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Introduksjon 

Trening er en viktig del av hverdagen for mange nordmenn, og de siste årene trener stadig flere                 

på treningssentre. Temaet for prosjektet er trening på treningssenter, og problemstillingen er: 

Hvordan kan vi skape en bedre treningsopplevelse på treningsstudio? 

Tema og målgruppe 

Målgruppen for prosjektet er treningsinteresserte som trener på treningsstudio, og primært de            

som trener alene. Gruppens målsetting er å gjøre deres treningshverdag bedre med hjelp av              

teknologiske løsninger, basert på Arduino. For å kunne gjøre dette kartlegges brukernes behov,             

og hvilke krav de har til de løsninger som utvikles. Dette er et spennende og interessant tema,                 

som er aktuelt for mange brukere, samtidig som det er en tematikk som ikke virker å være                 

utforsket i særlig grad i lignende prosjekter fra tidligere semestre.  

Prosjektgruppen 

Prosjektgruppen består av Magnus Karlsen, Sverre Lillelien, Håkon Nygård og Lars Selfors som             

alle går alle på bachelorprogrammet i Design, Bruk, Interaksjon, og ble kjent med hverandre i               

faddergruppe ved studiestart. Magnus har bakgrunn som tømrer, har god kompetanse på å             

behandle treverk og er praktisk anlagt. Sverre jobber for tiden som produkteier for et              

digitaliseringsprosjekt i DNB og har økonomiutdannelse fra UiO og NHH, Håkon og Lars er              

begge teknisk interesserte førsteårsstudenter, med deltidsstillinger ved siden av studiet. Håkon og            

Sverre spiller fotball på universitetslaget på Blindern, og er generelt treningsinteresserte. 
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Planlegging 

Organisering av gruppen 

Gruppen ble satt sammen uten klare tanker om temaer eller målgrupper på forhånd, men med fire                

medlemmer som kommer godt overens. Innledningsvis ble styrker og kompetanse hos           

gruppemedlemmene kartlagt, for å se om det var kompetanse gruppen burde etterstrebe å tilegne              

seg. Det ble tidlig klart at prosjektgruppen var godt dekket på teknisk kompetanse og analytisk               

tilnærming, og at gruppemedlemmene har fire forholdsvis like personligheter. Det var et ønske å              

få inn ytterligere et gruppemedlem for å komplementere gruppen, og aller helst en person som               

kunne komme med perspektiver prosjektgruppen ikke hadde fra før. Da gruppen besto av fire              

gutter virket det fornuftig å forsøke få inn ei jente til å fullføre gruppa. Det lyktes dog ikke                  

prosjektgruppen å finne noen til den siste plassen, de som ble forespurt hadde alle gruppe fra før,                 

mens kandidater fra “speed dating” i gruppetimene ikke virket å ha motivasjon til å gjøre               

tilstrekkelig med innsats i prosjektet. Gruppen holdt seg derfor med de opprinnelige fire             

medlemmene, og det har vist seg å fungere godt. 

Etter at gruppen var satt fikk alle gruppemedlemmene tildelt roller, ut fra kompetanse og ønsker.               

Rollene ga en enkeltperson det overordnede ansvaret for et område, men med forutsetning om at               

alle bør bidra til alt. Dette for å ikke legge for mye jobb på en enkelt person dersom en oppgave                    

viser seg å være særlig stor, men også for at alle medlemmene skal få lære noe om alt, slik at                    

ikke for eksempel Arduino-kompetansen blir veldig konsentrert. Ansvarsfordelingen gikk         

dermed mest på å sikre planlegging og gjennomføring av det som faller under området man har                

ansvaret for. 

Utover i semesteret ble det klart at man jobbet mest med det ansvarsområdet man var tildelt.                

Eksempelvis brukte Sverre mer tid på skriving av rapport enn resten av gruppa, og Håkon har                

brukt mye tid på nettsiden, mens Lars og Magnus brukte klart mest tid på prototyping og for å                  

løse problemer knyttet til Bluetooth.  
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Framdriftsplan 

Denne planen er satt opp basert på logging av framdrift fra Trello. Nettopp Trello har vært                

gruppens viktigste verktøy for å planlegge oppgaver og loggføre disse fortløpende. Dette er             

planen fra et tidligere punkt i semesteret, og ikke den endelige planen. 
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Datainnsamling 

Observasjon - Flue på veggen 

Målet for prosjektet er å gjøre treningshverdagen bedre for de som trener på treningsstudio. For å                

nå dette målet har det vært avgjørende å forstå problemområdet godt, kunne sette seg inn i den                 

konteksten brukerne er i, og se hva det er som driver brukerne. Hvorfor trener de? Hva er                 

motivasjonen deres? For ikke å gå inn i prosjektet med for klare antagelser om dette i forkant ble                  

det foretatt en innledende datainnsamlingsrunde med direkte observasjon i naturlige omgivelser. 

For å unngå Hawthorne-effekten ble det gjennomført flere runder med flue-på-veggen, hvor to             

ulike treningsstudio ble oppsøkt til forskjellige tider av døgnet. Observatørene kombinerte en            

egen treningsøkt med observasjon av andre, for å påvirke brukernes oppførsel i minst mulig grad.  

Observasjon ble gjennomført på treningsstudioene Elixia Bjørvika og Fitness 24/7 på Storo.            

Observasjon på Elixia ble foretatt tre ganger; to ganger på dagtid og en på ettermiddagen. På                

Fitness 24/7 ble det foretatt to runder med observasjon, begge på kveldstid. Valget om å               

observere på flere treningsstudio og til forskjellige tider av døgnet skyldes et ønske om å fange                

opp et bredere spekter av brukere. Elixia Bjørvika er et forholdsvis dyrt treningsstudio, hvor en               

stor del av brukerne er ansatt i finans- og revisjonsselskapene som holder til i Bjørvika. Dette er                 

brukere som antas å være mer ressurssterke enn mange andre brukere, med forventet høyere              

andel bruk av PT.  

Undersøkelser av denne typen ble i praksis videreført gjennom semesteret da flere av gruppens              

medlemmer trener jevnlig. Denne kontinuerlige datainnsamlingen ble ikke loggført underveis,          

men bidro til å underbygge funnene fra den første runden med observasjon.  
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Brukerintervjuer 

Etter å ha foretatt noen runder med observasjon ble det utarbeidet intervjuplan og intervjuguide.              

Deretter fikk tre gruppemedlemmer ansvaret for å utføre pilot- og hovedintervju med en bruker              

hver, på semi-strukturert form. Etter disse innledende intervjuene ble det gjennomført intervju            

med en personlig trener som domeneekspert. Målgruppen er treningsinteresserte som trener på            

treningsstudio, og intervjuene ble rettet inn mot brukere fra denne gruppen. Intervjuobjektene            

trener alle regelmessig på treningsstudio, og har et normalt ferdighetsnivå i den forstand at de               

hverken har kursing som PT eller driver med kroppsbygging i konkurranseøyemed.           

Intervjuobjektene er mellom 23 - 33 år, hvorav to er i fast jobb og en er student. To av                   

respondentene er jenter. Målet med intervjuene var å bli kjent med problemområdet og forsøke              

kartlegge treningshverdagen til brukerne. Hvorfor trener de? Når og hvor ofte? Vi ønsket å finne               

ut om de planlegger øktene i forkant, har faste øvelser de alltid utfører og hva slags type                 

artefakter de benytter i treningen. Samtykke ble innhentet, og samtlige intervjuer ble            

dokumentert med lydopptak. Etter første runde med intervjuer ble intervjudataen gjennomgått for            

å finne fellesnevnere og eventuelle motstridende utsagn.  

På bakgrunn av dette ble flere behov og krav identifisert, og mulige prototyper skissert, som så                

ble presentert i gruppetime. Etter å ha mottatt tilbakemeldinger i presentasjonen ble den første              

prototypen designet og evaluert med bruker, før vi gjennomførte en ny intervjurunde med             

ytterligere to brukere, basert på samme intervjuguide som tidligere. Dette ble gjort for å              

verifisere at vi hadde fanget opp de mest vesentlige innspillene fra brukerne. Svarene i denne nye                

runden bekreftet langt på vei svarene fra intervjurunde. Det er likevel en fare for at det ikke er                  

gjennomført tilstrekkelig med intervjuer til å sikre et tilfeldig utvalg med brukere, og at funnene               

dermed generaliseres på et skjevt utvalg og for tynt grunnlag. Denne potensielle svakheten             

vurderers dog som akseptabel grunnet samstemtheten i brukernes svar.  

Intervju med domeneekspert 
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Etter brukerintervjuene ble det avholdt et semi-strukturert intervju med en personlig trener som             

domeneekspert. Hensikten med å involvere PT på et tidlig stadie var ikke som et ledd i å utlede                  

brukerbehov, men for å få veiledning til utforming av teknisk løsning i prototypene, hvor det å                

utføre øvelser teknisk riktig er i fokus. I tillegg opplyste PT om typiske problemområder for               

brukerne i teknisk gjennomføring av øvelser. Dette er innsikt som brukerne selv kan ha vanskelig               

for å kommunisere, men som er med på å bedre forståelsen for problemområdet. 

 

Presentasjon og analyse av data 

Fra observasjonen er det innslag av noe kvantitativ data, men i hovedsak har det vært               

gjennomført kvalitativ analyse av datagrunnlaget fra observasjon og intervjuer. 

Analyse av observasjonsdata 

Hovedfunnene fra observasjonen var som følger: 

● De fleste trener alene 

● En av ti trener med en venn 

● En av tyve trener med personlig trener (PT) 

● Flere trener sammen på kveldstid enn på dagtid 

● Nær samtlige har med drikkeflaske og mobiltelefon. Mange har med hodetelefoner. 

Det ble observert at flere enn antatt trener alene, samt at en relativt liten andel bruker PT. Basert                  

på dette ble målgruppen spisset inn mot de som trener alene, heller enn å lage en løsning tilpasset                  

mot bruk av PT. 

 

 Trener alene Trener /m venn Trener med PT Artefakter 

Bjørvika 73 10 5 Drikkeflaske, 
mobiltelefon, 
hodetelefoner, 
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Storo 31 6 1 loggbok, 
strikker, 
pulsklokke 

 

Antagelsen om høyere bruk av PT i Bjørvika ble bekreftet, da det på Storo kun ble observert ett                  

tilfelle med bruk av PT. Totalt benyttet seks brukere PT, basert på våre observasjoner. Et større                

datagrunnlag kreves for å konkludere nøyaktig om bruken av PT, men trendene synes klare og               

basert på innhentet data er konklusjonen at bruken av PT er lavere enn antatt. Observasjonen               

bekreftet også at det store flertallet trener alene, og at denne trenden er sterkere på dagtid enn på                  

kveldstid. Det er dog noe usikkerhet knyttet til datakvaliteten på antallet som trener alene. Av               

praktiske årsaker var det enkelt å observere de som trener i par eller med PT, mens tallene på                  

hvem som til enhver tid trente alene er forbundet med noe mer usikkerhet da folk gikk til og fra,                   

og antallet ble beregnet av observatørene uten hjelp av tekniske hjelpemidler som for eksempel              

en teller. 

Bruken av artefakter som brukerne selv har med seg på trening ble også kartlagt for å undersøke                 

om dette er noe gruppen kunne bygge videre på, og hvor mye utstyr brukerne foretrekker å                

håndtere. Nær samtlige brukere hadde med egen drikkeflaske, mens de aller fleste også hadde              

med mobiltelefon. Omtrent halvparten av de som trener alene hadde også med hodetelefoner.             

Det ble ikke ført nøyaktig statistikk på dette, da det ikke var ønskelig å gjøre det tydelig at                  

brukerne ble observert, og det primære ønsket var å få et overordnet inntrykk av bruken av                

artefakter. Andre artefakter som ble brukt var loggbok for å følge fastlagt treningsprogram, og              

strikker til bruk i trening. 

Analyse av intervjudata 

For å bli godt kjent med datagrunnlaget avholdt gruppen flere workshops hvor svarene fra              

brukerne ble gjennomgått. Gjennom induktiv analyse ved hjelp av åpen koding av intervjudata,             

ble de mest relevante utsagnene notert ned på postIT-lapper, som ble satt opp på et whiteboard.                

Deretter ble disse gjennomgått og kategorisert som et affinity diagram (Preece, Jenny, et al,              
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2015). Her etablerte det seg raskt to klare kategorier som besvarte hvorfor brukerne trener.              

Denne hovedkategorien er “Motivasjon”, med de to underkategoriene “Måloppnåelse” og          

“Godfølelse”. Vi endte opp med følgende kategorier: “Motivasjon”, “Inspirasjon”, “Faste          

øvelser”, “Utstyr”, “Hyppighet”, “Teknikk”, “Treningsform”, “Vanskelige øvelser”, og        

“Irritasjonsmomenter”. 

I prosessen med å utlede behov utpeker “Motivasjon” seg som kategorien som gir mest innsikt.               

To underkategorier ble raskt identifisert, som også er identifisert som de to viktigste             

brukerbehovene. “Måloppnåelse”, jakten på forbedring, er et klart underliggende behov for           

mange som trener. Her trakk brukerne fram konkrete mål som vektreduksjon, økt muskelmasse             

og lavere fettprosent, men også mer generelle mål som å vedlikeholde fysisk form, og              

“Sommerkroppen 2018”. Felles for disse er at treningen er et middel for å nå et mål, og at                  

effektivitet i treningen er viktig. Den andre underkategorien er “Godfølelse”. Brukerne trakk her             
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frem behovet for avkobling, at det er godt å bruke kroppen, og at man får en god følelse både                   

underveis og etter trening. Her er altså treningen et mål i seg selv. Disse kategoriene               

sammenfaller med Vallerand & Losier (1999). Det er velkjent at brukere er ulike, og deres behov                

vil variere etter hva slags øvelser de vanligvis utfører. Hvilken motivasjon brukerne har for å               

trene er med på å påvirke hvilke behov de har. De som er selvmotivert av trening, altså som                  

finner en egenverdi i det å trene, har andre behov enn de som bruker trening som et middel til å                    

nå et mål, som vektreduksjon. Vallerand & Losier argumenterer for at det kan være              

hensiktsmessig å dele brukere inn i disse to hovedgruppene. Vårt funn er derimot at de samme                

brukerne trakk fram både måloppnåelse og godfølelse/avkobling som motivasjon for trening, og            

vi har derfor ikke gruppert brukerne etter behov. For å understreke dette hadde fire av fem                

brukere utsagn som ble kategorisert både under “Måloppnåelse” og “Godfølelse”. En bruker, ei             

jente på 29, sa for eksempel “Jeg liker å trene på grunn av avkobling. Og det er noe man kan..                    

Man kan ha ensidig fokus på det man gjør der og da. Så liker jeg trening fordi det føles godt å                     

bruke kroppen etter man har trent.” når hun ble spurt om hvorfor (og om) hun likte å trene, og                   

“Bedre form. Ned i fett. [ler] Og mer muskler!” når hun ble spurt om hun hadde noen                 

målsetninger med treningen. 

I kategorien “Faste øvelser” framkom det at det er flere øvelser som går igjen og danner et                 

grunnlag for brukerne. Tre av brukerne trekker fram markløft, knebøy og benkpress. Rygg- og              

rumpeøvelser går også igjen. Å kartlegge at et begrenset antall øvelser er utbredt er med på å                 

bedre forståelsen for den konteksten brukerne trener i. Videre ble problemøvelser gruppert i             

kategorien “Vanskelige øvelser”. Her skilte markløft seg ut som den øvelsen flest brukere har              

problemer med. Tre av brukerne oppgir at de synes denne øvelsen er vanskelig å utføre, og en                 

bruker uttrykte frykt for å skade ryggen. At nettopp markløft er en øvelse mange har problemer                

med ble videre understøttet i intervjuet med PT. Pull-ups, balanse og knebøy er andre øvelser               

som oppfattes som vanskelige, mens en bruker oppsummerte det slik: “Gjør ikke ting som er               

vanskelig.” Her peker funnene i retning av at brukernes treningsopplevelse begrenses av egne             

ferdigheter og frykten for å pådra seg skader. Dette er brukere som gjennomgående har vurdert               

sin egen teknikk som over middels til god, slik at det er nærliggende å tro at dette er utfordringer                   

som deles av en rekke brukere. 
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Under “Hyppighet” er treningshyppigheten kartlagt, hvor det framkommer at brukerne trener fra            

3 til 6 ganger i uka, og opprettholder dette over tid. Vi vet allerede at brukerne har både egne mål                    

med treningen, og at det å trene er noe som gir verdi i seg selv, men hvordan opprettholder                  

brukerne motivasjonen til å trene jevnlig over tid? Under “Inspirasjon” finner man at disse              

brukerne er gode på å tilpasse øktene etter dagsform. “Ikke pushe hvis ikke i form eller humør,                 

men tenker heller: Hva er du i humør for? Hvis det er løping, så løper jeg. Hvis det er                   

gruppetrening, så går jeg på det.” sier en bruker. I tillegg oppgis instagram og YouTube som                

kilder til inspirasjon for nye øvelser. En bruker trekker også fram at det er inspirerende å trene                 

“mot” andre, for å pushe seg selv det lille ekstra. 

Kategorien “Treningsform” omhandler hvordan brukerne trener, og hvorfor de gjør det på denne             

måten. Kategorien favner bredt, og inneholder begrunnelse på hvorfor PT ikke brukes, når på              

døgnet brukere foretrekker å trene, og om de foretrekker å trene alene eller med andre.               

Begrunnelse for lite bruk av PT er gjennomgående et spørsmål om pris. To av brukerne har dog                 

benyttet seg av PT ved noen anledninger, for å få innspill på teknikk og hjelp til å sette opp                   

treningsprogram. En bruker baserer treningsøktene sine på en sesjon med PT tre år tilbake i tid.                

Tre brukere uttrykker at de foretrekker å trene alene, blant annet fordi dette oppleves som mer                

effektivt.  

“Trene alene er deilig for da kan man bare høre på musikk og.. Så blir det mer effektivt og. Men                    

det liker jeg best når det er lite andre folk rundt. Det er slitsomt å trene alene når det er mye                     

andre folk rundt, og man må vente på øvelser.”  -Jente, 29 

Flere brukere trekker også fram at de bevisst legger øktene til tidspunkt hvor det er mindre folk                 

på treningsstudioene, og at de tilpasser øktene etter hvor mange andre som trener.  

“Er det folketomt tar jeg lange økter, er det folksomt blir det korte økter.” “Kan glemme reps                 

ved full gym på grunn av press på tid” -Mann, 33 

Flere av disse innvendingene har overlapp med den siste kategorien, “Irritasjonsmomenter”. Det            

som irriterer brukerne er køer, mye folk, høy lyd og dårlig musikk. Dette tyder på at de fleste                  
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brukerne vi har intervjuet benytter treningsstudio som en arena hvor de har tilgang på utstyr, men                

hvor andre brukere kan være en kilde til irritasjon. 

Behov og krav 

Basert på analyse av data gjennom åpen koding og notater er behov og krav kartlagt. Behovene                

utpekte seg klart gjennom analysen, mens kravene er utarbeidet gjennom en kombinasjon av             

tilbakemeldinger fra brukerne, domenekunnskap og designprinsipper. 

Behov: 

● Måloppnåelse  

● Godfølelse 

Krav: 

● Hjelpe bruker til å utføre øvelser / forbedre teknikk 

● Gi tilbakemelding til brukeren, men; 

● Gi feedback på et tidspunkt i treningen som ikke bryter flow 

● Ingen ledninger eller annet som hindrer treningen 

● Robust løsning som tåler trening, svette, bevegelse 

Gjennom analysen fremkommer det at måloppnåelse er et klart behov for brukerne våre.             

Brukerne ønsker progresjon i treningen, klare å løfte tyngre vekter, beherske nye øvelser, bygge              

muskler eller gå ned i vekt.  

“Markløft har jeg begynt å bli litt bedre på… Men det gjorde jeg ikke i det hele tatt fordi jeg følte                     

jeg ikke fikk det til, redd for å ødelegge ryggen. Og når jeg gjør det nå tar jeg fremdeles sikkert                    

mye lettere enn det jeg kunne hvis jeg hadde fått det til riktig.” 

Som kommentert tidligere inneholder “Godfølelse” en kombinasjon av avkobling, og at man får             

en god følelse i kroppen underveis og etter trening. En tilnærming er å se på dette som flow                  

(Joshi, 2016, s14), en flytsone hvor brukeren lever seg fullstendig inn i aktiviteten som utføres,               
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og blokkerer omverdenen ute. Det er kjent (Patel, O’Kane, 2015) at flow har en positiv effekt på                 

treningsprestasjon og dedikasjon til trening på lang sikt.  

“Mye av egentrening liker jeg å gjøre for å slippe å.. For å forsvinne litt inn i sin egen verden.                    

Så jeg blir fort irritert hvis det er mye høy musikk på i treningsstudioer.” 

For å tilfredsstille dette behovet skal ikke designet forsøke skape flow i seg selv, siden en slik                 

flyt er en subjektiv opplevelse brukeren selv skaper gjennom treningen. Men designet må legge              

til rette for og understøtte dette, og ikke bryte brukeren ut av flytsonen. Gjennom å hjelpe                

brukeren med å forbedre teknikken sin vil en slik flytsone være enklere å komme inn i. 

De to første kravene er funksjonelle krav som kan bidra til å nå de brukerbehovene. Fra analysen                 

utledes to hovedproblemer som kan utforskes videre. Det første går på at mange brukere har               

problemer med den tekniske utførelsen av enkelte øvelser, og det andre er at mange brukere               

opplever det som et problem at det er mye mennesker og bråk på treningsstudio. Dette fører til                 

frustrasjon, køer og påvirker tidspunktene brukerne velger å trene på, og mengden øvelser de              

velger å utføre. De tre siste punktene i listen er ikke-funksjonelle krav. I mangel på andre                

løsninger bruker mange brukere mobilen som et hjelpemiddel til trening. Som en bruker sier det:               

“Det er irriterende med mobilen festet på armen når man skal starte nye repetisjoner. Man får                

lengre pause enn man skal når man må rote med mobilen.” Dette er noe som vil bryte flyten i                   

treningen, og kunne være et hinder i utførelse av enkelte øvelser. Derfor er det egne krav om                 

tidspunkt for feedback og at løsningen ikke skal være til hinder for brukerens utførelse av               

trening. 

Overførbarhet og bekreftbarhet 

For å vurdere de kvalitative undersøkelsene brukes teknikk fra pensum (Bratteteig, 2018). For å              

sikre overførbarhet og bekreftbarhet har prosjektgruppen foretatt datainnsamling i flere runder,           

undersøkelsesmetodene er triangulert, og analyse er gjennomført både gruppemedlemmene         

individuelt og av gruppen samlet.   
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Design 

Visjon og konsept 

Problemstillingen er å skape en bedre treningsopplevelse på treningsstudio. For å gi retning i              

designprosessen og gjøre det enklere å evaluere underveis og i etterkant, kom gruppen gjennom              

analysen fram til en visjon for prosjektet, nemlig flytsone. Brukerbehovene “Måloppnåelse” og            

“Godfølelse” kan begge relateres til flytsone eller flow, denne sinnsstemningen man kommer i             

når ting bare fungerer. For å konkretisere dette videre er form-konseptet å etterstrebe en elegant               

og intuitiv løsning. Med eleganse menes her at brukerens fokus skal være på trening, ikke               

håndtering av en komplisert applikasjon. Ideelt sett skal brukeren ikke tenke over interaksjonen             

med løsningen, men det skal være en integrert del av treningen. En lite glamorøs analogi er                

fotballdommeren, som er som aller best når man ikke legger merke til han. 

En ønsket brukeropplevelse er at brukeren skal føle motivasjon, og brukeropplevelser som det er              

ønskelig å unngå er følelse av forvirring og frustrasjon. I tillegg er det et mål at brukeren                 

opplever løsningen som hjelpsom. Disse brukeropplevelsesmålene, sammen med form-konseptet,         

vil være til hjelp når løsningene skal evalueres med brukere. 

Ideer 

I den tidlige designfasen jobbet gruppen langs flere mulige spor, med et bredt løsningsrom. En               

tidlig idé, som var etterspurt av en bruker, var loggføring av trening. Noen brukere gjør dette                

med penn og papir, noen bruker mobilen, mens andre lar være å logge. Med dagens løsninger                

kan dette bryte opp i treningsflyten, og mulighetene for automatisk logging av øvelser med hjelp               

av sensorer ble utforsket på et tidlig tidspunkt. Det var også klart at mange brukere blir frustrerte                 

av kø ved treningsapparater. Med utgangspunkt i “framing” (Dorst, 2012) var hypotesen at             

gjennom å redusere kø og skape forutsigbarhet i treningsflyten vil brukerne kunne oppnå mer              

effektiv trening og mindre oppstykking og frustrasjon i treningen. Et spor som ble utforsket i den                

forbindelse var derfor et kø-system hvor brukerne kunne booke plass på et apparat ved å trykke                

på en knapp på selve apparatet, eller gjennom bruk av RFID-chip. Siden det var klart fra                
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datainnsamlingen at tilnærmet samtlige brukere har med seg vannflaske på trening ble det             

utarbeidet skisser hvor eksisterende artefakter var en del av løsningen. Denne ideen ble til slutt               

forkastet blant annet fordi til tross for at brukerne uttrykte frustrasjon over kø, så hadde mange                

allerede tilpasset seg dette ved å legge treningen sin til tider de unngikk kø. For å kunne teste en                   

slik løsning i naturlig kontekst ville man være avhengig av å få innpass hos et treningsstudio over                 

noe tid, hvilket også var et usikkerhetsmoment.  

Gjennom å “reframe” problemet var det andre sporet som ble utforsket et teknisk hjelpemiddel              

for å hjelpe brukerne utføre øvelser med riktig teknikk. Fra analysen fremkom det at markløft er                

en problematisk øvelse for mange, samtidig som det er en svært effektiv øvelse om man mestrer                

den. Med utgangspunkt i nettopp markløft ble domeneekspert konsultert for bistand til            

utarbeidelse av den tekniske løsningen, med tanke på plassering av sensorer og hvilke steg i               

øvelsen som mange brukere har problemer med. Denne ekspertisen var nyttig da brukerne kunne              

forklare at de hadde problemer med øvelsen, og hva de var bekymret for (skade rygg, utføre                
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teknisk riktig), men de kunne ikke selv identifisere en løsning på disse problemene. PT trakk               

fram fire typiske feil som er gjengangere blant brukere: 

 

Vanlige feil Konsekvens 

Krum rygg under løft Økt sannsynlighet for ryggskader 

Armene for langt foran kropp Feil tyngdepunkt, økt belastning på korsrygg 

Knærne for langt fram Feil tyngdepunkt, økt belastning på korsrygg 

Hoftene fullfører ikke løftet Økt belastning på korsrygg 

 

Gruppen fryktet underveis at en løsning med sensorer på kroppen kom til å være så teknisk                

avansert at det kunne være utenfor vår kompetansen, men med god veiledning i             

gruppepresentasjoner og orakeltjeneste økte gruppens forståelse for hvilke muligheter som          

ligger i ulike mikrokontrollere, og dette ble løsningen man valgte å gå videre med.  

Prototyping 

Designet av prototypen har gått over tre iterasjoner, med brukerevaluering etter hver iterasjon.             

Fra analysen ble det utledet krav, og disse ble spisset videre etter å ha forkastet de andre ideene.  

Funksjonelle krav: 

● Løsningen skal gi utslag ved krum rygg 

● Brukeren skal få tilbakemelding på løftet etter utførelse, via lys eller tekst, ikke lyd 

Ikke-funksjonelle krav: 

● Løsningen skal være enkel eller selvforklarende i bruk, da bruker skal fokusere på å              

utføre selve øvelsen 

● Uproblematisk å ha på under trening, ikke ledninger eller lignende som kommer i veien 

● Robust design - Må tåle svette og brå bevegelser 
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Konseptuell modell 

Gruppen ønsket å designe en løsning som hjelper brukerne med teknikken i utførelse av              

markløft. Ved å benytte et wearable grensesnitt kan kravet om at løsningen skal være              

uproblematisk å benytte under trening oppfylles. Gjennom brukerundersøkelser og intervju med           

domeneekspert er fire vanlige teknikk-problemer identifisert. Særlig er det funnet at brukere ofte             

har for krum rygg ved utførelse av øvelsen. Ved å feste en flexsensor på brukerens rygg vil                 

brukeren kunne få tilbakemelding på teknikken etter gjennomført løft. 

En flexsensor brukes til å måle bøying ved at graden av motstand i sensoren varierer etter hvor                 

mye sensoren fysisk bøyes. Ved å føre strøm gjennom sensoren, og måle endring i motstand ved                

hjelp av en mikrokontroller, vil man derfor kunne plukke opp i hvor stor grad en bruker krummer                 

ryggen. 

Prototype Flexsensor - Første iterasjon 

Den første prototypen er en lavoppløselig, vertikal prototype. For denne første prototypen var det              

et mål å evaluere følgende dimensjoner: 

● Størrelse, form/fasong, look and feel (Houde, S and C Hill, 1997) 

● Verifisering - Fanger løsning opp krum rygg? 

Prototypen er basert på en     

liten flexsensor kjøpt fra    

Digital Impuls, som ble    

forlenget med plast for å     

følge ryggsøylen, og kunne    

måle krum rygg.  
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Prototype Flexsensor - Andre iterasjon 

For den andre iterasjonen var det følgende dimensjoner vi ønsket å evaluere: 

● Utseende - Størrelse, form/fasong 

● Informasjon - input/output 

● Testing i felt, riktig brukerkontekst 

I denne iterasjonen lagde gruppen     

en egen versjon av flexsensoren.     

Først ble to lag med kobbertape      

festet på papir. Gjennom å påføre      

grafitt ved å skravere arket med en       

blyant vil papiret i teorien kunne      

føre noe strøm. Dette viste seg      

dessverre å ikke stabilt nok i      

praksis. Etter videre undersøkelser    

ble Velostat identifisert som en     1

mulig løsning som fører strøm.     

Velostat er en karbon-impregnert    

folie som fører strøm. Etter litt      

jobb ble lengden tilpasset og     

kobberet strammet på hver side av Velostat-papiret. Til slutt ble elektrisk tape brukt for å holde                

delene av prototypen sammen. Således konstruerte gruppen en flexsensor fra bunn av, som             

reagerer på både bøying og press. Den reagerer altså både på om bruker har svai eller krum rygg.                  

Denne sensoren ble så loddet til en Lightblue Bean, en liten mikrokontroller som passer bra til                

wearable-løsninger.  

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Velostat 
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Størrelsen på sensoren er basert på brukerens lengde på ryggen. Fasongen er smal og              

rektangulær, for å få plass langs brukers ryggrad uten å presse for mye borti skuldre. Feedback                

gis numerisk på skjerm, da dette er en forståelige måte å vise konkret endring i mengde bøying                 

eller press. Her er det mulig å sette inkrementer for å definere om et tall viser at du krummer                   

ryggen for mye eller ikke.  

Prototype Flexsensor - Tredje iterasjon 

For den tredje iterasjonen ble en evolusjonær prototype utvidet med fokus på feedback til bruker: 

● Interaktivitet - input/output, feedback, informasjon 

Den planlagte tekniske løsningen for å gi feedback var via lys eller en LCD  
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-skjerm. Begge disse løsningene bød på en teknisk utfordring: For å ta imot input og lese av rå                  

input var det behov for en basestasjon i form av en Raspberry Pi. På grunn av programvare i                  

Lightblue Bean’en viste det seg ikke å være mulig å få basestasjonen til å kommunisere med                

flexsensoren. Derfor ble mobilskjerm valgt løsning for å vise feedback. Dette begrunnes primært             

i tekniske begrensninger, men fra datainnsamlingen ble det belyst at mange brukere har med seg               

mobil på trening. Ved å bruke mobilskjerm som grensesnitt for feedback omgås            

problemstillingen som ville oppstått ved at brukere måtte ha med en egen artefakt (lys eller               

LCD-skjerm).  

Prototype Ultralyd-sensor  

For å komplementere systemet som skal hjelpe med teknikken ble det parallelt med flexsensoren              

utviklet en prototype som skal løse problemet med at brukerne har armene for langt ut fra                

kroppen ved utførelse av løft. Denne baseres på en Arduino Uno som kommuniserer med to               

ultralyd-sensorer. Sensorene peker vertikalt opp fra stasjonen og hensikten er at bruker gis             

feedback via en rød LED-pære dersom stanga passerer over en sensor, som indikerer at løftet               

ikke er utført korrekt. Feedback som lys ble valgt over lyd gitt at brukskonteksten er               

treningsstudio, og man ikke ønsker å forstyrre andres øvelser med lyd. LED-lys vurderes å være               

mindre sjenerende  

for andre. I tillegg    

kan det være høy    

musikk og mye bråk    

på treningsstudio,  

slik at et lydsignal    

kan være vanskelig å    

fange opp. Et tredje    

poeng er at mange    

brukere liker å høre    

på musikk mens de    

trener. 
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Prototype Flexsensor - Evaluering første iterasjon 

Målet med den første evalueringen var å verifisere at flexsensoren faktisk klarer fange opp krum               

rygg. I tillegg skulle form og størrelse på prototypen testes. Dette var også den første               

introduksjonen av en mulig løsning til bruker, så det var av interesse for gruppen å få                

tilbakemeldinger på det overordnede konseptet. Er dette noe brukerne ønsker seg? Evalueringen            

ble utført av et gruppemedlem og en bruker som sa seg villig til å hjelpe oss med brukertesting                  

gjennom prosjektet. Form-designet ble derfor tilpasset henne. Testingen og evalueringen fant           

sted i leilighet, uten bruk av treningsutstyr som vekter og stang. 

Prototypen festes direkte på    

hud for best respons. Den     

sitter på øvre del av ryggen,      

etter innspill fra   

domeneekspert. Dette gjør at    

brukeren kan bruke   

styrkebelte samtidig, men   

under evalueringen ble det    

klart at noen typer sports-bher     

(øverst til høyre i figur) vil      

være i veien. Dette var en      

utfordring en gruppe   

bestående av fire gutter ikke     

hadde tenkt over i forkant.     

Prototypen var koblet på et     

multimeter for å fange opp endring i motstand. Prototypen klarte gi utslag på krum rygg, men                

brukeren fikk også en svai i ryggen ved simulering av markløft, hvilket bøyer flexsensoren i               

motsatt retning, slik at sensoren kan komme til å bøyes begge veier i løpet av et løft. Dette hadde                   

ikke prosjektgruppen tenkt over i forkant, og fikk konsekvenser for det videre designet. Bruker              
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var nysgjerrig og interessert i teknologien bak, og kom med innspill om at sensoren også vil                

kunne brukes for å gi beskjed til kontorarbeidere om at de sitter med krum rygg/har gal                

sittestilling. Brukeren hadde ingen problemer med å forstå intensjonen med prototypen, den            

virket intuitiv i bruk. 

Prototype 1 Flexsensor - Evaluering andre iterasjon 

Dette var den andre iterasjonen av prototypen, men den første testen av flexsensoren             

prosjektgruppen hadde lagd fra bunn av. Det var tre mål for evalueringen: å teste den nye formen                 

på prototypen, verifisere det tekniske og at output skrives til skjerm, og å teste løsningen i en                 

naturlig kontekst med bruk av normalt treningsutstyr. Evalueringen fant sted på Blindern            

Athletica, og ble utført av samme bruker som under første evaluering, de fire medlemmene i               

Luna, og en domeneekspert. I evaluering av første iterasjon ble det observert at mange typer               

sports-BHer er i veien for sensoren. Et delmål for evaluering av form var derfor å teste hvordan                 
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flexsensoren fungerte under en sports-BH, i tillegg til på bar rygg med treningstøy over.              

Brukeren fikk flexsensoren festet direkte på ryggen med tape, og gjennomførte noen repetisjoner             

markløft, først uten tilbakemeldinger og deretter med veiledning fra PT. Evalueringen gjorde det             

klart at flexsensoren i hovedsak fungerte som den skulle, men nøyaktigheten ble redusert             

etterhvert som tapen løsnet fra ryggen. Deretter testet brukeren med sports-BH, et antatt problem              

fra første evaluering. Her ga brukeren tilbakemelding om at det føltes bedre ut med sports-BH               

over, som “holder den på plass” og sørget for at sensoren lå enda tettere på ryggen. Det er en                   

svakhet ved løsningen i sin nåværende form at brukeren må ha assistanse for å sette den på, da                  

prototypen enda ikke er integrert i tekstil. Brukeren ga uttrykk for at hun ikke tenkte over                

sensoren mens hun utførte løftene, og at det føltes bedre ut med sports-BH over, enn uten. Det                 

som ble antatt å være et problem i første evaluering viste seg med andre ord å være den                  
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løsningen som var foretrukket av brukeren, og understreket viktigheten av at sensoren er festet så               

tett på ryggen som mulig. 

  

Under evalueringen dukket det opp noen uforutsette problemer. Det var et delmål i verifiseringen              

å måle fleksing i rygg både forover og bakover, altså krum rygg og svai rygg. Det ble fort klart at                    

svai rygg var vanskelig å måle fordi flexsensoren er plassert høyt på ryggen. Den plukker derfor                

primært opp krumming av rygg. Dette resulterte i stort utslag på svai rygg ved utstrekk av                

ryggen, altså fra brukeren har stanga ved knærne i markløft til man skal løfte den helt opp.  

 

En mulig løsning for dette problemet er å dele opp selve løftet i segmenter, det vil si at første del                    

av løftet, fra bakken opp til knærne, måles først. Deretter måles den andre delen i utstrekket og                 

den tredje delen som er selve senkinga av stanga hver for seg, med forskjellig kode. Logisk sett                 

kunne dette fungert, men ettersom Lightblue Bean ikke har innebygd ultralyd eller lignende for å               

måle avstand til bakken vil det være vanskelig å innføre en måte å dele inn løftet i forskjellige                  

segmenter. Et annet alternativ er å endre koden ved utstrekk, det vil si når sensoren viser                

overdreven svai kunne koden endres for den delen av løftet. Dette fungerer dog mot sin hensikt                

ved at en bruker som svaier ryggen svært tidlig i løftet ikke vil få feilmelding fordi Lightblue                 

Beanen vil kunne tro at brukeren har kommet til selve utstrekket, og dermed ikke sier ifra. Med                 

bakgrunn i dette vurderte gruppen det som mest hensiktsmessig å utelukke måling av svai rygg               

fra flexsensoren. 

 

Domeneekspert bekreftet at det er bedre å måle krum enn svai rygg, både for å forebygge skader,                 

og fordi det er krum rygg flest brukere har problemer med. Konklusjonen etter evalueringen var               

å beholde flexsensoren på den øverste delen av ryggen, og fjerne delen av koden som måler svai                 

rygg.  

 

I samme sesjon ble det foretatt en kort evaluering av ultralyd-prototypen for måling av              

vertikalitet i løftet. Det tekniske utstyret sviktet i denne testen, men domeneekspert kom med              

tilbakemelding på at ultralyd-sensorene burde måles nærmere hverandre for å ha ordentlig effekt. 

 
25 



 
 

 

Prototype 1 Flexsensor - Evaluering tredje iterasjon 

I den tredje evalueringen var målet å undersøke metode for feedback til bruker. Endring fra               

forrige evaluering var at bruker får feedback på løftene på en skjerm på mobiltelefonen. Test og                

evaluering ble foretatt av prosjektgruppens medlemmer og samme bruker som ved tidligere            

evalueringer. Brukeren hadde treningsklær, men det ble ikke benyttet vekter.  

Brukeren fikk ingen instruksjoner annet enn at tilbakemeldinger på løftet kom på mobilskjermen.             

Hun valgte å legge mobilen nede ved vektstangen, slik at hun så skjermen når hun bøyde seg ned                  

til utgangsposisjonen for løft. Deretter kunne hun foreta en repetisjon, for så å sjekke feedback               

etter hvert løft. Denne bruken var ulik det prosjektgruppen hadde designet for, hvor brukeren              

heller skulle sjekke tilbakemelding etter hvert sett (en gruppe med repetisjoner). Tanken bak             

dette var å ikke skulle avbryte flyten i øvelsen. Måten brukeren selv løste dette på virket derimot                 

minst like god, da det ikke oppsto noen unaturlig pause i gjennomføringen av øvelsen, og               

brukeren får raskere feedback enn ved å vente til etter et sett med å sjekke mobilen. 

“Før jeg løfter så hadde jeg sjekka. Også ser jeg jo ikke.. Selv om jeg hadde fått en melding på                    

vei ned igjen, selv om jeg hadde fått en melding da så.. Jeg tror ikke det hadde forstyrret.” 

“Hvis jeg bruker intervall-apper har jeg på musikk og legger telefonen ned sånn uansett.” 

En mulig svakhet med å gi feedback på mobilskjerm er at dersom brukeren har andre mobilapper                

oppe, for eksempel for å ta tid eller logge intervaller, vil disse kunne konkurrere om bruken av                 

skjermen. 

Formen på feedbacken er et varsel på formen “For krum rygg”, samt hvor lenge etter at appen                 

startet dette forekom, eksempelvis “For krum rygg. Feil skjedde 61 sekunder ut i settet.” Bruker               

ga tilbakemelding om at selve formen teksten ikke er så viktig. Overordnet synes hun feedback               

på mobil fungerte godt, men at feedback i form av et lyssignal også kunne fungert godt. Hun                 

hadde ingen klare preferanser for skjerm kontra lys.  
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“Ved vanlig markløft så kjenner jeg den [prototypen] tilnærmet ikke. Den er ikke noen              

hindring.” 

“Jeg tror dette er nyttig. Det var jo en grunn til at jeg holdt meg unna markløft. Det var jo at                     

man er redd for sånn type… ryggproblemer på grunn av feil løft. Så det er jo en veldig enkel                   

måte å kontrollere seg selv. Sikre at man ikke løfter ubevisst feil.” 

Hun var dog usikker på hvor lenge hun ville hatt bruk for løsningen: 

“Det er jo en kort periode da. Altså hvis man antar at nå føler jeg jo at jeg kan det. Spørsmålet                     

er jo om jeg trenger det da, etter å ha fått bekreftelse om at man gjør det riktig. Litt som PT.” 

Men kom videre selv inn på alternative anvendelser: 

“Men da kan jeg bruke den på kontoret. Jeg legger jo inn varsler på telefonen min for å minne                   

meg selv om å strekke ryggen, eller passe på at jeg ikke krummer ryggen når jeg sitter og skriver.                   

Hvis man kunne fått et varsel på telefonen om man sitter og krummer ryggen tror jeg det kunne                  

være veldig nyttig.” 

Endelig løsning 

Sluttproduktet er en wearable løsning som festes manuelt på ryggen til brukeren. Gitt mer tid               

hadde det vært ønskelig å prototype materialvalg på klesplagg hvor sensoren er sydd inn.              

Løsningen fanger opp problemer ved utførelse av markløft, og gir brukeren feedback på skjerm              

dersom hun har for krum rygg. Dette bidrar til å forbedre brukerens teknikk og forebygger               

skader. 

Teknisk løsning 

Den tekniske ferdige løsningen består av to prototyper; en flexsensor som måler krumming i rygg               

koblet til en LightBlue Bean mikrokontroller, og en Arduino Uno med to ultralydmålere for å               

måle avstanden fra bakken til vektstangen. Flexsensoren sender feedback til brukeren via            

BlueTooth til mobil, mens ultralydmåleren sender feedback via LED-lys. 
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Tenkt løsning var å bruke en headless basestasjon i form av en Raspberry Pi 3, som mottok input                  

fra LightBlue Bean og Arduino Uno, for så å sende samlet feedback til brukeren. Dette ville blitt                 

implementert gitt bedre tid, men ettersom Raspberry Pi 3 bruker tredjeparts software for å              

kommunisere med LightBlue bean, var dette vanskeligere enn forventet. Løsningen på dette er å              

pipe inputen fra LightBlue Bean i en tekstfil, og lage et pythonscript som leser av filen. En                 

utfordring her er at tekstfilen kontinuerlig ville blitt endret, ettersom input blir sendt og oppdatert               

under hele bruken. Et annet problem som oppstod er at LightBlue Bean er et crowdfunded               

prosjekt som av ukjente grunner er nedlagt. Oppdatering og support for mikrokontrolleren er             

altså avsluttet. Da gruppen ble kjent med dette var det gått såpass lang tid inn i prosjektet, at det                   

ikke var forsvarlig å endre mikrokontroller til en annen. 

 

Konklusjon 
 
Prosessen 

Prosjektgruppen har gjennomført datainnsamling i form av observasjon og flere runder med            

intervjuer med brukere og domeneekspert. Gjennom analysen av datagrunnlaget er det           

identifisert to brukerbehov, Måloppnåelse og Godfølelse. For å tilfredsstille disse behovene har            

det vært gjennomført design, prototyping, testing og evaluering av løsninger i tre iterasjoner.             

Underveis har vi utforsket ideer i forskjellige retninger, forkastet noen, og gått videre med andre.               

Prosjektgruppen har hatt god tilgang på en bruker som har stilt opp til testing og evaluering i alle                  

tre iterasjoner, og som både har kommet med innspill som har påvirket det endelige designet, og                

kommet med forslag til alternative bruksområder for prototypen. 

Resultat 

Problemstillingen som er forsøkt besvart er hvordan man kan skape en bedre treningshverdag for              

de som trener på treningsstudio. Hypotesen er at det kan gjøres gjennom at brukerne får oppfylt                

sine brukerbehov, Måloppnåelse og Godfølelse. Disse behovene forenes i visjonen for designet,            
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nemlig flytsonen. Form-konseptet sier i tillegg at løsningen skal være elegant og intuitiv. Dette er               

videre forankret i kravspesifikasjonen til løsningen. 

Den endelige løsningen oppfyller de funksjonelle kravene som ble satt i designet. Med unntak av               

robusthet vurderes også de ikke-funksjonelle kravene å være oppfylt. I testing og evaluering har              

det aldri vært nødvendig å forklare brukeren hvordan løsningen skal brukes, og med bakgrunn i               

tilbakemeldinger fra brukeren er løsningen designet slik at den er komfortabel og uproblematisk             

å ha på under trening. Kravet om robust design som tåler brå bevegelser vurderes dog ikke å                 

være fullt ut oppfylt. Gruppens hovedfokus har vært på å få validert at forslaget til løsning                

dekker de behovene brukerne har, og deretter å få teknologien til å fungere. Det har vært svært                 

tidkrevende å få orden på teknikken, og dette har blitt prioritert på bekostning av utseende og                

robusthet. I prototypens andre iterasjon løsnet en loddet ledning mot slutten av treningsøkten. I              

test og evaluering av den tredje iterasjonen løsnet en ledning i samme punkt like etter at testen                 

var over. Dette vurderes som et akseptabelt utfall, da robusthet i designet vil være enklere å                

oppnå i en mer høyoppløselig prototype hvor man minimerer behov for lodding og har en mer                

sofistikert metode for å feste prototypen enn ved å tape denne på brukerens rygg. Allikevel bør                

dette være et fokusområde ved videreutvikling av løsningen nå som det er verifisert at det               

tekniske fungerer. Det er nærliggende å tenke seg at sensoren integreres inn i en vest eller                

sports-BH for enklere bruk. Dette er noe prosjektgruppen hadde utforsket videre dersom tiden             

hadde tillatt det. 

Læringspunkter 

En erfaring er at gruppemedlemmene fokuserte klart mest på de ansvarsområder de ble tildelt i               

starten av prosjektet. Ideelt sett hadde det vært ønskelig at flere tok en større del i                

ansvarsområder utenom sitt eget, for å spre kompetansen enda bedre enn det vi har lykkes med.  

Det var tidvis krevende å samle gruppen, da noen jobber på dagtid, og andre på kveldstid ved                 

siden av studiene. Vår erfaring er at dette ble løst på en grei måte, men til tider hadde det vært                    

ønskelig å hatt hele gruppen samlet enda oftere. 

 
29 



 
 

Flere av gruppemedlemmene har fått god skrivetrening, og blitt kjent med en mer akademisk              

tilnærming til skriving og presentasjoner. 
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