




Initiativet till projektet kommer från Nordic gyms ägare Christer 
Eriksson. Inför det första mötet mellan Christer och Jimmy Kärk-
käinen, December 2010, var det egentligen ett annat projekt som 
var planerat att utföras. Då Christer med stor inlevelse berättade 
om deras nya produkt för bålträning och dess potential, kände båda 
parter att detta är det vi skall arbeta vidare med. En lång och spän-
nande resa tog sin början.
Nordic gym är ett helsvenskt företag som huvudsakligen utvecklar 
styrketräningsmaskiner. Nyligen har Nordic gym tagit fram ett nytt 
träningsredskap (Nidroc) för bålträning. Pågrund av sin rörelsefri-
het tros Nidroc ha goda förutsättningat att även kunna fungera som 
gruppträningsmaskin. I denna denna rapport presenteras arbetsgån-
gens olika delar. En studie kring gruppträning har utförts. Befintlig 
Nidroc har genomgått tester och utvärdering. Intervjuer, observa-
tioner, diskussioner och användartester har ägt rum. Undersöknin-
gen, som har gett en tydlig bild över vilka egenskaper som förväntas 
och krävs för att atrahera användare och inköpare har legat som 
grund för det kreativa arbetet. Genom projektet har   kontinuerliga 
avstämningar med handledare och projektägare ägt rum för säker-
ställa en utveckling mot gemensamt mål. Målsättningen har varit att 
ta fram ett konceptförslag som är tillräckligt utvecklat för att kunna 
sättas i produktion inom kort. Det slutligiltiga konceptet presen-
taras med en 3D modell och en fysisk funktionsmodell i fullskala.
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Gruppträning finns i alla dess former och redskapen man använder 
varierar från enkla gummiband till större maskiner som spinning-
cyklar. Vare sig man är ute efter att förbättra sin kondition, muskel-
styrka, koordination eller bara få ett bra träningspass tillsammans 
med andra, så finns det en hel uppsjö av gruppträningspass att välja 
mellan. För att slå sig in på marknaden krävs en tydlig nisch och ett 
träningsredskap som erbjuder effektiv, hälsosam och rolig träning.

1. Inledning
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1 Inledning



1.2 Bakgrund
Nordic gym som ägs av Christer Eriksson utvecklar och tillverkar 
gymutrustning med Sverige och Norden som huvudsaklig marknad. 
Huvudkontoret är belagt i Bollnäs och både produktutveckling och 
produktion sker inom landets gränser. Nordic gym har nyligen tagit 
fram en ny bålträningsträningsmaskin (Nidroc) som på grund av sin 
allsidighet tros ha potential att vidareutvecklas till ett gruppträning-
sredskap.   Initiativet till projektarbetet kommer från Nordic gym som 
via Professor Lena Lorentzen tagit kontakt med Jimmy Kärkkäinen.

1.3 Syfte
Syftet är att vidareutveckla Nidroc till ett gruppträningssys-
tem, men även utveckla och anpassa redskapet för funktionella 
övningar och rörelser. Då träning för att stärka rygg och mage 
är ett effektivt sätt att rehabilitera och förebygga ryggprob-
lem,  är relevansen för ett sådant träningsredskap högst befogat.
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1.4 Mål

Mål 7

Att inom de utsatta tidsramarna leverera en fullt funk-
tionell prototyp, tillsammans med skriftligrapport.



1.5 Vision
Visionen är att produkten och konceptet skall bli 
tillräckligt bra för att Nordic gym ska vilja satsa 
på serieproduktion. Men först och kanske främst 
att produkten skall ha tillräcklig “bärkraft” för 
att nå ut till massorna och bli ett roligt och up-
pskattat bidrag till allmänhälsan.  Detta skall bli 
nästa stora “hype” inom gruppträning.
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1.6 Avgränsning
Inga direkta avgränsningar är gjorda kring utvecklandet av trän-
ingsystemet. Fokus ligger på det fysiska träningsredskapet, men 
hur det skall användas i form av övningar och koreografier kom-
mer förmodligen att växa fram i symbios med varandra. Reds-
kapet skall i huvudsak kunna produceras i Nordic gyms verk-
stad. Önskvärt med ett ut-pris och “säljtak” på 10.000 kr.

1.7 Organisation
Projektägare: Nordic gym, Christer Eriksson
Projektledare: Jimmy Kärkkäinen
Projektgrupp: Jimmy Kärkkäinen, Christer Eriksson, Anders Stenberg
Handledare: Per Sihlen . Industridesigner, Umeå Designhögskola
Handledare. Lena Lorentzen. Professor i Human care design, Mittuniversitetet



2.1 Målgrupp
Träningsredskapet  är ämnat för gruppträning. Så den primära mål-
gruppen är grupptränande personer, vilka till större delen består 
av kvinnor i varierande åldrar. Den sekundära målgruppen är de 
gym och träningscenter som skall vilja köpa in träningsredskapet 
för att i sin tur kunna erbjuda Nidrocpass till sina medlemmar.
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2. Förstudie



Företaget startades 1980 som Nordic gym AB av Benny Eriksson 
och Christer Eriksson. Företaget arbetar med utveckling, produk-
tion och försäljning av gymutrustning och träningsmaskiner samt 
med konsultation och utbildning. Nordic gym är idag ledande inom 
utvecklingen av träningsmaskiner på den nordiska marknaden.  

Företaget har en ständig strävan mot att utveckla personan-
passade träningsmaskiner med rätt biomekanik och ergono-
mi, som ger maximal träningseffekt och minimal skaderisk.

2.2 Om Nordic gym
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Nordic gym konstruerar sina maskiner med fokus på 
kvalitet och dess funktionella egenskaper. Maskinernas 
stomme består ofta av fyrkantsrör i metall. De delar man 
skall röra är  av runda metallrör som är böjda. Maski-
nerna har inga onödiga detaljer eller delar som skapar 
dess utseende, utan redskapets design är ett resultat av 
dess funktion.

2.3 Formspråk

Formspråk 13





2.4 Nidroc gymmaskin
Nidroc är ett nytt patenterat träningsredskap som först och främst  är till 
för att stärka rygg och mage genom bålrotationsmomentet. Redskapet 
möjliggör också ett stort antal övriga övningar som gör att du kan träna i 
stort sett hela kroppen. De flesta övningarna utförs stående, vissa övningar 
utförs sittande eller liggande på pilatesboll. Nidroc har två olika handtag 
att välja mellan, V-handtaget och den raka stången. I gymmet har du möj-
lighet att i ditt eget tempo lära dig maskinens  funktion och hur den ska 
justeras. På ett gruppträningspass skall en snabb genomgång av instruk-
tören vara tillräckligt för att deltagaren skall kunna klara av att använda 
redskapet på rätt sätt. Den redan befintliga Nidroc måste genomgå tester 
och utvärdering för att se hur den fungerar som gruppträningsmaskin. 

Nidroc gymmaskin 15





3.1 Gruppträning
Gruppträning finns i många olika former och oavsett om du är 
ute efter att förbättra din fysik, balans, koordination eller bara vill 
aktivera dig tillsammans med andra finns en hel uppsjö av olika 
gruppträningspass att välja mellan. Gemensamt för gruppträning-
spass är att de leds av en instruktör, ofta har denne en i förväg 
planerad koreografi eller kombination av rörelser och övningar 
som skall utföras till takten av musik. Ofta utförs övningarna in-
dividuellt, men det finns även gruppträningspass där man tar hjälp 
av varandra för att utföra övningarna som på boxercise eller punch 
out. Det är idag mer regel än undantag att gym och träningsan-
läggningar erbjuder sina kunder ett flertal olika gruppträningspass. 
Aerobics, Spinning, Bodypump och Yoga är några av de äldsta och 
vanligaste passen. Det dyker hela tiden upp nya pass och grup-
pträningskoncept, några exempel på detta är  Zumba ,Chair dance  
och Funktional moves. Många av dessa blir kortvariga “flugor” .

Gruppträning 17

3. Undersökning



För att få bättre insikt i gruppträningsvärlden och slutanvän-
darna har jag medverkat på flertalet olika gruppträningspass. 
Undersökningar har även gjorts med testgrupper bestående 
av kvinnor och män med olika erfarehet av gruppträning där 
deltagarna utvärderat upplevelsen av gruppträningspasset. 
Genom en enkät har deltagaren fått ranka de faktorer som mo-
tiverar dem att träna, och hur väl dessa faktorer uppfylldes av 
träningspasset. Testet avslutades med en öppen diskussion.

3.2 Användartester gruppträning
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3.2 Användartester gruppträning



Undersökningen visade en bredd i motivationsfaktorn för grup-
pträning hos olika personer. Många drivs av att vilja förbättra 
sin fysik, andra kan se det som meditativt och avstressande. Det 
kan också uppfylla en social funktion eller att man bara älskar 
att dansa. På Bodypumpen, som hör till de äldsta och mest pop-
ulära gruppträningspassen, upplevde deltagarna besvär med att 
hämta utrustning och byta vikter. Deltagarna får använda pauser-
na till att byta viktbelastning istället för att hinna utbyta en me-
ning eller två med träningsgrannen. Det upplevdes också svårt 
att veta vilken vikt man klarar inför kommande muskelgrup-
pskoreografi. Då man är “fast” i sitt val av vikt finns risk att det 
blir för lätt eller att man inte orkar genomföra hela koreografin.

Bodypumpproblem!
-För mycket viktkrångel
-Mindre socialt då pauserna går åt 
till att byta vikt
-Man blir låst av sitt viktval

20 resultat av undersökning

3.3 Resultat användartester



3.4 Diskussioner med instruktörer
Könsfördelningen på gruppträningspassen är cirka 70% kvinnor 
och 30% män. Detta tros bero på att män har svårare att accept-
era att de inte klarar av att genomföra passen koordinationsmässigt 
eller fysiskt. På spinning och bodypump är det deltagarantalet bland 
männen lite högre då både att cykla och att utföra traditionella 
styrkeövningar känns mer bekant. Det råder en ständig platsbrist i 
gruppträningsalarna och oftast låses en sal upp av spinningcyklar. 
Redskap som stepbrädor, pilatesbollar och träningsmattor fungerar 
som multiverktyg som kan appliceras på en mängd olika pass. Det 
är viktigt att det är enkelt att förmedla och instruera hur redskapet 
skall användas. Att instruktören och musiken är bra är väldigt vik-
tigt för deltagarna. Många väljer gruppträningspass och ställe att 
träna på utefter hur bra instruktörerna är. Den växande trenden 
inom gruppträning är funktionell träning, “back to basics”.

-70% kvinnor
-Platsbrist
-vara enkelt att instruera
-Instruktör o musik=viktigt
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Micke. Instruktör. Ego hälsostudio

Sara. Instruktör. Spinning, bodypump,
Zumba. Ego hälsostudio.

3.5 Funktionell träning
Till skillnad från traditionell styrketräning som går ut på att isolera 
muskelgrupper handlar funktionell träning om att utföra övningar 
där kroppens muskler samarbetar för att att skapa en välbalaserad 
fysik som ger en blandning av styrka, balans, uthållighet och spänst. 

22 Funktionell träning



“Redskapet får inte ta upp plats då de inte används”

“Måste rymmas minst 20 deltagare för att vara lönsamt”

“Måste vara enkelt att hantera och förstå, lätt att plocka fram 
och ställa bort”

“Redskapet måste vara säkert att använda. Med fällbara delar 
kommer en skaderisk”

“Med lösa delar blir det rappligt, redskapet måste vara slit-
starkt och kräva lite service och underhåll”

“Villig att betala 15.000 för ett gruppträningsredskap, men kan 
betala mycket mer för ett helt koncept”

“Min drömmaskin kan jag använda som multimaskin där jag 
kan köra egna pass, men också kombinera med befintliga red-
skap och pass”

3.6 Intervju med inköpare/ägare

-Ta lite plats vid förvaring
-Rymmas 20 deltagare
-Enkelt att förstå och hantera
-Enkel fram -och borttagning
-Undvika fällbara och lösa delar
-Kräva lite underhåll
-Bredd i användningsområde Intervju 23



3.7 Nidroc användartester
För att öka kännedomen om Nidroc har flertalet egna träning-
spass ägt rum. Användartester med både nybörjare och erfarna 
gruppträningsinstruktörer har utförts. För att i efterhand kun-
na analysera användartesterna har dokumentation gjorts genom 
svarsförmulär, videoinspelningar, fotografering och anteckningar.



3.8 Identifierade problem
Stången för viktplacering är i vägen vid vissa övningar och är 
obehaglig att ha nära ansiktet.

Besvärligt viktbyte. Vikt behöver plockas av för att höjdjustera.
 
Ett dämpande gummi i klykan gör att man måste lyfta stången ur 
klykan för att kunna höjdjustera.

Svårt att veta vilken vikt man skall lägga på, det är först när man 
tagit ned stången från klykan man känner om vikten är lämplig.

Trots sin storlek och tyngd kan maskinen röra på sig då man 
utför vissa övningar.

V-handtaget är för rörligt och har för många greppalternativ. Det 
blir svårt att veta vilket grepp man skall använda till de olika övnin-
garna. Handtagets rörlighet kan skapa onaturliga greppvinklar som 
ger påfrestningar på handled och klämmer emot hand och handled.

-Stång i vägen
-Besvärligt viktbyte
-Svårt att veta lämplig vikt
-Måste lyfta stång vid höjdjuster-
ing
-Maskin rör på sig 
-För krångligt v-handtag
-Skadliga greppvinklar
-Rakt handtag för långt
-Nära hakan vid pressövningar

Raka handtatget är onödigt långt.
Hamnar nära hakan vid pressövningar.



3.9 Simulerat gruppträningspass
För testa Nidroc i sitt rätta sammanhang har ett simulerat grup-
pträningspass ägt rum. Deltagarna fick här samma mängd infor-
mation och instruktion av instruktören som de skulle få på ett 
riktigt gruppträningspass. Deltagarna gavs en enklare genomgång 
av hur redskapet kan justeras och de övningar som skall användas.
Därefter utförde vi en serie bestående av nio olika övningar där 
vi försökte göra snabba och smidiga övergångar mellan övnin-
garna. Jag agerade instruktör och gav verbalt och visuellt stöd.
Det viktigaste syftet med detta test var att se hur väl Nidroc 
klarar av de krav på “flyt” och smidighethet i serier och koreo-
grafier som krävs för att fungera som gruppträningsredskap. 



Deltagarna upplevde även här problem med att handtagets över-
rörlighet skapade påfrestningar på handled och att situationer då 
handtagtet skavde mot hand eller handled. Testpersonerna hade 
svårigheter att hitta rätt grepp och handtag att hålla i. Detta var ett 
återkommande problem hos samtliga delatagare. Trots hjälp från 
instruktör tog det i vissa fall 30 sekunder att hitta rätt grepp. Trots 
stora längdskillnader  bland deltagarna valde de sällan att ändra 
höjd- och längdjusteringarna på redskapet. Samtliga utförde serien 
med samma höjdinställningn (max höjd) och längd på stång. I vissa 
fall önskade deltagarna kunna höja över maxhöjden för att få bättre 
rörelser i övningar som utförs ovanför huvudet. En deltagare up-
plevde att stången blir för tung, utan applicerad vikt väger stången 
ändå för mycket (4kg) för att alla testpersoner skall kunna utföra 
tillräckligt med repetitioner i övningar som biceps och axellyft.
Då deltagarna fick utföra samma serie och hålla i viktstången istället 
för v-handtaget upplevdes det betydligt enklare att hitta rätt grepp 
och utföra smidiga övergångar mellan övningarna.

Från instruktörens sida upplevdes problem att ge fullgoda instruk-
tioner då v-handtagets många olika grepp -och kroppspositionsal-
ternativ skapar för stort utrymme för feltolkningar. Tydliga rikt-
märken för grepp och positionering saknas. 

-För hög “minimi belastning”
-För låg maxhöjd 
-Bättre flyt mellan övningarna då 
man håller i stången
-Svårt för instruktör att ge instruk-
tioner

Simulerat gruppträningspass 27

3.10 Resultat simuleringstest





3.11 Förvaring och transport
I gruppträningsalarna råder en ständig platsbrist. Stepbrädor, mat-
tor, pilatesbollar och Bodypumputrustning staplas på hög, läggs 
i korg, förråd eller placeras på ställning, vilket tillsammans kan 
skapa ett rörigt intryck. Ofta täcks en eller två väggar av speglar. 
Här skall Nidroc in och ta så lite plats som möjligt i anspråk och 
utan att ge ett rörigt intryck eller skymma sikt. Då Nidroc förmod-
ligen kommer att ha viss tyngd och storlek vore det fördelaktigt 
att undvika transport -och förvaringsmetoder som innefattar lyft.   

- Ej skapa oordning
- Undvika skadliga lyft
- Ej skymma sikt

Förvaring och transport 29



2. Enkätundersökning gruppträningsredskap
14 personer har har svarat på enkäten.
Den gröna texten redovisar deras genomsnittliga svar

3.4

4.5

4.5

3.9

4.5

3.12 Enkätundersökning gruppträningsredskap



3.9

4.7

4.6

4.1

2.6

3.8

2.5

47%

23.5%

23.5%

6%

20%

10%

70%



-ta lite plats vid förvaring
-enkel att förvara
-rymmas minst 20 deltagare
-enkel att förflytta
-lättförståelig
-enkelt för instruktör att instruera
-säker att använda
-stabil vid användning 
- ha bredd i användningsområdet
-kräva lite underhåll och service

Önskvärda egenskaper

Problem Nidroc
-krångligt viktbyte
-svårt att veta lämplig vikt
-viktstång är i vägen
-svårt att höjdjustera
-dålig vinkel för “över huvudet övningar”
-för hög minsta-belastning
-maskin kan röra på sig vid användning
-för stor
-för stor arbetsradie

Problem handtag

-v-handtaget för krångligt
-rörligheten i handtaget gör det svårt att
 kombinera med pilatesboll
-skapar problem i grepp/övningsbyten
-kan skapa skadliga handledspåfretstningar
-raka handtaget är onödigt långt
-skapar stor arbetsradie
-hamnar nära hakan vid pressövningar

4.1 Sammanfattning av undersökning



Önskvärda egenskaper

Fördelningen mellan de som idag går på gruppträning 
är ca 70% procent kvinnor och 30% män, båda dessa i 
varierande åldrar. Träningsredskapet måste vara enkelt att 
förstå och använda.  Den måste vara säkert att använda, 
utan risk att klämma sig, eller stöta i träningsgrannen. 
Inställningar  och justeringar skall vara enkla att utföra och 
kunna personanpassas för utövaren. Viktbytet skall vara 
enkelt och ej tidskrävande. Byten mellan grepp och övningar 
skall kunna utföras intuitivt och det skall kunna finnas stor 
rörlighet som möjliggör obehindrad utföring av funktionella 
träningsövningar. Det skall vara smidigt och enkelt att ta fram 
och ta bort träningsredskapet. Träningsredskapet skall vara 
roligt att använda och ge ett effektivt träningspass. 

Målgrupp “inköpare”

Denna målgrupp förväntar sig att maskinen uppfyller 
användarnas krav. Men gymägarna har även några ytterligare 
krav som är helt avgörande för att de skall vara beredda att 
köpa in ett nytt gruppträningsredskap. Träningsredskapet 
måste ta liten plats vid förvaring. Det måste rymmas minst 
20 deltagare på ett träningspass. Det är även viktigt att 
maskinen har god hållbarhet och kräver lite service och 
underhåll. Från instruktörernas sida finns ett behov att enkelt 
kunna kommunicera och förmedla hur grepp, positioner och 
övningar skall utföras.

Målgrupp “användare”

4.2 Behovsformulering
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4.Problemsammanställning



Målgruppernas behov och de upptäckta problemen med 
nuvarande Nidroc har satt riktlinjerna för de formmäs-
siga och funktionella egenskaperna som Nidroc GT bör 
uppfylla. Tillsammans med Nordic gyms önskemål om 
att kunna producera Nidrocen i sin egen verkstad och 
kunna sälja redskapet för som mest 10.000 kr utgör de 

Målgruppernas krav och behov

Upptäckta problem med Nidroc

Projektägarens önskemål

=
Utgångspunkt för för kreativ fas

+
+

4.3 Problemformulering
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=

Verktyg och hjälpmedel för den kreativa processen har varit 
skiss med penna och papper, 3d modellering, Photoshop, 
kartongmodeller samt klipp och klistra.Genom hela den 
kreativa fasen har handledare, Nordic gym, designkollegor 
och hjälpsamma testpersoner utgjort stor hjälp och fungerat 
som bollplank, rådgivare och inspiratörer.

5.1Kreativ fas
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Att lyfta vikter fram och tillbaka, av och på kan vara ett 
både besvärligt och tidsödande moment som stör rytmen i 
träningspasset. Förutom det besvärliga med att lyfta vikter 
av och på kan de också ta plats och bidra till att det ser 
stökigt ut. Slidepack konceptet består av en enda vikt som 
ger olika viktmotstånd beroende på vart du placerar vikten. 
Slidepack möjliggör en snabb och smidig viktreglering 
genom en enkel handrörelse. Istället för att gissa dig till 
vilken vikt du skall lyfta på, känner du direkt vilken tyngd 
det justerbara viktpacket ger. Ett problem att lösa är dock 
hur man skall få vikten att smidigt kunna röra sig över 
de övergångar som sker mellan inner- och ytterstång.

5.2 Koncept Slidepack
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5.3Vikt test
För att testa vilket viktspann man skulle kunna få ut av att placera 
en vikt på olika avstånd från knytpunkten så har ett vikttest ut-
förts. Vikterna har placerats på olika ställen längs stånglängden med 
olika  längd och höjdjustering på stången. Testet visade att en och 
samma vikt kunde ge från 15% av sin vikt då den placerades när-
mast knytpunkten och 95% av sin vikt då den placerades närmast 
handtaget. Konstruerar man handtag och stång i aluminium borde 
dess sammanlagda vikt ej överstiga 1kg. Detta innebär att en stång 
med handttag + vikt på 10 kg skulle kunna ge ett viktspann mellan 
2.5 kg -10.5 kg. Istället för nuvarande minimivikten på 4kg som up-
plevs för tung, skulle man få en minstavikt på 2.5kg. För att kunna 
erbjuda ett passande viktspann till personer av olika fysisk styrka 
vore det bra med olika storlekar på viktpaketen. 
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5.4 Single grip
Användartesterna visade att V-handtagets många greppalternativ 
och rörlighet  skapade skadliga vridmoment för handled. 
Dessutom hade användarna svårt att snabbt och smidigt hitta rätt  
grepp. Då testpersonerna fick utföra övningsserier med Nidroc hål-
landes i viktstången, upplevde de att byten mellan grepp och övnin-
gar gick betydligt enklare samtidigt som utförandet av rörelsen 
upplevdes lika bra eller bättre. Då den primära nischen inom  grup-
pträning är funktionell träning är det av stor vikt att handtaget är så 
enkelt och lättförståeligt som möjligt. Det raka greppet är vi väldigt 
vana att hantera och att hålla i och kan kännas igen i tennisrack-
etet, golfklubban, hammaren och mycket mera. Greppets enkelhet 
ska stimulera uppfinnigsrikedom i övningar och koreografier. Det 
runda raka greppet avslutas med en kula som skapar en större be-
lastningsyta vid pressövningar.  



5.5 Ergonomic bar
Det raka handtaget är 100cm långt. Vanligen väljer man ett axel-
brett grepp och därför får man mycket dödlängd som skapar en 
större arbetsradie än nödvändigt och ger handtaget ett överdi-
mensionerat intryck. Ergonomic bar har kortats av och mittdel-
en har fått en böj för kunna  ge större frihet och bättre ergono-
mi i utförande vid pressövningar och “över-huvudet övningar”.
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Nidroc GT har tydliga kopplingar till Nordic gym i form och 
färg. En utdragbar klyka för stångförvaring vid användning 
och skottkärreliknande transportfunktion. Vid höjdjustering 
tar förvaringsklykan upp det mesta av viktbelastningen vilket 
skapar möjlighet till enklare och smidigare justering.

5.6 Nidroc GT
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Nidroc Light konceptet är till för att vara 
plånboksvänlig, enkel att konstruera och 
platseffektiv vid förvaring. Enheterna 
skjuts in i varandra likt kundvagnar. Den 
lutande baspelaren fördelar rörelsekraften 
som uppstår vid användning över de två 
stödbenen. Stödbenen skapar också en 
startlinje för användarens “arbetsyta”.

5.7 Nidroc Light
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5.7 Nidroc Light
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Nidroc Connect är gjord för att vara transportvänlig, kompakt och 
ge ett prydligt intryck vid förvaring. Den skall också kunna erbjuda 
en ny typ av gruppträning med ett högre socialt värde, där man kan 
träna enskilt eller tillsammans med andra. Då enheterna kopplas 
samman blir de stabilare och förankrar varandra. En positiv syner-
gieffekt!

5.8 Nidroc Connect
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Även 360 konceptet går ut på att användarna skall stå tillsammans 
i mindre grupper. Här har man effektiviserat genom att använda 
gemensam stomme och baspelare. Här kan stången också roteras i 
helvarv (360) runt baspelaren. Konceptet är till för att kunna fungera 
att användas enskilt, i par, eller som grupp på tre eller fyra personer. 
Här möjliggörs den frihet i användningsalternativ som krävs för 
att utföra funktionella övningar, samtidigt som man vinner många 
och viktiga centimetrar i arbetsyta och förvaring. Att kunna akti-
vera flera gruppdeltagare med en maskin istället för varsinn medför 
också ekonomisk fördel och ökad atraktionskraft för köpare -köp 
tio istället för trettio!     

5.9 Nidroc 360
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6.1 Val av koncept
Vid möte med projektägaren Christer Eriksson beslutar vi tillsam-
mans att det är Nidroc 360 som har störst potential och är det kon-
cept vi skall satsa på att vidareutveckla. Inför det fortsatta utveck-
lingsarbetet blickade vi åter på våran behovsundersökning (se sid 
...) för att mer målinriktat se vilka förbättringsåtgärder som krävs 
och vilka hål som måste fyllas. Det finns många lösa trådar ,samt 
nya funktionella och praktiska problem att lösa och beslut att fatta.

50 Val av concept
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360 funktionen att kunna röra sig i helvarv runt baspelaren är en 
egenskap som vi anser viktig att ta till vara. Ett problem är förstås 
att det skapar en stor arbetsradie oavsett om du tränar själv vid 
maskinen eller om man är flera. Befintliga Nidrocs har en förlän-
gningsbar stång som kan röra sig i ett längdspann mellan 132-190 
cm, varav 32 cm är utskjutande viktstång.  Vid brukartester är det 
endast vid över-huvudet övningar som användarna har känt behov 
att justera stånglängden för att förbättra arbetsvinkeln. Då detta 
vinkelproblem kommer att åtgärdas på nya Nidroc genom  att höja 
knytpunkten tror vi att längdjusteringen på stången blir en min-
dre nödvändig funktion. Genom att sätta en fast stånglängd på 130 
cm löser vi tre stora problem. Vi skapar en betydligt mindre ar-
betsradie, vi kan minska stångens minimivikt och löser dessutom 
problemet med att få slidepack att glida fritt över stånglängden.

Arbetsradie med 195 cm stång Arbetsradie med 132 cm stång

6.2 Vidareutveckling
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Då man placerar flera personer på samma maskin måste man också 
tänka på att inte överskrida den privata sfären, Det skall uppfattas 
socialt, men inte påträngande. Genom att anpassa Nidroc för max 
tre användare kan man placera dem runt baspelaren på ett sätt som 
skapar fri sikt (man står inte rakt mittemot någon) och man får 
ett generöst arbetsutrymme. Man kan dessutom använda ytterligare 
markörer för att skapa tydliga privata träningszoner. En träningsmat-
ta utformad för Nidroc skulle kunna fylla flera funktioner. Dels ut-
göra en tydlig träningszon där användaren håller sig inom och andra 
håller sig utom, men även att ligga på vid “golvövningar” eller att med 
markeringar i mattan  fungera som ett hjälpmedel som visar i vilken 
vinkel man skall stå vid olika övningar. Dessa positionsangivelser kan 
också hjälpa instruktören att enklare förmedla övningsutföranden.
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Det är viktigt att Nidroc 360 fungerar att använda 
lika bra vare sig man är ensam, tränar i par eller är 
en grupp på tre. För att användare av olika längd 
skall kunna utföra övningar i vinklar som passar dem 
är det viktigt att det finns individuell höjdjustering. 

Då flera personer kommer att träna samtidigt kom-
mer det betyda att det placeras upp till tre stycken 
viktpack på samma enhet. Detta kommer innebära att 
en “fullsatt” Nidroc kommer att väga upp mot 50-
60 kg. En fördel med detta är att större tyngd pres-
sar nedåt och skapar stabilitet. Nackdelen är att det 
är mycket vikt som skall förflyttas vid transport. En 
lösning på detta  kan vara att basfot och stolpe kan 
förflyttas separat. Användaren väljer själv en stång 
med lämpligt viktpack som med snabblåst fästs på 
basstommen.
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För att förbättra förvarings- och transport-
möjligheterna, samt för att minska snubbel-
risk och skapa en mer tilltalande form ar-
betades vidare med utseendet och funktionen 
på basfoten. Enklare modeller byggdes för  
att hitta lösningar och uppleva proportioner.



7.1  3D modell
För att kunna visualisera konceptet i sin 
helhet byggdes ännu en 3D modell i Rhi-
noseros och har sedan renderats i Key shot 
och Photo shop. Detta fick också fungera 
som ett slutgiltigt utvärderingsmaterial in-
för skapandet av den fysiska modellen.

56. 3D modell

7. Presentation av koncept



7.1  3D modell
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Till det slutliga konceptet har vissa justeringar gjorts för att 
ytterligare uppfylla utsatta krav och behov. Istället för krys-
sfötterna som tog stor plats och medförde snubbelrisk, har 
Nidroc fått en basplatta med lågt insteg och mindre omkrets. 
För att kompensera den minskade stödytan, kommer basplat-
tan troligen att bestå av tyngdgivande gjutgods. Baspelaren 
har försetts med tre individuellt höj- och sänkbara skenor. 
Deltagaren klickar här själv fast sin valda stång. Nidroc är an-
passad för max tre personer. Varje persons träningsområde in-
dikeras genom en urgröpning i basplatta, som också fungerar 
som handtag. Träningsmattan kan fungera som ett alternativ 
för att ytterligare skapa  en tydlig och säker träningszon. Mattan 
är försedd med markeringar som skall fungera som ett hjälp-
medel för Instruktör och användare, “Placera fötterna längs 
den diagonala linjen!”. Handtagen är försedda med snabblås 
för att kunna utföra enkla byten. Förutom det enkla ,raka 
handtaget (Single grip) och  Ergonomic bar, skulle 
V-handtaget kunna fungera som ett komplement. 
Placeras handtagen på var sin stång kan man utföra 
cirkelträningsövningar på en och samma maskin.

Nidroc 360

Låsknappen fixer baspelaren vid 
vanligt träningsläge. Vid upplåst  
läge kan baspelaren rotera i 360 
grader

Vid höjdjustering för man först 
viktpacket närmast handtaget för 
att behöva lyfta så liten vikt som 

Markeringar i mattan fungerar som 
hänvisningar och riktmärken för po-
sitionering

Hålen i basplattan är klädda med 
greppgummi för att plattan skall vara 
behaglig att lyfta. Formen har också 
till uppgift att utgöra en markör för 
träningszon

Basplattan har en vikt på ca 15 kg. 
Kanten är klädd med gummi för att 
ge gott grepp,  och för att kunna rul-
las  längs backen utan att skada golv

Snabbfäste för stång. Vid på- eller 
avtagning av stång placeras först 
viktpaketet närmast handtag på 
den liggande stången

Hållaren för stång är till för att 
fixera stången vid hel-enhets för-
flyttning

Snabbfäste för handtag 

Slide pack, Large, ca 4-20 kg

Slide pack, Medium, ca 3-15 kg

Slide pack, Small. ca 2.5-10 kg

Individuell 
höjdjustering
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För att vara så anpassningsbar som möjligt har Nidroc 360 
fått två olika alternativ till transport och förvaring. Med det 
ena alternativet förflyttas och förvaras Nidroc hel och ihop-
satt, med hjälp av hjul man fäller fram genom att trampa 
på en pedal såsom på en skolplint. Detta alternativ är en-
kelt och behändigt och när man placerar dem längs väg-
gen för förvaring tar varje enhet upp en yta på 60*60 cm. 
Detta är ett bra alternativ i de fall utrymme kan avvaras.

Det andra alternativet är att förvara Nidroc 360 i ett ställ. Här 
krävs en montering/demontering bestående av tre moment, 
Bära- eller rulla fram basplattan, Montera baspelare och klicka 
fast stång. Detta alternativ är  mycket platseffektivt och skapar 
ett prydligt uttryck vid förvaring. Förvaringsstället består av 
separata moduler som sätts ihop mot varandra. Detta gör att du 
kan  anpassa förvaringsställningen efter önskat antal av Nidrocs. 
Med detta förvaringsalternativ tar varje enhet upp en yta av 
75*25 cm. För att erbjuda valmöjlighet i viktbelastning borde 
det finnas fler stänger med viktpaket än träningsenheter, för 
dessa stänger vore ett separat stångförvaringsställ en bra lösning.

Nidroc förvaringskonceptNidroc 360
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För att kunna fungera som testmodell och utvärderings-
material för vikt, stabilitet och användningsupplevelse 
i övrigt, beslutas att modellbygget skall ske i fullskala 
med riktig funktion och med de tilltänkta materialen så 
långt det är möjligt. Medans förvaringsställ och trän-
ingsmattan tillsvidare får stanna kvar på konceptsta-
diet, satte konstruktionsarbetet av Nidroc 360 igång.

7.4 Fysisk modell
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Fysisk modell
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Fysisk modell
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Återkoppling

-ta lite plats vid förvaring
-enkel att förvara
-rymmas minst 20 deltagare
-enkel att förflytta
-lättförståelig
-enkelt för instruktör att instruera
-säker att använda
-stabil vid användning 
- ha bredd i användningsområdet
-kräva lite underhåll och service

Önskvärda egenskaper

Problem Nidroc
-krångligt viktbyte
-svårt att veta lämplig vikt
-viktstång är i vägen
-svårt att höjdjustera
-dålig vinkel för över-huvudet övningar
-för hög minsta-belastning
-maskin kan röra på sig vid användning
-för stor
-för stor arbetsradie

Problem handtag

-v-handtaget för krångligt
-rörligheten i handtaget gör det svårt att
 kombinera med pilatesboll
-skapar problem i grepp/övningsbyten
-kan skapa skadliga handledspåfretstningar
-raka handtaget är onödigt långt
-skapar stor arbetsradie
-hamnar nära hakan vid pressövningar

Sammanfattning av undersökning
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Önskvärda egenskaper

Sammanfattning av undersökning
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Problemen med det krångliga och tidskrävande viktbytet är löst. Viktstån-
gen som störde och var ivägen är också borta. Med Slidepack ändrar du 
smidigt till rätt belastning, utan att behöva fundera på vilken vikt du skall 
lägga på. Vid höjdjustering kan du med Slidepack  fördela tyngden så att du 
endast lyfter några få procent, istället för hela vikten. Genom att fördubbla 
den maximala justeringshöjden, från 60cm till 120cm skapar man en bättre 
vinkel för över-huvudet övningar och skapar även förutsättningar för att 
hitta nya övningar och rörelser. Den tidigare för höga minimibelastningen 
har lösts genom de enklare handtagen och materialval i aluminium. Valet 
att ta bort förlängningsfunktionen på stången kan med säkerhet motiveras, 
då det samtidigt löste problem med för tung minsta-belastning, skapar en 
avsevärt mindre arbetradie och möjligör rörelse av Slide pack över hela 
stånglängden.

Det gamla V-handtaget visade många problemför att fungera som grup-
pträningshandtag. Just tack vare sina många brister har det stått tydligt 
vilka fallgropar man skall undvika och vilka egenskaper man skall efter-
sträva. Enkelhet har visat sig vara det bästa alternativet i det här fallet. 
Min uppfattning är att med Single grip brerddas Nidrocs användningsom-
råde avsevärt, och alla kommer att kunna använda och förstå  redskapet. 
Genom dess enkelhet uppfylls också de krav på snabba och enkla grepp 
och positionsbyten. Det raka handtaget har kortats av för hålla nere ar-
betsradien, skapa smidigare användning och ett mer proportionerligt ut-
seende. Böjen på handtagets mitt minskar risk att slå i hakan och skapar 
förutsättningar för ett bättre övningsutförande.

Nidroc har blivit betydligt mindre skrymmande vid förvaring, och har an-
passats för att på ett effektivt och prydligt sätt kunna radas upp, eller plac-
eras i ställ. Vid förlyttning kan man montera isär och bära delarna separtat, 
eller rulla Nidroc som en “full-lastad” enhet. Monterings alternativet, som 
kräver max tre moment, slår fortfarande Bodypumpens fram- och bort-
tagningsprocess på fingrarna!
Med den enkla formen, handtaget och träningsmattan har redskapet bli-
vit betydligt mer lättförståeligt och mindre skrämmande och öppnar möj-
ligheter  för god komunikation och därigenom förutsättningar för mer 
utmanande koreografier. Den stora rörelse friheten gör att man förutom 
att använda Nidroc för utmanande Funktionellarörelser, kan hitta nya 
övningar, användningsområden och kombinationsmöjligheter.

8.1 Återkoppling
8. Återkoppling



De flesta av behovspunkterna har kunnat uppfyllas. I vissa 
fall har punkter och beslut fått vägas mot varandra och 
medvetna bortprioriteringar har fått göras. Ett exempel 
på detta är monteringsalternativet som kräver hantering 
av lösa delar. Här har inköparna satt förvaringseffektivitet 
som ett måste, men de har också uttryckt en stark ovilja 
mot lösa delar och monteringsmoment. I detta fall blev 
det en lösning där köparna själva får ta förvarings- och 
transport beslutet, genom att välja förvaringsstället och 
prioritera platseffektiv och ordningsam förvaring, eller att 
prioritera enkelhet, underhåll och även säkerhet genom 
att förflytta som rullande enhet.Kravet på att rymma 
minst 20 deltagare är svårt att precisera hurvida det 
uppfyllts, då storlek och form på gruppträningssalar kan 
ha stor variation. Genom att samla flera personer runt 
en och samma maskin har vi skapat goda förutsättningar 
för att konceptet skall kunna uppfattas som lönsamt för 
inköparna. . Konceptet för Nidroc 360 uppfyller de 
utsatta krav på att kunna tillverkas med Nordic gyms 
produktionstekniker och det satta säljtaket på 10000 kr 
per enhet tros också kunna hållas.  

8.2 Återkoppling
Till likhet från Nordic gyms övriga sortiment och 
värderingar, så har Nidroc 360 fått sin form som 
ett resultat av sin funktion. Därefter har redskapet 
putsats upp med  färg och formdetaljer för att atrahera 
användarmålgruppen och för att uttrycka sina kvaliteter, 
ett roligt och socialt, lättanvänt, effektivt och nytänkande 
träningsredskap.
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Arbetet med Nidroc har varit enormt roligt och utmanande. 
Praktiska tester och användarundersökningar har utgjort 
ett ovärderligt underlag, ett stort tack till alla ni som ställt 
upp på långa hårda utvärderingspass med Nidroc. Tack 
till mina handledare Per och Lena. Jag vill också tacka 
Christer Eriksson och Nordic gym för ett gott sammarbete. 
Utvecklingen av Nidroc 360 kommer att fortsätta för att 
göra konceptet redo för att sättas i produktion. Frågorna 
kring Nidrocs användande i praktiken är fortfarande många, 
slutmodellen kommer att användas för  ytterligare tester och 
undersökningar. Hur viktpacket fungerar, om basplattan blir 
tillräckligt stabil, hur olika krafter förflyttar tyngdpunkten, 
förhoppningsvis kan testmodellen ge oss svar på dessa 
frågor.  Jag hoppas och tror  att Nidroc gruppträningskoncept 
har potential att bli en poppulär gruppträningsform, och 
förhoppningsvis ses vi på ett Nidrocpass inom kort...

8.3 Slutord
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