Interviewene blev optaget 

som lydfil, og herefter transskriberet af intervieweren kort tid efter, så samtalen og dens stemning 

stadig kunne huskes. Spørgsmålene var som udgangspunkt de samme, men da vi benyttede os af den 

semistrukturerede interviewform, blev der stillet forskellige uddybende spørgsmål til de 

interviewede. Fordelen ved at have de samme udgangsspørgsmål er, at vi kan sammenligne svarene 

og hermed blive klogere på hvilke aspekter vi bør fokusere på, og hvilke udfordringer de ansatte 

oplever på arbejdspladsen. 

Til yderligere at kunne analysere hvorledes behovet for en reduktion af de længerevarende pressede 

perioder, udledt gennem brug af CCM, kan indpasses bedst i en ansats arbejdsdag, må vi benytte os af 

en mere kvalitativ fremgangsmåde, herunder interviews. En analyse af interviewene er med til at 

kunne formulere et mere præcist udgangspunkt for hvordan det teknologiske artefakt, der skal 

fremme den mentale afspænding bør se ud og fungere. Idet vi altså sigter mod at implementere en 

konkret løsning i en virksomhed, kræves det at vi får en indsigt i de ansattes forhold og forstår deres 

arbejdssituation. 

Da vi ikke selv er en del af det etablerede arbejdsmarked endnu, er det vigtigt at komme så tæt på 

interviewpersonernes oplevelser af mentalt pres som muligt. Formålet er at kunne formulere et 

kohærent og teoretisk velinformeret tredje-persons-perspektiv (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Dette 

skal altså hjælpe os med at komme så tæt på en realiserbar løsningsmodel for hvordan et teknologisk 

artefakt skal benyttes for at kunne fremme mental afspænding på arbejdspladsen. 

Vi benytter interviews til at få et kvalitativt indblik i de ansattes arbejdsdag og de udfordringer de ser i 

forbindelse med mental afspænding på arbejdspladsen. Vi søger altså at forstå temaer i den oplevede 

dagligverden ud fra interviewpersonens eget perspektiv. Da vi ønsker, at vores endelige produkt skal 
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være gavnligt og medvirke til en reel forbedring for virksomheden, må vi først forstå hvad dens 

ansatte ser som udfordringer. 

Fokuspunkter 
Det er sådan, at hvis vi skal komme nærmere ind på hvad mental overbelastning på arbejdspladsen 

består i, da må vi danne os et billede af, hvad der har en indflydelse på denne mentale overbelastning. 

Ved at have fokus på disse elementer kan vi gennem vores interview fastholde interviewpersonens 

erfaringer og oplevelser med konkrete fokuspunkter, så en yderligere forståelse for hvordan et 

teknologisk artefakt, der fremmer mental afspænding bør implementeres på arbejdspladsen. 

Når et arbejde og en arbejdsplads skal vurderes, vil det også betyde, at man skal kigge på flere 

aspekter af arbejdets bestanddele. Billedet af hvad der er forbundet med den mentale overbelastning 

på arbejdspladsen, kan vi fremskaffe både ved at betragte arbejdspladsen fra et organisatorisk 

perspektiv, samt den ansattes perspektiv. Fra et organisatorisk perspektiv vil det betyde at man kigger 

på netop arbejdspladsen og dens bestanddele således man forholder sig til hvad der vil virke mest 

gavnligt for organisationen eller virksomheden. Fra den ansattes perspektiv, eller et individualistisk 

perspektiv, vil det betyde, at man kigger på hvilken effekt arbejdspladsen og dens bestanddele har på 

selve individet. Vi vil gerne kigge på arbejdspladsen og dens miljø, og herfor også nogle 

hovedaspekter, der generelt gælder for en arbejdsplads og som er med til at skabe arbejdskonteksten 

(Cooper, Campbell, & Schabracq, 2009). 

Det er ved at kigge på hovedaspekterne for hvad der skaber arbejdskonteksten, og sammenholde det 

med hvordan de ansatte oplever deres arbejde, at vi kan danne os et billede hvad der har indflydelse 

på denne mentale overbelastning. Det er ved at sammenholde dette at vi kan kigge på hvordan et 

teknologisk artefakt skal fungere hvis det skal hjælpe til med at fremme en mental afspænding på 

arbejdspladsen. 

Arbejdsbyrden beskriver den mængde arbejde den ansatte som udgangspunkt skal behandle samt 

kompleksiteten af opgaverne og deres omfang.  

Kontrol er et udtryk for hvor frie rammer den ansatte har til at tilgå opgaven. Det kan være at der en 

fast form der skal følges i arbejdet, at man arbejder i teams eller det kan være at virksomheden blot 
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kræver et færdigt stykke arbejde og ikke bekymre sig synderligt om hvordan det færdige produkt er 

opnået. 

Belønning er også en faktor og er først og fremmest udtrykt gennem løn, men kan samtidigt være en 

lang række andre ting. Det kan være arbejdet giver anledning til en bonus eller medfører mere 

anerkendelse blandt kollegaer. 

Miljø og fællesskab er vigtigt idet det er med til at stimulere den ansatte, skabe motivation, fordre 

kreativitet osv.  

Retfærdighed er også vigtigt da man som udgangspunkt forventer at det nogenlunde er de samme 

regler, der gælder for alle på arbejdspladsen.  

Og til sidst har vi værdier, der er et udtryk for hvilket værdisæt virksomheden har og skaber en 

konsensus blandt de ansatte om hvad der arbejdes hen imod. 

Hvis ikke den ansatte kan forlige sig med arbejdskonteksten, kan dette medføre et ”burnout”. Kan 

den ansatte derimod fungere positivt i sammenspil med de elementer, der skaber denne 

arbejdskontekst, vil det medføre et arbejdsengagement. 

Storyboard 

Storyboard-metoden er en teknik med kinematografisk oprindelse. Metoden bliver i den 

sammenhæng benyttet til at visualisere filmens handling før den reelle filmatisering sker (AJ&Smart, 

2019). Metoden kan desuden oveføres til designverdenen. Her kan den bruges til at visualisere og 

dermed konkretisere hvordan det givne design, eller, i nogle tilfælde, et artefakt, skal tages i brug 

samt hvordan artefaktet påvirker dets omgivelser (Pries-Heje, Forelæsning 5 okt - Adfærdsdesign, 

2020). Metoden fungerer ved at man i ”rammer” tegner interaktionen mellem designløsningen og 

dens brugere ”frame by frame”. Her visualiseres designløsningens intenderede brug, og det bliver i 

mange tilfælde tydeligt hvad det er ved designet, der fungerer og hvad der må justeres (Pries-Heje, 

Forelæsning 6 okt - Kreativt Design & Konstruktion I, 2020). 
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Analyse 

CCM-analyse 

Som hjælp til at formulere det behov, den nye designløsning bør opfylde, bruger vi CCM til at 

analysere hvilke årsager og konsekvenser der er vigtige at forholde sig til i forhold til problemet 

mental overbelastning. 

Vi har valgt at benytte os af CCM-metoden, da denne hjælper os til at forstå hvorfor ansatte på 

arbejdsmarked føler sig mentalt overbelastet. Ydermere er CCM-metoden et godt værktøj til at få 

påbegyndt vores design af dette teknologiske artefakt, da metoden skaber et bredt overblik over de 

forskellige faktorer, der påvirker problemet.  

Gennem udarbejdelsen af problemkortet identificerede vi tre hovedårsager til mental overbelastning 

på arbejdspladser. 

De 3 hovedårsager: 

• Længere pressede perioder 

• Dårlig ledelse 

• Flere komplekse arbejdsopgaver  

Det bliver gennem denne udarbejdelse tydeligt hvilke tre årsager, der har en direkte effekt på den 

ansattes mentale tilstand (jf. Bilag 2). 

Der ses en sammenhæng mellem årsager, problemet og konsekvenserne hvilket giver incitament for 

at implementere et teknologisk artefakt, der skal modarbejde fx årsagen ”længere pressede perioder” 

hvis mental overbelastning skal mindskes blandt ansatte. Vi kan identificere at ”utilstrækkelig tid til 

arbejdsopgaverne” er en årsag til ”længere pressede perioder”. Skal denne årsag elimineres, må vi 

finde dens tilsvarende modstykke.  

Det tyder altså på at vi skal forsøge at skabe færre pressede perioder, da vi ud fra vores CCM (jf. Bilag 

2) kan udlede at det er de længerevarende pressede perioder, der har en negativ effekt på den 

kognitive funktionsevne. Herfor vil løsningen af ”længere pressede perioder” også modvirke den 
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negative effekt på den kognitive funktionsevn e. Det vil desuden også være med til at skabe en mere 

effektiv arbejdstid, hvilket vil løse eller lempe problemet vedrørende den ”utilstrækkelige tid til 

arbejdsopgaverne”. 

I løsningskortet har vi identificeret at ”kortere pressede perioder”, ”god ledelse” og ”færre komplekse 

arbejdsopgaver” alle medvirker til, at den ansatte oplever en mental afspænding (jf. Bilag 2). 

Desuden udledes det, at ”mange forstyrrende elementer på arbejdspladsen” fungerer som årsag til 

”utilstrækkelig tid til arbejdsopgaverne”. Men da vi på den moderne arbejdsplads ikke kan begrænse 

antallet af forstyrrende elementer, må vi i stedet fokusere på, hvordan den ansatte kan fjerne sig fra 

det forstyrrende arbejdsmiljø, med det henblik at den ansatte herfor kan restituere mentalt. Da 

mental restitution har en effekt på den ansattes overskud samt overblik, vil det herfor være 

hensigtsmæssigt at fokusere på denne løsningsmodel. Ydermere kan et forøget overblik også påvirke 

at den ansatte håndterer forstyrrende elementer bedre således årsagen ”utilstrækkelig tid til 

arbejdsopgaverne” vil elimineres eller lempes (Hayashi, Motoyoshi, & Hori, 2005). 

De tre løsningsforslag til at kunne løse eller lempe problemet ”længere pressede perioder” kan 

udledes ud fra CCM-kortet at være: 

• Massageterapi 

• Fysisk aktivitet 

• Lure 

Som redegjort for tidligere i metodeafsnittet har vi valgt at arbejde videre med løsningsforslaget, 

Lure. Lure er ikke særligt udbredt som et sundhedsfremmende tilbud på arbejdsmarkedet. Denne 

manglende udbredelse skaber en mulighed for at indføre et nyt teknologisk artefakt, som kan have en 

effekt på danske arbejdspladser, hvor komplekse arbejdsopgaver varetages. Dertil er der, som 

tidligere nævnt, mange fordele ved lures effekt på den kognitive ydeevne, hvilket kan give de ansatte i 

målgruppen en restituerende pause. Denne pause vil dermed løse eller lempe problemet, ”længere 

pressede perioder”, der ud fra CCM-analysen kunne konkluderes at være en årsag til mental 
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overbelastning. En implementering af lure på arbejdspladsen kan herfor mindske mental 

overbelastning og samtidigt skabe en mental afspænding for målgruppen. 

Det bliver herfor igennem denne analyse ved brug af CCM-metoden klart hvordan navnlig 

”længerevarende pressede perioder” er det hovedelement, der bør fokuseres på at reducere og hvis 

modstykke også bør indgå i en designløsning.  

Spørgeskema 

For at kunne svarer på om, der egentligt er et behov blandt målgruppen for denne type designløsning 

i form af lure, foretages der en kvantitativ undersøgelse, med det formål at vurdere i hvor høj grad de 

ansatte finder den løsning virksomheden stiller til rådighed nyttig. Desuden danner vi os et overblik 

over hvordan fænomenet ”lur” opfattes på arbejdspladsen. Spørgeskemaet tilbyder desuden et 

empirisk indblik i hvorvidt de nuværende sundhedsfremmeløsninger faktisk blev benyttet. Vi stillede 

spørgsmålet:  

”Hvilke muligheder tilbyder din arbejdsplads for at mindske mentalt pres” 

På baggrund af det spørgsmål blev der herefter spurgt, på en skala fra 1 til 5 i hvor høj grad 

respondenten fandt den givne løsning nyttig (jf. Figur 3). Til sammenligning stilledes spørgsmålet: 

”I hvor høj grad benytter du dig af de sundhedsfremmende tilbud på din arbejdsplads?” 

Igen på skalaen 1 til 5 (jf. Figur 4). Her ses en stor forskel mellem nyttigheden af det 

sundhedsfremmende tilbud og om det blev benyttet. 80 % af respondenterne svarede at de enten 

fandt tilbuddet nyttigt i mellem, høj eller meget høj grad. Til sammenligning svarede 50 % af 

respondenterne at de i meget lav grad benyttede det sundhedsfremmende tilbud. Dette påviser, at 

der må være en ekstern årsag, udover selve effektiviteten af tilbuddet, som har en indflydelse på i 

hvilket omfang det bliver benyttet. Denne indsigt, i kombination med de interviews vi har foretaget, 

peger på at den nuværende arbejdsplads ikke opfordrer til brug af de nuværende 

sundhedsfremmetilbud.  
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Figur 3       Figur 4 

 

I vores spørgeskemaundersøgelse fremgår det desuden, at det for 68,4 % af respondenterne vil være 

velanset at tage en pause midt i arbejdstiden, hvis man føler sig udkørt (jf. Figur 5). Hvis dette 

sammenlignes med det næste spørgsmål: 

”Er det velanset at tage en lur midt i arbejdstiden, hvis du føler dig udkørt (udenfor en evt. Fastlagt 

pause)?”  

Her svarede 92,6% at det ikke vil være velanset (jf. Figur 6). Vi kan herfor udlede, at der er en 

negativ konnotation associeret med det at tage en lur på arbejdspladsen. Hvis vores designløsning 

skal kunne implementeres i en virksomhedssammenhæng, peger dette på at der skal en 

kulturændring til, således at lure bliver velanset, før vores produkt vil blive bredt adopteret og 

anerkendt. En analyse af dette spørgeskema leder herfor frem til, at det faktisk vil bevirke en markant 

forskel at sætte ind med en designløsning i form af lure på arbejdspladsen. 
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Figur 5 

 
Figur 6 

 

Interviewanalyse 

For at undersøge dette individuelle aspekt, har vi i gruppen foretaget nogle interviews. Interviewene 

er foretaget med det formål at få ny indsigt i et bestemt forskningsfelt for en bestemt målgruppe. Vi 

har desuden været opmærksomme på, at der her ikke er tale om en neutral teknik, men at vi derimod 

gennem interviewet har opnået nogle svar, der er påvirket at det tema vi interesserer os for (jf. 

Interview i metode afsnittet). Det har ydermere været vigtigt at gøre det klart overfor 

interviewpersonen hvad formålet med interviewet var, således vi på den måde ikke tilslørende vores 
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agenda. Desuden vil en konsensus omkring temaet mellem begge parter, medfører mere 

kontekstbaseret svar og herfor også relatere sig endnu mere til forskningsområdet.  

Samlet interviewanalyse 

De sociale strukturer på en arbejdsplads spiller en central rolle, som det også kan ses af interviewet 

med både Claus og Karen-Lise, ikke kun for de ansattes mentale sindstilstand, men også fordi det 

relaterer sig direkte til virksomhedens økonomiske omsætning.  

”Altså det kan man få energi af, hvis man har en god snak med sine kollegaer man griner og... Man 

kan lige få snakket om nogle ting” – s. 6 l. 6 (Karen-Lise) 

”Meget stor effekt. Det er helt tydeligt hvis der en ubalance i kollegastaben, så har det en effekt 

igennem det hele. Der hvor jeg er i hvert fald, der er vi meget obs. på hinanden. Så det har en stor 

effekt”. – s. 5 l. 6 (Claus) 

Hvis vi sammenholder at de to interviewpersoner her oplever en effekt af hvordan man er om sine 

kollegaer med fokuspunktet Miljø og fællesskab, der er med til at skabe arbejdskonteksten viser det 

hvordan den ansatte stimuleres gennem dette miljø og fællesskab. 

Det viser, at den sociale omgang med kollegaer har en positiv effekt på humøret. Dette må herfor 

opfattes som værende et incitament for at kunne implementere et teknologisk artefakt, der har en 

påvist effekt på at forbedre humør, idet en positiv tone blandt kollegaer kan være med til at fremavle 

følelsen af overskud. 

Det forventes desuden, at man på arbejdspladsen spejler den interaktion og det engagement man 

oplever (Cooper, Campbell, & Schabracq, 2009). Så skal en virksomhed undgå en form for 

nedadgående spiral hvor en negativ attitude og et lavt arbejdsengagement bidrager til et dårligt 

psykisk arbejdsmiljø og virksomhedens omsætning, da må der nødvendigvis skabes en modpol. En 

modpol, der holder den negative attitude og det lave arbejdsengagement i skak og omvendt fordrer 

en mere positiv arbejdskultur. Det er da lure, som restituerende faktor, har kvaliteterne til at opfylde 

kravene for denne modpol, at vi betragter lure som værende relevant for udarbejdelsen af et 

teknologisk artefakt, der skal fremme den mentale afspænding på arbejdspladsen. 
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Ved at tage udgangspunkt i Daniel Kahnemanns teori vedrørende System 1 og System 2, ses det 

hvordan en pause har en direkte effekt på den kognitive funktionsevne. En pause kan herfor opfattes 

som det, der svækker det forhold, der udsætter den ansatte for mental overbelastning (Kahneman, 

2011) Det er med henblik på at System 2 trættes at implementeringen af et teknologisk artefakt, der 

kan restituere dette system, er anvendeligt. Hertil kan det ud fra interviewet udledes at pauser i løbet 

af dagen bliver benyttet af interviewpersonen. Det opleves at pauser i løbet af dagen er nødvendige 

og er et element som er yderst vigtigt for arbejdsdagen.  

“Komme lidt ud fra kontoret for jeg ved at det gør afsindigt meget så jeg tror det det har helt klart 

påvirket min effektivitet, på den gode måde” - S. 3 l. 8 (Mathias) 

Interviewpersonen har følelsen af at pauser i løbet af arbejdsdagen, har en positiv effekt på hans 

ydeevne. Dertil beskrives den bedste pause som værende en pause udenfor arbejdspladsen, således 

han kan komme lidt væk, få lidt luft og derefter kommer tilbage med en frisk tilgang. Trangen til at 

forlade arbejdspladsen i en kort tid for at tage en pause kan have en koalition til det faktum at 

arbejdspladsens ikke indeholder et roligt pauserum. Muligheden for at afholde pauser på den givne 

arbejdsplads er i det fælles kontorområde eller i kantinen, begge steder hvor forstyrrelser kan 

forventes at opstå. Det fremgår desuden at interviewpersonen mener, at sociale medier har en 

forstyrrende effekt i hans arbejdsdag: 

”Udover det så tror jeg sociale medier personligt for mig. Jeg føler selv jeg ganske okay, jeg prøver 

egentligt at slette apps i hverdagene men lige pludselig så havner du på Instagram alligevel eller så 

havner du på et eller andet af de små sociale medier og det forstyrrer bare en, desværre.” s. 4 l. 21 – 

(Mathias). 

Forstyrrelserne forsvinder ikke ved blot at tage en pause. I et traditionelt pauserum vil der ofte være 

kollegaer, der konverserer samt forstyrrelser i form af sociale medier. Det vil herfor være gavnligt hvis 

arbejderen kan bevæge sig væk fra disse forstyrrelser, og hen til et rum hvor telefoner og andre 

elektroniske apparater ikke er til stede. 
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Af interviewet med Claus, Profilator og Salgsingeniør, kan vi udlede, at det ikke direkte er den 

ordinære pause, der medfører et øget energiniveau eller et øget fokus. 

”… Min effektivitet den stiger hvis jeg fokuserer, eller får mulighed for at fokusere. Det er ikke pausen 

der gør det”. – s. 3 l. 1 (Claus) 

Der opstår dog tidspunkter hvor interviewpersonen (Claus) simpelthen har brug for en pause. Her 

oplever han altså et behov. Det kunne tyde på, at vi bliver nødt til at differentiere mellem pauserne. 

Der er altså ordinære pauser, der er fastlagte i arbejdsdagen, men ikke nødvendigvis modsvarer et 

behov hvor den kognitive effekt må øges. 

”Nej, der er absolut tider hvor mængden af arbejde, langt overgår min mulighed for at nå det 

arbejde”. - S. 2 l. 1 (Claus) 

”Det er lige derved hvor, hvor det bliver mere end, mere end jeg kan overskue”. – 3. l. 5 (Claus) 

Der opstår, gennem et mentalt krævende og hektisk arbejde, altså dette behov for en pause. Den 

pause må være af en anden karakter, for at kunne modsvare det behov den ansatte har og nedsætte 

den mentale overbelastning (jf. Bilag 1.1). Det understøtter hvordan interventionen bør være den 

sekundære:  

”Den sekundære intervention vil søge at bryde eller svække det forhold, der udsætter den ansatte for 

ekstra mentalt pres”. – s. 8 (jf. Tre former for intervention) 

Idet vi udfører dette kvalitative forskningsinterview med en fænomenologisk orientering, da lægger vi 

vægt på hvordan bestemte fænomener opleves, og kigger også på de erfaringer interviewpersonen 

har gjort sig gennem arbejdet. Det er herfor spændende at observere denne differentiering af 

fænomenet pause (jf. Bilag 1.1). Det giver ikke kun et indblik i de pauser der eksisterer og den 

ansattes oplevelse af disse. Det giver også et indblik i en arbejdsdag, hvor der tilsyneladende er en 

mangel. En mangel på at kunne restituere den kognitive funktionsevne. 

Ud fra interviewet kan vi udlede at kompleksiteten samt mængden af arbejdsopgaverne spiller en stor 

rolle i forhold til hvor udkørt man føler sig efter arbejdet. I det ene interview beskriver en af 
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interviewpersonerne hvordan man op til bestyrelsesmøder er under stort pres, hvilket resulterer i, at 

de kognitivt krævende opgaver dagene efter mødet opleves som værende væsentligt sværere. Det 

opleves at man i den pressede periode kan være yderst effektiv og have en høj performansrate. 

Denne periode er dog ofte efterfulgt af store konsekvenser både for individet, i form af træthed, men 

også for virksomheden i form af dårlig performance. Interviewpersonen beskriver:  

“Hvis det er en 2-3 dage i streg hvor du sidder rigtig længe til rigtig rigtig sent, så ja, så er det tydeligt 

at mærke ens, hvad kan man sige evne til at holde fokus i længere tid er væsentlig lavere, ens evne til 

at tænke dybt og virkelig forstå detaljerne “ – S. 1 l. 24 (Mathias) 

Her ses det hvordan den kognitive funktionsevne i dagene efter den pressede periode er svækket. 

Dertil opleves der en forringet arbejdspræstation, hvilket kan have store konsekvenser for 

virksomheden, da der kan opstå fejl og uhensigtsmæssige forsinkelser. Ydermere kan den svækkede 

arbejdspræstation også skabe langsigtede problemer for virksomheden i form af manglende 

motivation hos medarbejderne. 

Interviewpersonen beskriver dog, at det ikke er de mange arbejdstimer der påvirker motivationen, 

men derimod de længere varige pressede perioder, som påvirker motivationen negativt. Det er ikke 

de lange arbejdsdage, som får arbejderen til at miste sin motivation. Derimod mindskes motivationen 

hvis denne i længere tid har følt sig presset og udmattet. Dette påvises også gennem det udledte 

CCM, at netop ”længere pressede perioder” er en katalysator for den mentale overbelastning. 

En anden ting, der er værd at lægge mærke til, er hvordan tid spiller en afgørende rolle. En 

implementering af vores produkt vil kræve at den ansatte aktivt skal tilsidesætte noget af sin 

arbejdstid. 

” … Så du kan sagtens sige en halv time i alt. Og på den halve time, så er der både kommet mails, og 

den tid det tager at komme ind i sit flow igen, så har du næsten berøvet en time”. – s. 7 l. 1 (Claus) 

”… Men hvis jeg arbejder lige så effektivt på en kortere periode end dem, så vil du stadig flere ting 

gjort. Så jeg skal være ekstra effektiv end dem på kortere tid”. – s. 6 l. 3 (Mathias) 
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Virksomheden skal naturligvis også kunne stå bag en implementering af dette artefakt, der 

nødvendigvis må betyde at virksomhedens ansatte holder en ekstra pause på arbejdet efter behov 

udover de allerede eksisterende ordinære pauser. Et incitament for en indførelse burde dog ikke være 

noget stort problem. En stor portefølje af allerede eksisterende projekter og sundhedsfremmetilbud 

der fungerer som en sekundær pause eller aktivitet for virksomhedens ansatte i arbejdstiden, vidner 

om fra et virksomhedsstandpunkt, at man er villig til at implementere løsningsforslag til fordel for sine 

ansattes helbred (jf. Teori afsnittet). Som vi også ser det i eksemplet med Nestlé hvor de aktivt 

prioriteter sundheden blandt deres ansatte meget højt (jf. afsnit vedr. Fysisk aktivitet) 

Denne prioritering bliver ydermere understøttet i interviewet. Her fås et indblik i, hvordan man i en 

stor organisation som Aarsleff, har specielt ansatte, der laver arbejdspladsvurderinger (APV’er).  

”Jamen der er afdelinger der arbejder med det her. Der er specielt ansatte folk til at lave 

arbejdspladsvurderinger, APV’er hedder det”. – s. 7 l. 13 (Claus) 

Disse har til formål at vurdere de ansattes velbefindende på arbejdspladsen uanset aspektet. Det 

vidner om, at også virksomheder af en betydelig størrelse har et ønske om at tilbyde dens ansatte 

gode arbejdsvilkår, og ønsker at holde på sine medarbejdere. At muliggøre mental afspænding for den 

ansatte i arbejdstiden med et teknologisk artefakt er herfor ikke irrelevant og en usaglig ide. Vi hører 

dog i interviewet, hvordan udgangspunktet for en implementering af dette artefakt skal være et 

andet: 

”Det skal have et andet udgangspunkt” – s. 9 l. 11-13 (Claus) 

Udgangspunktet i den her sammenhæng hænger sammen med hvordan man refererede til en 

tidligere designløsning. Denne designløsning blev nemlig tidligere refereret til, som værende at man 

benyttede sig af et ”Powernap”. Der er dog, for interviewpersonen, en negativ klang associeret med 

ordet ”Powernap”. Interviewpersonen selv beskriver det som ”Det fik bare en dårlig stank” - s. 9 l. 9 

(Claus). Interviewpersonen tilegner denne ”stank” at de for nogle år tilbage indførte såkaldte 

”Powernaps” i kommunerne, altså i en offentlig sammenhæng. Fra interviewpersonens perspektiv vil 

artefaktets navn være kritisk i forhold til hvorvidt artefaktet vil blive adopteret eller ej.  
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”Så hvis man skal have det indført igen, så skal man i hvert fald ændre konceptet til at hedde noget 

andet.” – s. 9 l. 11 (Claus) 

Vi bliver nødt til at skifte dette udgangspunkt samt skifte fokus væk fra denne tidligere association, da 

vi gerne vil undgå denne useriøse klang i en potentiel fremtidig implantation. Behovet og grunden for 

implementering skal relatere sig mere til netop den mentale afspænding, og skal ses som værende et 

organisatorisk tilbud. Hvis det teknologiske artefakt indføres som værende et organisatorisk tilbud, og 

samtidigt gælder som værende et tilbud for hele medarbejderstaben, vil det tjekke boksen i forhold til 

hovedelementet Retfærdighed, der er med til at skabe arbejdskonteksten. 

” Retfærdighed er vigtigt da man som udgangspunkt forventer at det nogenlunde er de samme regler, 

der gælder for alle på arbejdspladsen”. – s. 25 (jf. Fokuspunkter) 

 
Dog er det vigtigt, at den individuelle ansatte føler, at han eller hun har været med til at medvirke i 

den beslutning, der har ledt til denne implementering, da undersøgelser peger på, at dette vil styrke 

brugen af en indført designløsning (Cooper, Campbell, & Schabracq, 2009). 

Vi kan også gennem interviewet observere en direkte løsningsmodel, der skal modsvare dette behov 

for en mere kognitiv restituerende pause. Der mangler nemlig et sted hvor det er muligt at trække 

stikket, og hvor man ikke konstant bliver forstyrret (jf. Bilag 1.1).  

”Og, så i stedet for at fokusere på den stol der, eller massage eller sådan noget der, så få det hen i et 

rum hvor der er velvære”. – s. 10 l. 2 (Claus) 

”Jamen også, de rum vi har altså der er også. Der er uro og, det vil slet ikke kunne fungere i de lokaler 

hvor vi befinder os i vores afdeling.” – s. 8 l. 3 (Karen-Lise) 

Der mangler et sted, der kan facilitere de her lure for den ansatte. Det viser sig at arbejdspladsen har 

nogle fysiske begrænsninger, der gør, at det slet ikke vil være muligt at finde den nødvendige plads 

dette artefakt, har brug for. Det er selvfølgelig en værdifuld viden. Det tyder på, at det ikke vil være 

nok hvis man blot implementerede et artefakt, der skulle hjælpe med denne kognitive restitution. Der 

eksisterer altså også et behov for et sted designet specifikt til dette formål. Karen-Lise afslutter 
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desuden sit interview med en klar besked om, at der ikke er i tvivl om, at virksomheden vil få rigtigt 

meget igen af sine medarbejdere hvis virksomheden investerede i sine medarbejdere på en måde, der 

gjorde, at de vil opleve en afspænding rent mentalt: 

”Ja, fordi jeg tror man vil få så meget igen fra sine medarbejdere hvis man gav rum for sådan noget og 

investerede i sådan noget” – s. 10 l. 1 (Karen-Lise) 

For at modvirke det konstantforøgende dårlige mentale helbred må der undersøges hvordan man ved 

en designløsning kan reducere det mentale pres som store dele af arbejdssektoren er udsat for i dag. 

Det er ved at analysere disse sammenhænge, og ved at udforske problemet gennem udarbejdelsen af 

et CCM-kort, at vi ser muligheden og behovet for at implementere et teknologisk artefakt, der tager 

udgangspunkt i lure, der kan nedsætte de ansattes mentale overbelastning, overskud samt kognitive 

funktionsevne. Da et ”burnout” blandt en virksomheds medarbejdere absolut ikke er at foretrække, 

må der også være et engagement for virksomheden i at implementere et sådant artefakt. 

Brugen af Storyboard 

Storyboard er som tidligere nævnt egentlig tiltænkt kinematografien (AJ&Smart, 2019). Den har 

derfor visse begrænsninger fra et designteknisk perspektiv. En af disse begrænsninger er, at den ved 

afbildning kræver en konkretisering af produktet, selvom det færdige produkt endnu ikke er 

færdigtænkt. Det er altså svært at tænke designløsningen ind i en visuel sammenhæng i denne del af 

processen. Til trods for dette hjælper den med at visualisere brugen og sammenhængen med det 

omgivende miljø. Som eksempel klargjorde storyboard-teknikken, at et eksternt rum til 

designløsningen ville være optimalt til det nuværende koncept af vores designløsning. Storyboard er 

desuden et godt redskab til at visualisere hvordan den givne designløsning skal tages i brug og hvem 

der bruger den. Vi har som eksempel, benyttet teknikken til at afbillede hvordan en kontorarbejder, 

med en kompleks hverdag, bliver træt og frustreret. Kontorarbejderne benytter nu vores 

designløsning, der på dette tidspunkt er tænkt som en stol, til at restituere mentalt (jf. Bilag 3). 
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Diskussion 

Gennem de tre interviews kan det udledes at det er forskelligt fra person til person, hvorledes 

mentalt overskud restitueres. Som eksempel uddybede Mathias, at han gjorde dette ved at trække sig 

væk fra arbejdspladsen, og helst udenfor. Claus oplever ikke altid at den ordinære pause er 

nødvendig, men at det til tider er nødvendigt med en ekstern pause hvis han er mentalt udkørt. 

Karen-Lise finder derimod sin energi ved at samtale med kollegaer, og opnår herigennem en mental 

restitution. Disse tre relativt forskellige svar påviser, at man ikke med en designløsning kan 

imødekomme alle de individuelle brugeres foretrukne måde at restitueres mentalt. Der må derfor 

udtænkes en løsning, som rammer bredt, stadig er effektiv og som alle kan stå inden for. Da 

interviewpersonerne blev udspurgt om hvorvidt vores foreløbige koncept til en designløsning, i deres 

øjne virkede attraktiv, svarede de alle, at de godt kunne se det for sig, med den forudsætning at det 

kunne betale sig økonomisk. 

Baseret på tidligere data på området, fremgår det, at det godt kan betale sig for en virksomhed at 

indføre vores designløsning. Foruden at optimere den ansattes mentale overskud, ses der desuden en 

forøgelse i produktivitet, tæt forbundet med forøgelser i koncentrationsevne (Bataineh, 2019). 

Udover de kortsigtede fordele ved at inkorporere lure i hverdagen, findes der også flere langsigtede 

fordele. Ved inkorporationen af lure vil dette mentale overskud forbedres og dermed vil det psykiske 

arbejdsmiljø også forbedres (University of Hertfordshire, 2017). Som uddybet i problemfeltet, 

kontribuerer et dårligt psykisk arbejdsmiljø til sygdomme som stress og depression. Dette kan have 

store konsekvenser for individet, for virksomheden og samfundet. Dette kunne være i form af flere 

fraværsdage blandt de ansatte. Det forekommer fra eget spørgeskema at 52% af respondenter svarer 

”Ja” til at der efter deres opfattelse er fokus på de ansattes helbred og velbefindende på 

arbejdspladsen. Desuden svarede 20,4% ”ved ikke”. En overvældende del af de ansatte har tillid til at 

der bliver set efter deres velbefindende, hvilket tegner positivt for projektet da der herfor findes et 

endnu højere incitament for adoption. Der bør altså, fra et virksomhedsøkonomisk perspektiv, være 

et klart incitament for at inkorporere den foreslåede designløsning til at modarbejde det dårligt 

psykiske arbejdsmiljø og de mange bivirkninger det medfører. 
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I eget spørgeskema blev det påvist at 92,6 % af respondenterne ikke mente at det ville være velanset 

at tage en lur på arbejdspladsen (jf. Figur 6). I en nylig undersøgelse udført af Zippia på 2000 

Amerikanske arbejdere vises det til kontrast, at 33% af arbejderne svarede at de tog lurer, mens de 

var på arbejde (Morris, 2020). Undersøgelsen fra Zippia er udført i Maj og er altså foretaget under 

Corona-pandemien mens Amerika var i ”Lock-Down”. Dette viser en diskrepans mellem hvad der 

falder arbejderen naturligt, og hvad arbejdspladsen tillader. Det bliver ved sammenligning af de to 

undersøgelser tydeliggjort, at når virksomhedskulturen er ude af billedet, falder det at tage en lur den 

ansatte naturligt. Det er desuden vigtigt at notere, at lure stadig har en negativ konnotation, det er 

derfor forestilleligt at procentsatsen for arbejdere, der tager en lur i arbejdstiden, ville stige yderligere 

hvis denne negative konnotation, der er forbundet med ordet, ikke var tilfældet. Des flere arbejdere 

der begynder at inkorporere lure i deres dagligdag, des større sandsynlighed vil der formodentligt 

være for at lure bliver en fast del af arbejdsdagen, når medarbejdere vender tilbage til de fysiske 

arbejdspladser. Derfor kunne denne overgang, tilbage til den fysiske arbejdsplads være et godt 

tidspunkt at indføre og promovere vores designløsning på arbejdsmarkedet. 

Litteraturen omkring lure giver ikke et entydigt svar på præcis hvor lang tid man skal sove for at opnå 

den optimale effekt. Der er dog konsensus om, at der efter et givent stykke tid opstår søvn-inerti samt 

at lurens effekt bliver forøget des længere luren varer. Som tydeliggjort i teoriafsnittet, med henblik 

på Figur 2, opstod søvn-inerti ved de participanter, der tog en lur på 30 minutter eller derover. 

Designløsningen skal undgå at medføre søvn-inerti da vi på den måde risikerer at arbejderens 

præstation nedsættes i arbejdstiden. Med den inkorporerede søvn-timer vil vi sikre at brugeren får 22 

minutter søvn for at maksimere effektiviteten af luren alt imens søvn-inerti undgås. Hvis man samtidig 

giver brugeren omkring 8 minutter til at falde i søvn, vil dette altså give 30 minutter, hvilket vil gøre 

det lettere og mere overskueligt at indpasse i den ansattes skema. 

Gennem analysen af interviewene, ses det hvordan der nogle steder er en fysisk begrænsning i 

forhold til at kunne implementere dette teknologiske artefakt. Sætter man denne designløsning i form 

af en stol overfor andre sundhedsfremmetilbud såsom massage og fysisk aktivitet, da er denne 

immobilitet en manglende kvalitet. En arbejdsplads kan med både massage og fysisk aktivitet 
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distribuere noget af arbejdspladsens areal for en stund, med henblik på at benytte sig af dette 

sundhedsfremmetilbud. En designløsning i form af en stol vil derimod kræve at arbejdspladsen 

permanent afsætter et areal, hvor denne stol kan stå. Man kunne herfor godt forestille sig, hvordan 

en arbejdsplads ikke vil have mulighed for at implementere designløsningen grundet dens immobilitet 

og fysiske tilstedeværelse. Det kan desuden diskuteres hvorvidt designløsningen egentligt vil have den 

intenderede effekt: 

”Altså fordi det er jo elastikøvelser hvor man lige bruger 15 minutter på at løsne op. 15 minutter 

elastikøvelser, med nogle elastikker der ikke, hvad kan man sige. Det er jo op til en selv hvor hårdt 

man gør det”. – s. 6 l. 5 (Claus) 

På samme måde som det her ses hvordan det er muligt at gradbøje hvor effektivt man benytter 

elastikkerne, kan sådanne gradbøjninger ligeledes forbindes med et artefakt i form af denne stol. 

Claus påpeger også i sit interview hvordan at ordet ”Powernap” er blevet noget man ”joker” med, 

efter at det blev indført i offentlige institutioner (Claus s.9 l. 9). Det er altså kritisk hvis vores 

designløsning skal være effektiv, at den ikke bliver associeret med dovenskab eller afslapning. Denne 

association modarbejdes ved, at vi i vores design indbringer moderne elementer, der associeres med 

produktivitet, så designløsningen kan anses som værende fremmende rent kognitivt i den ansattes 

dagligdag. Dertil kan implementeringen af vores produkt efterfølges af yderligere information på 

området, i form af brugsanvisninger eller korte forelæsninger, med henblik på at informere de ansatte 

om stolen og dens effekter. Denne overlevering af informationer er herfor med til at præge de 

ansattes holdning til lure i en positiv retning, samt fremme det teknologiske artefakts anvendelighed. 

Hvis denne yderligere information udbredes i en arbejdssammenhæng, vil det give mulighed for at 

kunne sætte lighedstegn mellem lure og arbejde, i stedet for at betragte arbejde og lure som værende 

modsætninger. 

Vi kan betragte det som en virksomhedsstrategi hvor en akkumulation af gentagelser i bestemte 

tidsmæssige rytmer og forløb producerer en selvfølgelighed og en institutionel orden, som bliver den 

grundlæggende betingelse for hverdagslivet og dermed også konstituerer en ændring i 

virksomhedskulturen (Bech-Jørgensen, 2003:7-12) (Juul & Pedersen, 2012) 
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En ændring i virksomhedskulturen kunne desuden vise sig at skulle være et symbiotisk forhold mellem 

det indførte artefakt og APV’er udført af ledere eller ansvarshavende på dette område. Grunden til at 

det skulle være et symbiotisk forhold bunder i, at der på baggrund af en række hændelser indenfor 

organisationers miljø konstitueret af en række begivenheder alle med baggrund i ønsket om et mere 

konkurrencedygtigt miljø, blev udviklet en ny organisationsfilosofi, hvis omdrejningspunkt var de 

ansattes mentale helbred og administrationen deraf. Det har vist sig at to vejledende principper kan 

formuleres som (Cooper, Campbell, & Schabracq, 2009): 

- Individuelt og organisatorisk helbred er indbyrdes afhængige 

- Ledere eller ansvarshavende har et ansvar for det individuelle organisatoriske helbred 

 

(Cooper, Campbell, & Schabracq, 2009) beskriver hvordan en organisation ikke kan fungere optimalt 

hvis dens medarbejdere er dysfunktionelle. I den sammenhæng snakker de om begrebet ”Goodness 

of fit”, der beskriver interaktionen mellem individ og miljø. Arbejdsmiljøet samt individet, siger de, må 

begge have en vis grad af fleksibilitet. Så hvis disse ledere eller ansvarshavende, der har APV’er eller 

noget tilsvarende som deres fokusområde, skal skabe et miljø hvor det individuelle- og 

organisatoriske helbred er tilgodeset, må det herfor også være et indbyrdes afhængigt og symbiotisk 

forhold. 
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Den iterative proces 

Den iterative proces begynder ved problemformuleringen, som lyder:  

”Hvordan kan man med et teknologisk artefakt fremme mental afspænding på arbejdspladsen?”  

Det tydeliggøres hvilket problem vi forsøger at afhjælpe og at det skal gøres ved et teknologisk 

artefakt. Ved brug af Coloured Cognitive Mapping fortsætter processen. Årsager og konsekvenser 

tilknyttet mental overbelastning udpensles og det fastslås at vi vil forsøge os med en uortodoks 

løsning i form af lure da de nuværende sundhedsfremmetilbud, som fysisk aktivitet og massage, ikke 

har forbedret det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen i den ønskede udstrækning. Det fremgår af 

tidligere litteratur at lure medbringer mange af de effekter, der vil være gavnlige på en arbejdsplads 

da lure både fremmer mental afspænding, men også produktivitet og velvære.  

At udarbejde et Storyboard hjælper os ydermere med at konkretisere produktet. Dette resulterer i et 

første udkast til designløsningen, hvor det på baggrund af de første faser bliver visualiseret som en 

stol. Denne form er først og fremmest valgt så det vil være lettere at inkorporere den ønskede 

teknologi i stolen. Dertil vil stolen overordnet være lettere at indpasse i virksomhedens øvrige 

interiør, og vil herfor også være lettere at inkorporere. Sidst er der også en fordel i at stolen er let 

oprejst, da stolens mål kun er at få brugeren i en stadie 2 søvn, og ikke i den dybere REM søvn hvor 

søvn-inerti ville opstå.    

Igennem interviewene udledes flere forskellige krav som interviewpersonerne ser at designløsningen 

skal kunne opfylde, før den vil kunne bidrage positivt til en arbejdsplads. Herunder lyder det, at der er 

et behov for at kunne trække sig væk fra sine omgivelser og eksterne forstyrrelser. Det lyder også at 

tidligere forsøg med at inkorporere Powernaps i offentlige institutioner har medført at Powernaps 

associeres som ikke værende et seriøst element eller tilbud.  

På baggrund af interviewene tilføjer vi først og fremmest en skærm til stolen, der kan trækkes over 

brugeren, således der afskærmes fra omverdenen. Som det fremgår fra interviewpersonerne, vil det 

dog være at foretrække hvis stolen også placeres i et eksternt rum. Dette må være en opfordring til 

virksomheden, men det kommer i sidste ende an på selve virksomhedens pladskapacitet. Derudover 
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er der kommet yderligere fokus på stolens moderne design, da den negative konnotation vedrørende 

powernap ikke skal associeres med designløsningen. Designløsningen skal med sit design vise at den 

forbedrer din arbejdsdag, samt din arbejdspræsentation. 

Næste step i den iterative proces, ville være at teste det fysiske produkt i en virksomhed og, baseret 

på det feedback, lave en Ex Ante (Specifik) evaluering der ville starte tredje iteration af produktet. 

Grundet Covid-19 har dette dog ikke været en mulighed. Vi mangler derfor en vigtig del af Soft Design 

Science Methodology (jf. Fejlkilder) 

Endeligt produkt 

Vores endelige produkt er resultatet af de iterative processer, der har været gennemgået undervejs i 

opgaven. Produktet bygger på de nødvendigheder, udledt gennem interviewene, samt det 

grundlæggende metodiske arbejde med CCM og Storyboard-metoden. 

Produktet fremkommer som en stol, hvori det skal være muligt at tage en lur. Stolen har flere 

forskellige funktioner, der skal frembringe den mest optimale lur, som det med et teknologisk artefakt 

er muligt. Stolen vil ikke være i en helt liggende position, men dog en smule oprejst. Denne position 

ønskes med henblik på, at brugeren ikke falder i en dyb søvn, men i så vidt muligt kun når stadie 2 

søvnen (Zhao, Zhang, Fu, Tang, & Zhao, 2010). Dette ønskes netop for videst muligt at undgå søvn-

inerti. Inkorporeret i stolens øverste del, vil der være en lille højtaler, der har til formål at hjælpe 

brugeren med at falde i søvn. Dette kan opnås gennem brugen af forskellige slags lyde, såsom regn, 

skov, bål og flere. Ligeledes kan det være en form for godnathistorie, meditation, etc. Ydermere vil 

stolen have en bevægelig funktion således en del kan trækkes ned over brugerens overkrop i et forsøg 

på at skabe et lukket, afskærmet rum, der vil skærme brugeren fra eksterne forstyrrelser. Et problem 

forbundet med en sådan situation, hvor en bruger skal tage denne lur, kunne være at bestemme 

hvornår brugeren skal vågne op igen, da der går et variabelt stykke tid indtil man falder i søvn. Da 

søvn-tidspunktet er forskelligt fra person til person, kan der opstå et problem i, at det vil være uklart 

hvor lang tid den individuelle alarm skal indstilles til at vare. Hvis der vælges at sætte en alarm, er det 

heller ikke garanteret at man får den optimale lur, da det netop ikke kan afgøres hvornår brugeren 

falder i søvn. På baggrund af dette, er der i designløsningen inkorporeret en pulsmåler i stolens 
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venstre armlæn. Her kan vi med et Arduino-board måle pulsen, og når pulsen så er faldet med en vis 

procent, afgøres det, netop på baggrund af pulsinformationen, hvorvidt brugeren er faldet i søvn. En 

tidtager vil herefter automatisk blive indstillet til at vare 22 minutter, hvorefter brugeren vil blive 

vækket, på en behagelig måde, uden den abrupte og ubehagelige forstyrrelse i form af en alarm, men 

via en vibrations-accentuator, der også er forbundet til Arduino-boardet. Brugeren vil efter denne lur 

vågne op mentalt restitueret og klar til at fortsætte sin arbejdsdag.  

Vores produkt fremgår ikke i dens endelige fysiske tilstand, som det oprindeligt var tænkt. Dette 

skyldes den nuværende situation med Covid-19 ikke ville være muligt at lave og teste artefaktet på 

vores målgruppe. I stedet vil stolen og dens funktioner skitseres. Dette giver også muligheden for at 

komme tættere på diverse funktioner og uddybende kommunikere hvordan de præcist fungerer. Ved 

at udvikle vores produkt på den her måde, kan vi på effektiv vis fremvise produktet til målgruppen. 
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Fejlkilder 

Interview 

Selvom det er nærmest uundgåeligt på dette stadie ikke at være underlagt denne fejlkilde indenfor 

interviewfeltet, bør den stadig nævnes. Det er selvfølgelig interviewmetoden, som der her henvises 

til. En mulig fejlkilde kunne nemlig være erfaringen med brugen af denne metode i forhold til 

kvalitetskriterier som fortolkning, verificering og rapportering. Idet det stadig er en relativ ny metode 

at skulle bestride, må vi også regne med, at empiriindsamlingen gennem interviewene ikke er af 

samme kvalitet som man vil kunne forvente, var interviewene gennemført af en mere erfaren 

interviewer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Spørgeskema 

Som tidligere beskrevet, lever vores spørgeskema ikke op til de formelle krav for at være et validt 

spørgeskema. Vi formåede at indsamle 101 svar, hvorimod 1000 svar er påkrævet, for at være anset 

som validt som beskrevet af Kvale og Brinkmann (Kvale & Brinkmann, 2009). Derudover har vi været 

nødsaget til at distribuere spørgeskemaet over Facebook, hvilket ikke er optimalt i forhold til vores 

projekt. Det optimale ville være at sende spørgeskemaet ud til forskellige kontorvirksomheder, som så 

derefter kunne distribuere det ud til de ansatte i virksomheden. Det ville give mere repræsentative 

svar, idet svarene kommer direkte fra vores målgruppe, og ikke Facebook venner som hver især har 

med forskellige erhverv og praksisser at gøre. Vi har dog forsøgt at mitigere fejlagtigheden i 

spørgeskemaet ved at stille spørgsmål, hvor det ikke var en nødvendighed at kun vores målgruppe 

besvarede den. Som eksempel forsøgte vi med et af spørgsmålene at få et indblik i hvorvidt det at 

tage en lur på arbejdet havde en negativ konnotation, sammenlignet med blot at tage en pause.  

SDSM 

Vi må påpege, at vi i vores projekt ikke udfører den komplette SDSM-cyklus, idet vi ikke har 

færdigkonstrueret en prototype af artefaktet. Det betyder at artefakter herfor heller ikke har været 

ude på relevante arbejdspladser, således en specifik ex ante evaluering kunne fremstemmes. Det 

betyder ydermere at heller ikke en ex post evaluering har fundet sted, der vil kunne have givet 

endegyldigt svar på, om prototypen fandtes tilfredsstillende eller ikke-tilfredsstillende. Det er vigtigt 
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at forstå, at vi ikke åbenlyst fravælger at gøre brug af den fuldstændige SDSM-cyklus. Vi har i stedet, 

grundet manglende tid, ressourcer og Covid-19, udvalgt kun at gøre brug af cyklussens første 

elementer. Ydermere har udførelsen af de sidste 4 punkter i SDSM-cyklussen ikke kunne udføres 

grundet COVID-19. Vi er som gruppe og forskere godt klar over hvor omfattende dette emne er. Det 

er herfor vigtigt at pointere, at vi vælger at gøre brug af SDSM da den metode og evaluering har nogle 

kvaliteter vi vurderer som værende kritiske i forhold til vores projekt. Kritiske fordi det tillader en 

analyse af et designbehov samt forslår en løsning til netop dette design problem. 
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Konklusion 

Den foregående litteratur munder sammen med vores egen undersøgelse ud i et design der forsøger 

at optimere luren på arbejdspladsen gennem en ændring i virksomhedskulturen og opfattelsen af 

fænomenet lure og derved fremme mental afspænding for arbejderen.  

Ud fra vores indsamlede data og empiri, kan vi konkludere at vores problemstilling er et reelt problem 

i vores nuværende samfund. Tallene for sygefravær pga. dårligt psykosocialt arbejdsmiljø er høje og 

koster både staten og virksomheder milliarder om året og det er tydeligt, at en designløsning der 

reducerer mental overbelastning og følgesygdommene heraf vil gavne både individet, virksomheden 

og staten.  

Til trods for at arbejderne finder de nuværende sundhedsfremmetilbud nyttige, svarer overvægten at 

de stadig ikke benytter dem. For at vores designløsning skal vise sig nyttig på det nuværende 

arbejdsmarked, ses det ud fra tidligere implementeringer, at det kræver en ændring i 

virksomhedskulturen, før at vores artefakt skal have den intenderede effekt. Det vil altså ikke være 

nok at placere vores designløsning i en virksomhed, og forvente at den vil blive benyttet i bred 

udstrækning.  

Vi kan konkludere, at en lur kan være med til at muliggøre mental afspænding i en travl og 

kompliceret arbejdsdag, i det at den restituerer system 2, som er den del af hjernen som træffer de 

svære og mere gennemtænkte valg. Vi har ud fra vores interviews fundet ud af, at den ideelle 

placering for det teknologiske artefakt i form af en stol vil være i et separat lokale, som udelukkende 

er dedikeret til vores artefakt og skal understøtte en rolig og rar atmosfære. 

Derudover kræves der også en ændring af opfattelsen af lure, da vi gennem interviewene kan 

konkludere at lure, associeres med dovenskab. Lure associeres i øjeblikket ikke med de positive 

effekter, der bidrager til et forøget mental overskud, som undersøgelserne på lure understøtter.  
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