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1. Inledning
I och med covid 19 har det lett till skillnader i allas vardag över hela världen. Vissa

aspekter har påverkats mer än andra i vår vardag och en av de som har har fått mest

restriktioner är fysiska aktiviteter. Restriktioner som kom ut blev i slutändan att man

inte bör vistas i träningslokaler för att träna, att antalet människor i grupper inte fått

överskrida 8 personer och att man inte bör träna tätt inpå varandra

(Folkhälsomyndigheten, 2021). Friskis och svettis (2021) har sett att det har lett till att

fler människor inte gått till gym och andra träningslokaler för att minska smittorisken.

Forskning har länge pekat ut hur viktigt det är med fysisk aktivitet i sin vardag för att

man ska må bättre både fysiskt och mentalt (Folkhälsomyndigheten, 2021). Detta

innebär då att vi inte bara kan sluta med att hålla oss i form. Men hur ska vi hålla oss

fysiskt aktiva när vi inte bör gå till våra gym och andra träningslokaler för att träna?

Friskis och svettis (2021) påpekar att många som tränar har då vänt sig till

hemmaträning för att hålla sig aktiv under pandemin finns online klasser, appar, online

PT och gratis tutorials för olika pass som man kan välja och ta det som önskas och

passar användaren bäst. Detta innebär dock inte att hemmaträning kommer utan sina

problem. Många som tränar hemma har inte utrustning som kan hjälpa dem att utföra

övningen. Mandanayake, Wickramasinghe, Liyanarachchi, Herath, Karunasena och

Perera (2016) tar upp hur det kan leda till att övningarna utförs på ett sätt som inte är

optimalt som gör att resultaten av träningen påverkas och i sin tur effekten av träningen.

Den hjälpen som finns idag är bl.a. smarta klockor som kan samla in information om

användares rörelser samt statistikverktyg som kan hitta i träningsappar. Men dessa

verktyg kan endast visa vad du utfört för träning, under hur lång tid och vilken effekt

det har gett (ofta visat i antalet brända kalorier). Kvantitativ feedback och visualisering

av din egna statistik har det enligt Murnane, Jiang, Kong, Park, Shi, Soohoo, Vink, Xia,

Yu, Yang-Sammataro, Young, Zhi, Moya och Landey (2020) även visat sig inte vara ett

effektivt verktyg för utveckling och förståelse av deras träning. Det gör att användare

idag kan träna utan att få nödvändig realtids feedback för att kunna hjälpa dem i deras

träning.
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Efter att ha sökt sig omkring inom området digitala visuella hjälpmedel för träning

kunde det konstateras att några få alternativ finns men inget som riktigt passar

kontexten för just denna uppsats (Sato, Sano, Otsuki, Oka & Kato, 2019; Nagai,

Shishido, Kameda & Kitahara, 2018). Militaru, Militaru och Benta (2020) påpekar att

de stöd som hittills har utforskats är anpassade för anläggningar som har råd med dyra

inköp och inte designat för den enskilda användaren.

Där vill vi då fylla en kunskapslucka för visuella korrigerande feedback verktyg och

stöd i kontexten hemmaträning med ett designförslag för visuell korrigerande feedback i

realtid via projektor genom att ge ett nytt designförslag som lösning.

1.1 Syfte
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken design är tydligast att uppfattas i

ett visuellt korrigerande verktyg via projektor skulle ge i kontexten hemmaträning.

Genom att skapa designförslag och jämföra dem i en intervju för att förstå djupare

vilken design som ger en användare användbar feedback i sin hemmaträning.

1.2 Frågeställning

“Hur skulle design för ett visuellt korrigerande feedback verktyg kunna se ut

för att ses som användbart inom hemmaträning?

Vilken visuell design skulle vara tydligast att förstås av en användare?”

1.3 Avgränsningar
Denna studie kommer hålla fokus på hur visuell korrigerande feedback inom träning

kan designas och vilken design som skulle vara tydligast för en användare.

Vår målgrupp är 20-30 åringar med olika nivåer träningsvana samt att med olika

erfarenheter av träningsappar.
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1.4 Begreppsdefinitioner

Visuell feedback - eller visuell output, är visuell framställning från ett system som

tydliggör för användaren vad de har gjort och vad det har lett till (Norman, 2013).

Feedback - Med feedback menas det att användare ska få tillräckligt med information

för att kunna ändra sitt utövande för att få bättre resultat (Wolters, 2002).

Realtids feedback - Realtids feedback är feedback en person får under tiden som en

övning utförs (Nagai, Shishido, Kameda & Kitahara, 2018).

Försenad feedback - Försenad feedback kommer från engelskans delayed feedback

och syftar på feedback utövaren kan ta del av efter att övningen utförts (Nagai,

Shishido, Kameda & Kitahara, 2018).

Korrigering - Korrigering menas som stöd och en guidande form av feedback som ska

hjälpa användaren att förbättra någon aspekt av sitt utförande av en aktivitet

(Madanayake et al., 2016).

Projektion - En oftast större avbildning genom en projektor på en yta från en annan

artefakt (Ikeda, Hwang & Koike, 2018).

Demonstrator - Istället för att använda sig av prototyp kan man använda sig av

demonstrator. Dvs något som visar hur något skulle fungera via ex video. (Moultrie,

2017)

Hemmaträning - Träning som inte utförs på gym eller liknande lokaler utan hemifrån.

Denna uppsats fokuserar framförallt på styrketräning hemifrån (Friskis och svettis,

2021).

Designförslag - Ett designförslag kan ses som ett påstående om hur något kunde se ut

eller vara. Det påståendet presenteras för en grupp insatta så att det framstår som nytt,

relevant och underbyggt (Löwgren, 2018).
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2. Bakgrund
I och med pandemin som slog världen hårt under 2020 kom Folkhälsomyndigheten

(2021) med rekommenderade anpassningar i vardagen hos alla människor. Många

skolor bytte till distansundervisning och på många arbetsplatser jobbade man hemifrån

om man kunde (Folkhälsomyndigheten, 2021). Men det ledde också till att ett

designområde blev mer aktuellt än någonsin -Distans. Friskis och svettis (2021) skriver

att ett område som påverkats särskilt av restriktionerna är träning. Madanayake et al.

(2016) tar upp att man kan gå över till uteträning och hemmaträning för att hålla sig

igång men det är svårt att träna själv. Det kan att ha med att man inte vet vad man ska

göra, hur man ska utföra uppgifterna eller med vilka hjälpmedel. Idag finns lösningar

och verktyg i form av appar och online tutorials som man kan vända sig till (Militaru et

al., 2020). Men Militaru et al. (2020) skriver även att något som inte har många digitala

lösningar än är korrigerande feedback inom träning.

2.1 Hemmaträning
Hemmaträning är ett ganska brett begrepp som kan innebära många saker men i denna

uppsats fokuseras det på styrketräningen hemifrån. Björklund (2020) beskriver att

styrketräning är en träningsform som ofta utförs av användare för att antingen bli

starkare eller hålla sig i form. First class gym beskriver att processen av styrketräning

går ut på att använda muskler på de sätt att man utmanar de till dess gräns. De förklarar

även att musklerna som används slits ner till viss en grad, kroppen reagerar på

nedslitningen och måste då bygga upp de skadade musklerna igen men denna gång ännu

starkare. När man styrketränar måste man då skada musklerna på rätt sätt, äta rätt och

vila för att få resultat. Detta gör också att det finns mycket som kan gå fel när man

styrketränar. Musklerna kan skadas om man utför övningarna fel som kan leda till

långvariga skador som påverkar resten av sin träningsresa (Militaru et al., 2020) eller

genom att aktivera fel muskelgrupper under övningen kan det leda till att man inte får

den muskeluppbyggnaden utövaren är ute efter. First Class Gym förklarar att dessa

risker går ofta att undvika genom att ha korrekt hållning under övningen. Ikeda, Hwang

och Koike (2018) skriver att hållning är enormt viktigt när det kommer till de flesta
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träningsformer och har stor påverkan på resultatet. Militaru et al. (2020) skriver om hur

man idag kan hitta en hel del appar och online videos som kan ge dig ett träningspass att

arbeta utifrån. Men trots att instruktionerna kan vara väldigt tydliga är ändå

kroppskontroll bland det svåraste som finns att bemästra. Vilket innebär att krävs en del

innan man har kommit till den nivån, det är därför viktigt som utövare att få feedback på

de övningar man gör för att minska skaderisken. Men i en hemmamiljö är det svårt att få

den feedbacken. När en person går på ett träningspass i gym, finns det en instruktör som

kan påpeka och korrigera utövarens hållning och positionering. Björkskog (2015)

förklarar att på gym finns det oftast speglar runt om en just för att utövaren ska kunna se

sig själv under övningen och kunna korrigera hållningen på egen hand. Med det är stöd

som ofta inte är tillgängligt i hemmet. Millitaru et al. (2020) skriver hur de mobila

verktyg som finns har få stöd och nästan inga har realtids feedback som kan hjälpa

utövaren i sin hemmaträning. Det finns alltså ett problem som kan lösas med digital

design.

2.2 Visuell korrigerande feedback
Norman (2013) förklarar att feedback används inom design för att berätta för

användaren vad de har gjort och vad det har lett till. Feedback kan komma i många

former men i denna undersökning riktas det in mot visuell feedback. Visuell feedback är

då visuell design som kan förklara för en användare vad de har gjort och vad det leder

till med visuella hjälpmedel. Att då lägga in korrigerande visuella hjälpmedel är då inte

ett stort steg ifrån visuell feedback. Madanayake et al. (2016) beskriver hur designen på

ett korrigerande hjälpmedel ska kunna ge användaren tillräckligt med information för att

ändra sitt utövande som i sin tur ska kunna ge bättre resultat.

Norman (2013) tar upp att man skulle kunna använda sig av feedforward för att

användare inte ska göra fel från början. Porter och Magill (2010) delar in Feedback i två

viktiga delar när det gäller lärandet inom träning. Den första delen är att kunna bidra

med information till användaren för att det ska skapa ny möjlighet till förbättring. Den

andra delen handlar om att motivera användaren att klara av uppgiften. Genom att

framföra tillräckligt med information till användaren för att kunna bli bättre och nå

målet, skapar man motivation för att användaren ska försöka fler gånger. Annerstedt (
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2007) som är Professor i idrottsvetenskap i Göteborg har använd sig av Wolters (2002)

begreppsförklaring av feedback, som menar att feedback är en iakttagelse i följd av en

korrigering som i sin tur leder till förbättring. Genom att börja med att göra fel och sen

rätt gör att användaren lär sig vad specifikt de gjorde fel och kan då tänka på det till

nästa gång när det ska utöva en övning (Wang, Qiu, Peng, Fu, & Zhu, 2019). Det kan

alltså leda till en djupare förståelse hos användaren om varför man måste utöva en

övning på ett visst sätt för att få ett specifikt resultat istället för att utöva en övning på

ett speciellt sätt utan att förstå varför.

2.3 Projektion som verktyg
Projektion är inget nytt verktyg när det kommer till att förbättra någon aspekt av

träningen. Det kan användas för att förbättra resultatet (Ikeda et al., 2018) eller för att

göra utövandet av träningsformen mer underhållande (Sato, Sano, Otsuki, Oka & Kato,

2019). Projektionen används på väldigt olika sätt beroende på kontext vilket gör att det

inte finns några designriktlinjer för visuell korrigerande feedback via projektion, utan

som designers lämnas det ett ansvar att undersöka kontexten och personerna i fråga för

att komma fram till vilken design som är tydligast att förstås av användare (Nelson &

Stolterman, 2016) när det kommer till förståelse av visuell design.
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3. Litteraturgenomgång
I kommande del kommer tidigare forskning och designförslag presenteras för att ge er

läsare en idé för vad som tidigare gjorts och utforskat samt en förståelse till vart

inspirationen och designen till designförslagen kom ifrån. Innehållet i detta kapitel är

det som har legat som bas för de designförslag som använts under studien för att

jämföra med varandra. Designförslagen kommer presenteras i metodavsnittet.

3.1 Tidigare forskning
När det kommer till träning hämtas det idag lärdomar via nya medier och kan lära oss

hur man utför något via t.ex. internet, observationer eller genom att fråga mer erfarna

tränare. Detta har också gett nya möjligheter att förfina den träning som utförs. Video är

bl.a. ett verktyg som används av coacher och utövare (Reichert, Pieras, Marroquim &

Vilanova, 2020) för att kunna att se vad som specifikt görs och inte för att förbättra

resultatet av träningen. Detta har lett till att mycket fokus har lagts i hur man ska

förbättra den video tekniken och vilka andra teknologier som kan läggas till och

kombineras med videoteknik för att det ska passa den specifika träningsformen bäst

(Nagai, Shishido, Kameda & Kitahara, 2018; Ikeda et al., 2018; Sato et al., 2019;

Reichert et al., 2020). Nagai et al. (2018) presenterar ett video redskap med försenad

visuell feedback för att hjälpa baseboll pitchare att förbättra sina tekniker. Sato et al.

(2019) har valt att kombinera inspelnings och videoteknik med projektorer för att skapa

ett verktyg som förutspår volleybollens rörelse för att öka nöjet med sporten och hjälpa

utövare att bli mer exakta i sitt utförande.

Man skulle dock kunna dela upp tidigare utforskade feedback systemen i två generella

grupper för att förtydliga. Detta innebär att det finns feedback i realtid och försenad

feedback. Ikeda et al. (2018) förklarar att feedback i realtid ger utövaren feedback under

tiden som övningen utförs för att man ska kunna påverka övningens effekt under den

tiden. Sanford, Liu, Selvaggi och Nataraj (2020) beskriver hur försenad feedback

används efter att övningen utförs för att analysera utövandet och då kunna ta med

förbättringarna till nästa gång. Baserat på vilken träningsform som utförs kan ena

alternativet ge bättre resultat för utövaren än det andra. Men visualiseringen av försenad
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feedback kan i vissa kontexter bli svårlästa av utövaren (Sanford et al., 2020) så

uppsatsen kommer lägga fokus på realtids feedback.

När det kommer till visuell feedback har det utforskats en hel del i form av

designförslag och användartester för att tydligare se resultat av användningen (Sanford

et al., 2020; Hussain, Modekjaer, Warming Austad, Dahl, Erkut, 2019). Visuell

feedback kan i vissa fall vara lika enkelt som grafer som visar din prestation under en

specifik övning (Sanford et al., 2020). Men den undersökningen visade också på

bristerna i kvantitativa feedbacks gränssnitt som att grafer kunde vara svårlästa

(Murnane, Jiang, Kong, Park, Shi, Soohoo, Vink, Xia, Yu, Yang-Sammataro, Young,

Zhi, Moya och Landey, 2020). I och med detta valde bland annat Ding och Tay (2019)

lägga till stöd som auditiv feedback för att stödja den visuella feedbacken.

Wang et alt. (2019) har utforskat ett annat alternativ som har är en AI coach. AI

coachen fungerar genom att man laddar upp en video på sin övning i programmet, efter

uppladdning av videon, startar systemets spårning och analys av kroppsposition på

personen som utövar övningen i videon, för att sedan presentera resultatet på vad som är

fel och rätt i utövarens position. AI coachen gav tips i form av text på vilken kroppsdel

som exempelvis borde ha sträckts ut mer för att ha hjälpt skidåkaren att få ett bättre

resultat på hoppet. Detta alternativ gav användaren en visuell förståelse på vad som är

fel och varför resultatet blev som det blev.

Att få feedback i realtid har Madanayake et al. (2016) undersökt djupare eftersom det är

inte alla som har den möjligheten att ha sessioner med PT på gymmet. De ville skapa

visuell feedback som svarar direkt på hur användaren utför sin övning samt visa hur

kroppshållningen var placerad. De använde sig av en förinspelad 3D instruktör som

visade en stretchövning, instruktören placerades på väster sida av skärmen medan

användaren i realtid placerades på höger sida. För att ge en korrekt realtids feedback

använde de sig av att mäta vinklar samt analysera lederna hos användaren medan de

utförde övningen. Användaren fick förtydligande feedback via text direkt på skärmen,

om en viss kroppsdel var placerad fel. Problemet med detta var att programmet inte gav

en visuell korrigerande feedback i realtid på när övningen utfördes fel utan det gavs bara

i textformat, vilken inte alltid var tydligt nog för användaren att förstå.
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Ett annat sätt att använda visuell feedback är via projektion. Projektion är ett verktyg

som sedan innan utforskats i vissa kontexter för att effektivisera utövandet i den

kontexten (Sato et al, 2019; Ikeda et al., 2018). Sato et al. (2019) presenterar ett förslag

där de använder kameror för att ta in volleybollens rörelse för att sedan förutspå och

markera med projektion. Ikeda et al. (2018) använder sig också av kameror för att få

input och en projekterad skugga som ska hjälpa golfare att bli bättre genom att ändra

hållningen i sitt spelande. Detta har dock kombinerats med dyr utrustning som en

normal privatperson inte skulle kunna ha råd med. Men konceptet att använda

projektion för att förstärka vissa aspekter av en övning i ett specifikt kontext är något

som kommer ta med. Denna teknik brukar kallas för mixed reality och används i olika

kontexter idag ofta för att förstärka vissa aspekter av en upplevelse (Handler & Miller,

2014). Ikeda et al. (2018) använde projektion för att hjälpa golfare med bland annat

deras hållning genom visuell hjälp som skuggor som blev projekterade mot golvet.

Detta gjorde att utövare kunde ändra sin hållning i realtid för att förbättra sina resultat.

Militaru et al. (2020) var inne på att många redan har utforskat en del kring hur utövare

av olika träningsformer kan bli hjälpta genom att korrigera dem med visuell

korrigerande feedback, men med användning av dyr utrustning och till specifika

kontexter. De påpekar även och att det inte finns många alternativ av lätt-tillgängliga

hjälpmedel. Visst finns det lösningar i form av appar som guidar dig i din hemmaträning

och kan hjälpa dig att registrera din prestation och resultatet det ger dig (Murnane et al.,

2020), men det är mycket som endast ger dig försenad feedback. När det kommer till

kontexter som styrketräning med försenad feedback innebär det att utövaren redan

skulle har utfört övningarna fel för att sedan få reda på det i efterhand (Nagai et al.,

2018). Utan en realtids feedbacks lösning skulle vara mer passande för situationen i

denna undersökning.

3.2 Designriktlinjer för demonstrator
När det kommer till att designa något som ska användas av en person måste det tänka på

en del saker. Norman (2013) har med sin erfarenhet tagit fram generella riktlinjer när
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det kommer till design av artefakter för att dess design ska vara användarvänlig och

tydlig. I denna undersökning har det framförallt fokuserats mest på:

Discoverability - Möjligheten att se och upptäcka vad man som användare ska utföra

för att förstå vad som sker och vad som behövs göra för att gå vidare i processen.

Feedback - En återkoppling som visar resultatet på en handling som användaren har

utfört.

Signifiers - Aviseringar som visar vad användaren kan klicka på för att utföra en

handling.

Det har även tagits hjälp av Normans (2013) s.k. “Seven stages of action” som har

används att ta stöd i och inspiration ifrån. Nedan beskriv stegen och hur de har används

i studien.

1. Vad vill jag uppnå?

I det första steget ska man forma sitt mål och fastställa vad man vill uppnå.

2. Vad är de alternativa händelse sekvensera?

I det andra steget ska man fundera över hur man kan uppnå det, om man kan uppnå det

genom ett annat sätt, vilka vägar och alternativ finns för att uppnå målet.

3. Vilken åtgärd kan jag göra nu?

Vilka handlingar kan vi utföra, kan användaren trycka på en knapp eller är den inaktiv?

4. Hur gör jag det?

Hur kan vi som designers göra för att göra det lätt för användaren använda artefakten.

5. Vad hände?

I detta steg får användaren feedback på sin handling, vad hände? Vad utfördes?

6. Vad betyder det?

I detta steg får användaren reflektera över feedbacken för att förstå vad den innebär.

Gjorde jag något bra eller något dåligt? Hur kan jag se det?

7. Är det okey ? Har jag uppnått mitt mål?
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I detta steg reflekterar användaren kring om målet är uppnått eller inte.

“Seven stages of action” (Norman, 2013) har i denna designprocess använts för att kolla

användarvänligheten och tydligheten i designförslaget under designprocessen. Genom

att ställa dessa frågor mot designen och, som Norman (2013) säger, om frågorna kan

besvaras så kan det ses som en användbar och tydlig design.

Tidigare forskning inom visuell formgivning (Lei, 2018) påpekar hur viktigt det är att

behålla igenkännbara riktlinjer som används såsom att grönt är rätt och rött är fel. Det

som menas är att även om det skapar något nytt kan det vara bra att följa gamla

designregler som andra kan känna igen. Att även inte skapa för abstrakt visuell

feedback är även viktigt för att utövaren ska utöva övningen med bäst effekt (Hussain et

al., 2019). För abstrakt visualisering kan leda till att fokuset hos utövaren inte längre

ligger på att utöva en viss övning utan mer att “leka” med det intressanta och interaktiva

gränssnittet. Wang et al. (2019) lyfter fram vikten av att designa feedback visuellt

genom att de ges förslag eller en korrigering på vart felet är, speciellt på övningar som

innebär snabba rörelser.

En studie från 2021 från ett universitet i Italien har forskare undersökt om hur

universitetsstudenter bäst tar in kunskap från en instruktionsvideo, med tanke på att

pandemin har lett till mer distansundervisning för många studerande har detta blivit en

del av undervisningen (Tarchi, Zaccoleti & Mason, 2021). Studenterna testades på vad

de bäst uppfattade och fick mest kunskap från en instruktionsvideo, om det endast var

av en videon, en med bara text eller video med undertexter. Studien resulterade i att

studenterna hade svårt att ta in kunskap om det var undertexter i video eftersom de var

tvungna att fokusera på fler detaljer i videon (Tarchi et al., 2021).

Genom att kombinera tidigare litteratur inom design såsom Norman (2013) och med ny

forskning och testade designförslag (Militaru et al., 2020; Wang et al., 2019; Lei, 2018;

Madanayake et al., 2016) fick vi en förståelse för riktlinjerna som designprinciperna

pekade mot och kunde därefter börja visualisera några designförslag för visuell

korrigerande feedback genom projektor som skulle undersökas i denna studie.
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4. Metod
Till detta kapitel redovisas vilken metod som har valts och varför. Här beskrivs studiens

tillvägagångssätt och de etiska kraven som följts samt vad det innebär i studien. Här

förklaras det även hur studien gick till väga för att få fram relevant litteratur. Vidare i

detta kapitel förklaras val av deltagare och hur intervjuerna gick till. Avslutningvis går

vi in på evaluering av designförslagen.

4.1 Val av metod
I denna studie togs det inspiration från Löwgrens mall för “forskning genom design”

(Löwgren, 2018). Med det menas att med en förundersökning, där existerande forskning

studeras, gav det inspiration och förståelse för ämnet. Utifrån den kunskapen togs

undersökningen vidare till designförslag som i sin tur analyserades och utvärderades

med hjälp av intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer som var semistrukturerade (Patel

& Davidson 2011) gav det oss kunskapen som krävs för att designförslagen ska kunna

utvärderas. Intervjuerna skedde online via zoom som spelades in (med deltagarnas

godkännande) där det visades upp designförslagen och kunde fråga deltagarna om deras

åsikter kring förslagen (Patel & Davidsson, 2011). På grund av covid-19 fanns det inte

möjlighet att testa vår demonstrator och utföra vår undersökning på plats. Istället valdes

det att göra korta filmer (gif) eftersom det inte fanns de resurser och kunskap som

krävdes för att skapa en interaktiv prototyp. Det material som har tagits fram skapades

med hjälp av ritprogram på Ipad som har sparats till korta filmer (gif) med animationer

för att framföra idén till deltagarna. För att förtydliga användandet av projektion som

korrigerande hjälpmedel visades funktionen via webcam för att ge deltagarna en

tydligare bild.

Evaluering av designförslagen skedde efter en intervjuerna. Processens förberedelser

och utförandet av testerna och intervjuerna genomfördes med inspiration från

“Interaktionsdesign och UX” (Arvola, 2016). Syftet med intervjuerna var att få en

djupare inblick på förståelsen, användbarheten och tydligheten i ett visuellt korrigerande

feedback verktyg via projektion i hemmaträningsammanhang för att kunna
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vidareutveckla förslagen (Nelson & Stolterman, 2016). Den kunskapen tas i sin tur

vidare för att landa i en slutdesign som är tydlig och ger användare ett värdefullt

hjälpmedel. Designen på prototyperna var baserade på de riktlinjer och den forskning

som redan existerar som i sin tur ställdes mot varandra.

4.2 Etik
Vidare kommer det förtydligas hur dessa krav kommer uppfyllas och hur de kommit till

användning i detta examensarbete.

Samtyckeskravet “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin

medverkan“ (Vetenskapsrådet 2002). Vid undersökningstillfället blev deltagarna

tillfrågade att ge sitt samtycke om det går bra att vi använder den informationen de

lämnar ut till vårt examensarbetet.

Informationskravet “Deltagarna ska informeras om forskninguppgiftens syfte“

(Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade deltagarna direkt vid förfrågan om medverkan,

att det är ett examensarbete, vad syftet med undersökningen är, omfattningen på studien

och villkoren. Vi informerade även deltagarna om att det är frivilligt att delta och att de

kan välja att avbryta när de vill.

Konfidentialitetskravet “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002). Alla deltagare fick

fiktiva namn för att dölja deras identitet. Alla personuppgifter kommer efter avslutad

studie att raderas.

Nyttjandekravet “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade deltagarna att

informationen kommer endast användas till vår examensarbete. Detta stod även i

kontraktet de fick innan vi började undersökningen.

4.3 Litteraturundersökning
Till vår studie har vi använt oss av sökmotorn Google. Vidare har vi använt databaser

som ACM Digital Library, Diva portal, Google scholar och Summon för att få fram
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artiklar och forskning som passar vår studie. De ord som använts har hämtats från

artiklar och artiklarnas nyckelord har även ibland lett till kedjesökning (Rienecker,

2017).

De ord som har använts har varit på engelska och var följande: workout at home,

physical exercise feedback, human-centered-computing-interaction devices, exercise

tools, design for physical exercising, visual projection feedback, visual feedback design,

visual projection feedback design, real-time feedback och motion detection. Det har

även använt ord på svenska för att hitta artiklar kopplade till samhällets perspektiv

(Rönkkö, 2017). Svenska ord som har används är: hemmaträning, visuell korrigering,

distansträning, träning online och rörelseigenkänning.

Vid val av vetenskapliga artiklar togs det hjälp av verktyget peer reviewed, som filtrerar

och visar endast de artiklar som är kvalitetsgranskade. Vi har även försökt begränsa

tidskrifter till max 4 - 5 år gamla, detta gjordes för att få ett aktuellt material till vår

uppsats. Vid val av artiklar som var relevanta började vi med att läsa rubriken och sedan

sammanfattningen för att förstå i stora drag om de berörde vårt ämne, utifrån det valdes

artiklar bort som inte passade till vår litteraturstudie. Vidare lästes de relevanta

artiklarna igenom och de utvärderades ytterligare än en gång, för att se ifall materialet

var användbart eller inte (Patel & Davidson, 2017).

4.4 Deltagare
Deltagarna i denna undersökning bestod av personer med olika förkunskaper och vana

inom träning och användning av mobila träningsappar. Detta valdes för att ge oss ett

brett perspektiv från användarna och få olika vinklar på designförslagens fördelar,

nackdelar och tydligheten (Torsten, 2007), samt för att testa vem som skulle ha

användning av det slutliga verktyget (Nelson & Stolterman, 2016). På grund

omständigheterna med covid-19 har det varit extra viktigt att minska smittspridningen

av viruset och att inte någon riskgrupp ska bli smittad (Folkhälsomyndigheten, 2021).

Därför valde vi att utföra intervjuerna på distans via videochatt tjänsten Zoom.

Det valda åldersspannet för undersökning har varit vuxna mellan 20-30 år.

Åldersgruppen som valts är även den grupp som har under covid 19 pandemin minskat
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sin motion och träning mest (Friskis och svettis, 2021). På grund av tidsbrist har vi valt

att vända oss till redan existerande kontaktgrupper och använda oss av en s.k

“tillgänglig grupp” (Patel & Davidson, 2011).

Nedan följer en tabell på de intervjuade deltagare:

Fiktiva

namn

Ålder Träningsvana Erfarenhet Träningsform

Sara 24 4-5 ggr/veckan 9 år . Tränat

väldigt länge

sedan 15 års ålder

ungefär.

Styrketräning,

promenader, dans och

löpning

Johanna 24 3-4 ggr/veckan 3 år Styrketräning, promenader

Isabell 22 3-4 ggr/veckan 2 år Styrketräning och motion

hemifrån.

Jenny 24 4-5 ggr/veckan Över 5 år Styrketräning

Evelyn 22 6 ggr/ veckan Elitträning sedan

10 år tillbaka

Tennis, löpning,

styrketräning

Josefin 28 2 ggr/ månad 10 år Pass, dans, badminton,

tennis.

Bilaga 1

4.5 Genomförande av intervjuer
Då vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer som var semistrukturerade (Patel &

Davidson 2011). Före intervjuerna kontaktades deltagarna per textmeddelande via

Facebooks chattjänst Messenger, då förklarades undersökningen till vår kandidatuppsats

och vad intervjuerna skulle handla om. Efter att de tillfrågade deltagarna godkänt sin

möjlighet att medverka i vår undersökning bestämdes tid och datum. Vi skrev ett

kontrakt som tydligt beskrev vad intervjuerna handlade om och att vi följde

vetenskapsrådets fyra etiska krav (Vetenskapsrådet, 2002) på forskning och vad de
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kraven innebar. Detta kontrakt skickades ut till deltagarna några dagar innan

intervjuerna via Facebook Messenger.

Intervjuerna utfördes via Zoom i hemmamiljö. Under intervjuerna deltog båda

skribenterna aktivt och turades om att ställa frågor och hålla kontakt med

respondenterna. Varje session var planerad att ta max 25-30 min. Intervjuerna började

alltid med att vi presenterade oss och informerade återigen om de fyra etiska kraven

samt att intervjun kommer spelas in men endast ljud (Patel & Davidsson, 2011).

Intervjun delades upp i tre delar, den första delen var en kort introduktion om vår

uppsats och syftet med intervjuerna, vidare ställdes frågor till respondenten gällande

ålder, träningsvana, erfarenhet och träningsform. Då demonstrerades hur videon skulle

se ut genom en projektor. I andra delen visades de animerade videorna med

designförslagen. I de tre olika desingförslagen visades övningarna squats, utfallssteg

och plankan. Övningarna var således det samma och det var bara dess presentation som

ändrades. Efter varje designförslag pausades videon och öppna frågor ställdes om vad

de såg och vad de ansåg sig förstår av det som framfördes i videon. I den tredje och sista

delen frågades intesseterna om vilken av de tre designförslagen den själva hade velat

använda, varför och vilket värde det skulle ge deras träning. Vi valde att använda oss av

öppna frågor eftersom de skulle uppmuntra och ge deltagarna mer utrymme att uttrycka

sig och ge mer förklarande svar (Patel & Davidsson, 2011) och på så sätt hjälpa oss att

besvara vår frågeställning.

De frågor som ställdes till deltagarna var följande:

1. Om du fick välja ett av de tre alternativen på feedback illustrationerna

vilken hade du velat använda? Varför?

2. Vad saknar du ?

3. Hur skulle du vilja få feedback/instruktioner?

4. Hade du vilja se dig själv eller en avatar?

5. Skulle det här feedback instruktionerna ger dig värde i din träning, på

vilket sätt, varför?

6. Ytterligare tankar funderingar, förslag?
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Videon som visades under intervjuerna: https://vimeo.com/539739784

Genom denna QR-kod demonstreras vad deltagarna såg under varje del och hur

designförslagen såg ut.

4.6 Bearbetning av intervjuer
Efter varje intervju lyssnade vi igenom inspelningen och skrev ut deltagarnas svar i ett

separat dokument. Patel & Davidsson (2011) nämner att fördelen med att utföra en

analys direkt efter en intervju är att det kan ge ideer på lösningar eller förbättringar som

skulle kunna vara användbara. I samma dokument antecknades även kommentarer och

funderingar som uppstod efter intervjuerna. Mycket av det som skrevs ut från

inspelningarna är ordagrant från det som sades under intervjuerna men det har även

gjorts sammanfattningar där vissa av svaren inte var relevanta till frågan.

4.7 Designförslag
Designförslagen som skapades i denna undersökning blev tre olika designalternativ för

visuell feedback. Dessa förslag används i undersökningen för att intressenterna ska få en

förståelse för vad undersökningen går ut på samt ge deltagarna något fysiskt att ta och

jämföra för att kunna ge sina egna tankar. Genom att ha tagit hjälp av designprinciper

som “The seven stages of action: Seven fundamental design principles” (Norman,

2013) och genom användning av litteratur som Bergströms “Effektiv visuell

kommunikation” (2017) har designförslagen i denna undersökning tagits fram.

Designförslagen visualiserades i form av videor som togs upp via projektor.
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Förslagets funktion i sig går ut på att information om användarens rörelser hämtas in via

deras mobilkamera som i sin tur analyseras i en databas och återspeglas i en projektion

via en projektor. Projektorn och projektionen som skapas används för att användare inte

ska behöva kolla på en liten mobilskärm för att få all information om hur de ska utföra

en övning samt vilken korrigering som de måste utföra. Genom analysen vet mobilen

vilken feedback som ska ges till användaren. Designförslaget ska i tanke vara billigare

än tidigare exempel som Sato et al. (2019) med sitt förutsägande projektionsvektyg för

ökad tillfredsställning och exakthet, eller som Ikeda et al. (2018) som presenterar deras

realtids korrigerande projektorverktyg för golfare. Som Löwgren och Stolterman (2004)

säger ska detta förslag inte vara en perfekt lösning utan en mer ekonomisk potentiell

lösning till en kunskapslucka inom korrigerande verktyg för hemmaträning.

I denna undersökning togs det fram tre olika designförslag för visuell korrigerande

feedback via projektor. De tre förslagen hade samma layout och bestod av en

projekterad yta där halva skärmen visade övningarna som utförs av en träningsledare

och i den andra halvan visade utövaren och hur de utövade övningarna. Halvan som

visade utövaren var alltså där designförslagen för visuell korrigerande feedback

presenterades. För att illustrera designförslagen har det i denna undersökning gjorts

genom tre vanliga styrketräningsövningar. Planka; där målet är att ha en så rak kropp

som möjligt, squat; där målet är böja på benen utan att böja överkroppen, utfallssteg;

där utövaren ska ta ett stort steg fram, böja på knät så att det bakre knät kan ta i golvet,

och sen ta sig tillbaka till startpunkten.

Designförslag 1 - med färger, pilar och markeringa

Bilaga 2 - planka
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Bilaga 3 - squats

Bilaga 4 - utfallsteg

I den första designförslaget användes prickar som följer kroppens rörelser och ändrar

färg beroende på om övningen utförs rätt eller fel (Lei, 2018). Människor försöker läsa

av saker snabbt och kan ibland sålla bort mer komplicerad information, därför valde vi

att ha färgade pilar och markeringar på vart kroppen hade placerats fel. Till detta

designförslag valdes det att använda de visuella korrigeringarna på en verklig person

(Wang et al., 2019)

Designförslag 2 - markeringar och skuggor

Bilaga 5 - planka
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Bilaga 6 - squat

Bilaga 7 - utfallssteg
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I det andra designförslaget presenterades en animerad avatar som skulle visa hur

användaren utför övningen och med hjälp av korrigerande röda linjer på leder och

skuggor skulle användaren få en tydligare ide för hur de skulle rätta till sitt utförande av

övningen (Madanayake et al., 2016). Och för att tydligare veta att de utför övningen rätt

används gröna linjer för att visa att användarna utför övningen rätt.

Designförslag 3 - markeringar, skuggor och text

Bilaga 8 - planka

Bilaga 9 - squat
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Bilaga 10 - utfallssteg

I det tredje designförslaget presenterades det som in designförslag två. En avatar med

korrigerande skuggor och linjer. Skillnaden i designförslag 3 och designförslag 2 är att i

designförslag 3 presenterades även en “pratbubbla” (Madanayake et al., 2016) som sa

vad som behövde korrigeras och pekade ut den specifika kroppsdelen som krävde

korrigering för att övningen skulle utföras korrekt av användaren.
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5. Resultat
I denna del presenteras resultatet från de sex kvalitativa semistrukturerade intervjuerna.

Intervjuerna var ämnade att ta reda på mer information för att besvara studiens

frågeställning. Vidare går vi in på evalueringen av de tre designförslagen.

5.1 Presentation av intervjusvaren
Här presenteras de sex deltagarna (se bilaga 1) som intervjuades och alla har fått fiktiva

namn för att hålla deras identitet anonym. Vi har delat upp intervjun i 3 delar. I första

delen beskriv deltagarna lite djupare och vi får veta lite mer om deras förkunskaper. I

del två ställs frågor om vad deltagaren förstår och uppfattar av designförslagen, efter att

alla designförslagen presenteras avslutades intervjun med att ställa frågor om

förståelsen, tydligheten och nytta förslagen skulle ge deltagarna.

5.1.1 Deltagare Sara

Del 1 - Förkunskaper

Sara är 24 år och bor i Stockholm. Hon använde Samsung Health App där hon

registrerar all sin träning. Sara försöker ta 4-5 promenader i veckan, men tidigare har

hon tränat dans, styrketräning och löpning. Sara har tränat så länge som hon minns, men

när hon var 15 år började hon gå på gym och tränade mer styrketräning. Hon har alltid

tränat dans innan men det var genom en vän som hon började träna styrka. Som

nybörjare upplevde Sara att gymmiljön samt att inte veta hur man utför övningarna rätt

var det som var jobbigast. Sara berättar att hon aldrig tog hjälp av en PT eller liknande

utan det blev att hon tränade själv eller med en vän som kunde korrigera henne när hon

tex gjorde plankan fel.

Del 2- Frågor om förståelsen av designförslagen

När Sara blev frågad om hon förstod vad som visades i den första

videon, säger hon:
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“Genom färgerna, pilarna, de färgmarkerade områdena och de

prickarna som ändrar färg.”

- Sara

Färgerna och markeringarna hjälpte henne att förstå om övningen

utfördes rätt eller inte. Hon upplevde att hon förstod tydligt vad som

skedde i videon.

I film nummer två upplever Sara att den visade samma sak, men att det

inte var lika tydligt vart felet på övningen låg.

“Det visas bara ett rött streck, men inte vilken kroppsdel som ska

justeras.”

- Sara

Sara sa att hon förstod vad som skedde i videon men att den inte var lika

tydlig som första filmen och att hon inte hade förstått den om det inte

vara att hon hade sett den första filmen.

I den tredje filmen förstår Sara att den vill visa samma sak som de

tidigare men att det är nu finns en förklarande text för att användaren ska

förstå vad som är fel och vad som ska ändras för att det ska blir rätt.

Del 3 - Analysfrågor feedback

Om du fick välja ett av de tre alternativen på feedback illustrationerna vilken hade

du velat använda? Varför?

“Ettan, den kändes mer tydlig hur man skulle justera kroppen och övningar. Den

blinkade på olika ställen. I den med prickarna där personen gör utfallsstegen markeras

det ganska tidigt när det blir fel. Så den hade jag använt”

Vad saknar du?
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“Ingenting jag tänkte på”

Hur skulle du vilja få feedback/instruktioner?

“Med ord blir det inte riktigt träning. Men jag vet inte riktigt.”

Hade du vilja se dig själv eller en avatar?

“Jag hade velat se mig själv.”

Skulle det här feedback instruktionerna ger dig värde i din träning, på vilket sätt,

varför?

“Ja, för man vill ju göra rätt föra att inte skada sig”

Ytterligare tankar funderingar, förslag?

“Nej, faktiskt inte. Men det hade varit bra eftersom det inte finns något sånt nu om man

inte träffar en pt. För det kan man inte göra själv hemma så det hade varit bra.”

5.1.2 Deltagare - Johanna

Del 1- Förkunskaper

Johanna är 24 år gammal och bor i Sundsvall. Hon tränar 3- 4 gånger i veckan och då

blev det mest promenader och styrketräning på gymmet. Johanna använde inte någon

app för varken att registrera sin träning eller få hjälp med övningar. Hon har tränat i tre

år och allt började genom att hon och hennes mamma ville göra något gemensamt, och

efter det har hon fortsatt att träna själv. När hon började träna tyckte hon att det mest

svåra var att ta sig till gymmet trots att hon var trött efter jobbet eller skolan. Hon

försökte lära sig att göra övningar rätt genom att titta på andra som tränade och tog

lärdom av dem.

Del 2- Frågor om förståelsen av designförslagen

Johanna upplevde första designvideon var svår att förstå och hänga med

på. Hon nämnde att hon bara såg att personen i filmen göra fel genom att
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det blev rött, men att hon egentligen inte förstod vad som hände eftersom

det inte var någon som sa något.

I den andra filmen såg Johanna vad som var rätt och fel. Det kunde hon

se genom att färgerna ändras från rött till grönt beroende på om övningen

gjordes. Johanna upplevde att hon förstod denna video mer än den andra

eftersom man såg före och efter på övningen alltså när det blev rätt och

fel.

I den tredje filmen såg hon också vad som var rätt och fel teknik men att

i denna film var det dessutom pratbubblor med. Hon förstod videon

mycket tydligare med hjälp av texten och upplevde att hon bättre hänga

med i vad som skedde i videon.

Del 3 - Analysfrågor feedback

Om du fick välja ett av de tre alternativen på feedback illustrationerna vilken hade

du velat använda? Varför?

“Den tredje. Den var väldigt konkret och visade bra information på hur du ska göra plus

att det var text, det hjälpte väldigt mycket. Annars vet man inte om man gör rätt eller

fel.”

Vad saknar du?

“Mer prat”

Hur skulle du vilja få feedback/instruktioner?

“Röst och musik. Och vad man har för redskap till de olika övningarna. Typ band och

såna grejer. Mer motiverande verktyg, typ belöningssystem. “

Hade du vilja se dig själv eller en avatar?

31



“En avatar! Någon som liknar mig (egen design). För att jag vill inte se mig själv när

jag gör fel.“

Skulle det här feedback instruktionerna ger dig värde i din träning, på vilket sätt,

varför?

“Aa, jag skulle bli mer motiverad att göra övningarna. Motivationen lockar mig att göra

övningarna. “

Ytterligare tankar funderingar, förslag?

“Inga”

5.1.3 Deltagare - Isabell

Del 1 - Förkunskaper

Isabell är 22 år och bor i Sundsvall. Hon tränade 3- 4 gånger i veckan och då tränade

hon stryka och motion hemifrån. Hon använder inte någon speciell träningsapp förutom

den förinstallerade stegräknaren som kom med i hennes mobil. Hon började träna för

två år sen. Det som fick Isabell att börja träna var för att undvika att få ont i kroppen

som knä och rygg, alltså mer som ett förebyggande syfte inför framtiden. Isabell kände

också att hon tränar för att vara nöjd med hur hon ser ut. När hon började träna tog hon

hjälp av klipp från Youtube och läste tips i artiklar på nätet med bra övningar, men hon

tog inte hjälp av någon specifik person. Det som var och fortfarande är jobbigt för

Isabell var att motivera sig själv att träna. Varför Isabell fortsätter träna är för att hålla

en hälsosam livsstil.

Del 2 - Frågor om förståelsen av designförslagen

Isabell uppfattar att denna film visar hur man gör rörelserna korrekt med

hjälp av pilar som pekar åt olika håll. Hon känner att hon förstår vad

som hände i filmen eftersom hon kände igen rörelserna och även med

hjälp av pilarna som visar hur hon ska göra.
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I den andra filmenen upplevde hon att det var ungefär samma sak men att

denna visade vilken vinkel man ska i t.ex. rygg och knä, och med

färgerna kunde hon se vad som var rätt och fel. Hon kände att hon kände

igen övningarna och sa i princip samm sak som i den förra. Isabell kände

att hon förstod de mesta i denna filmen.

I den tredje filmen förstod Isabell att det visades tips på hur man kunde

bättra sin form när man tränar. Med hjälp av kommentarerna och linjerna

som visade leder och vilket håll man borde röra sig.

“Denna film var väldigt tydlig eftersom de sa vad man skulle göra och

då finns det inget utrymme för att misstolka instruktionerna”

- Isabell

Del 3 - Analysfrågor feedback

Om du fick välja ett av de tre alternativen på feedback illustrationerna vilken hade

du velat använda? Varför?

“Jag skulle nog vilja ha den sista. Det är bättre att vara övertydlig.”

Vad saknar du?

“ Det skulle vara lite kul att ha med tips på hur man spänner rätt muskler när man gör

vissa övningar då det har stor betydelse på resultatet.”

Hur skulle du vilja få feedback/instruktioner?

“Näe, jag tycker de va bra.”

Hade du vilja se dig själv eller en avatar?

“Det hade varit intressant att se sig själv då det kan vara skillnader i hur man rör sig och

hur rörlig man är baserad på hur man är byggd och hur man ser ut.”
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Skulle det här feedback instruktionerna ger dig värde i din träning, på vilket sätt,

varför?

“Ja , det hade varit enklare att se mig själv i realtid och få tips och så istället för att se

sig i en spegel eller någon annan på en liten skärm som man ska jämföra sig med.”

Ytterligare tankar funderingar, förslag?

“Nej”

5.1.4 Deltagare - Jenny

Del 1 - Förkunskaper

Jenny är 24 år gammal och bor i Kristianstad. Hon har tränat i minst 5 år och det har

alltid varit styrketräning. Jenny använder ingen träningsapp utan bara en hälsoapp som

registrerar hennes kost. När hon var yngre kände hon sig överviktig och började därför

träna för att ändra det. När hon började träna tittade hon på Youtube klipp och instagram

videor för att lära sig mer om träning och hur hon skulle göra rätt, men eftersom hon

tränade utan förkunskaper och hjälp så ledde det till att hon skadades och att hon

behövde vila muskelgrupperna efter sina pass. Det som var jobbigast för Jenny när hon

började träna början var att hon tyckte att alla tittade på henne eftersom att hon var

nybörjare. Det som får Jenny att vilja fortsätta träna just nu är att hon har tid och

möjlighet. Hon nämner att träning är en rolig rutin ha i sin vardag och att hon också

gillar att se resultatet.

Del 2 - Frågor om förståelsen av designförslagen

I den första filmen uppfattade Jenny att de visar den rätta tekniken och

hur vissa brukar utföra övningar.

“Det var markerat runt områdena som visade vad som var fel”

- Jenny
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Hon upplevde att hon förstod vad som hände i filmen och att det var

markerat vart som var fel i övningen och rätt.

I den andra videon upplevde Jenny att samma sak visades men att det nu

visade hur man gjorde rätt och fel. Hon kände att hon förstod vad som

hände i videon med hjälp av de röda strecken när det var fel och den

gröna när de var rätt.

I tredje filmen upplevde Jenny att det var ännu tydligare vad som ändras

genom pratbubblan. Hon kände att hon förstod vad som hände i videon

och att det inte egentligen var någon skillnad på denna och den förra

förutom pratbubblan.

Del 3 - Analysfrågor feedback

Om du fick välja ett av de tre alternativen på feedback illustrationerna vilken hade

du velat använda? Varför?

“Om jag hade använt någon utav dem i något syfte hade jag nog använt den tredje för

att se till att alla förstår. För mig som har tränat länge så kan jag själv se vad som är rätt

och fel men det kanske inte är lika lätt för en nybörjare. Som nybörjare vill man ha

något som är så synligt som möjligt och så tydligt som möjligt.”

Vad saknar du?

“Inget jag kommer på nu.”

Hur skulle du vilja få feedback/instruktioner?

“Det hade varit jättebra om man gjorde nått fel att någon eller något som sa åt en när

man gör fel.”

Hade du vilja se dig själv eller en avatar?
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“Jag hade nog kunnat se mig själv om jag är själv hemma.”

Skulle det här feedback instruktionerna ger dig värde i din träning, på vilket sätt,

varför?

“Jo, om man hört det i sina hörlurar.”

Ytterligare tankar funderingar, förslag?

“Nej.”

5.1.5 Deltagare - Evelyn

Del 1 - Förkunskaper

Evelyn är 22 år gammal och bor i USA. Hon tränar 6 gånger i veckan sen 10 år tillbaka.

Hon tränar tennis, löpning och styrketräning på elitnivå. För tillfället använder hon Nike

training, hon gillar den eftersom man inte behöver ha premium och det finns många

program som hon kan anpassa till både muskelgrupp och efter sin tid. Evelyn har alltid

gillat att vara aktiv, hon nämner att hon gillar sport och att tävla både i lag och

individuellt. I börja tränade hon på gym med sin pappa och körde kroppsträning hemma

med mamma, hon fick stöd av dem båda. Hon berättar att det har varit pappa som har

drivit på sporten (tennis) och hennes mamma som drivit på fysik delen. Något Evelyn

tyckte var jobbigt när hon var nybörjare var löpning eftersom hon ansåg att hon inte var

bra på det. Vad som fick henne att fortsätta träna är för att hon tycker att det är roligt och

att det ger henne energi. Hon tycker det är roligt att träna med vänner på collage. Evelyn

kände att det hjälper henne att bli en bättre tennisspelare och att träningen just nu har

blivit lite utav en livsstil för henne.

Del 2- Frågor om förståelsen av designförslagen

I den första filmen förstår Evelyn att det visar hur man ska utföra

övningarna korrekt och att det rödmarkerade området visar även när man

gjorde fel. Hon tycker det är ett plus att man ser markeringar på sig själv

när man gör fel.
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I denna film säger Evelyn den visar samma sak som förra filmen men att

i denna är det en animerad figur som gjorde övningarna och att man

kunde se både rätt och fel teknik samtidigt. Hon la även märke till

skuggan i animationen som visade vart man som användare skulle

placera sig. Hon förstod att när den animerade personen höll sig till

skuggan så blev strecket grönt och det betydde att man gjorde rätt.

“ Jag kan nog tycka att det var ännu tydligare när det var en bild på en

verklig människa men hade animeringen varit ännu tydligare välarbetad

så kanske det inte hade spelat någon roll.”

- Evelyn

Till den tredje videon la Evelyn märke till att det fanns en textförklaring

som sa vad man skulle göra. Hon var positiv till texten då den berättade

vad som skulle rättas. Hon tyckte att det var bra men att det nog hade

varit bättre om man hade kombinerat den med de andra alternativen.

Del 3 - Analysfrågor feedback

Om du fick välja ett av de tre alternativen på feedback illustrationerna vilken hade

du velat använda? Varför?

“Jag tror jag hade valt förslag nummer ett då jag tror att när man gör övningarna hade

det nog varit enklast att se sig själv när man gör felen. En del detaljer som kan vara

viktiga kan nog försvinna vid någon form av animation”.

Vad saknar du?
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“Ibland kan det hjälpa att se fler vinklar som i t.ex. Utfallssteg. Att få någon del av

instruktionen och feedbacken framifrån då man kan vinkla in knäna så att det blir fel i

de övningen.”

Hur skulle du vilja få feedback/instruktioner?

“Jag hade nog velat ha en kompletterande extra vinkel på övningarna. Jag tänker mig att

som nybörjare så skulle det nog hjälpa att se övningen från mer än bara en vinkel.”

Hade du vilja se dig själv eller en avatar?

“Som jag sa lite innan så tror jag att vissa viktiga detaljer kan finnas om man skulle bli

omgjord till en animering som kan påverka övningarna så jag skulle nog vilja se mig

själv för att verkligen se allt jag gör”

Skulle det här feedback instruktionerna ger dig värde i din träning, på vilket sätt,

varför?

“Ja, det skulle det absolut. Ja för det första så är det viktigt att göra övningarna rätt.

Även om det är enkla övningar så går det att utföra dem fel och då hade det nog hjälpt

att ha detta som någon form av påminnelse att faktiskt göra rätt.”

Ytterligare tankar funderingar, förslag?

“Musik till eller liknande”

5.1.6 Deltagare - Josefin

Del 1 - Förkunskaper

Josefin är 28 år och bor i Borås. För tillfället är hon inte så aktiv och det kanske blir att

hon tränar 1-2 gånger i månaden. Det var mer än 10 år sen hon började träna och då har

hon tränat dans, badminton, tennis och på senaste tiden har det varit pass på gymmet

hon mest går på. Appen hon mest använder är gymmets egna träningsapp. Hon berättar

att gymmet har utvecklat appen ganska mycket nu under covid-19 så att medlemmar

kan delta på pass online och träna hemifrån. Hon använder en kost app där hon även

registrerar sin träning. Anledningen till att Josefin började träna var att hon tyckte hon
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såg tjock ut och ville gå ner i vikt. När hon började träna gick hon mest med sina vänner

men det var ingen som riktigt visste hur man egentligen skulle träna. Men annars

försökte hon titta Youtube klipp för att lära sig tekniken bakom övningarna. Det som

Josefin tyckte var svårast när hon var nybörjare var att inte veta hur man använde vissa

maskiner och att göra ett eget träningspass. Just nu fortsätter hon att träna för att komma

i form igen.

Del 2 - Frågor om förståelsen av designförslagen

Josefin uppfattar att filmen ska visa hur man gör övningar på rätt sätt och

hur man belastar kroppen på olika sätt. Det kunde hon se beroende på

vilken färg som visades på de viktiga delarna. Hon tyckte det var

jättetydligt att förstå genom att det fanns färger och pilar. Hon la till en

början inte märke till färgerna men sen såg hon dem och förstod vad de

visade.

Josefin berättade att denna video visade samma sak och hur man skulle

hålla kroppen för att inte skulle skada sig och var belastningen låg. Hon

la märke till det genom strecken och den grå skuggan som visade vart

men egentligen skulle ha kroppen. Hon upplevde att hon förstod men att

den första var tydligare att förstå eftersom hon såg hur strecken följde

efter kroppens rörelser.

I den tredje filmen sa Josefin att förstod videon som att den visade

samma sak som innan men att den hade pratbubblor som beskrev vad

man skulle tänka på. Hon tyckte att denna var mycket tydligare än

designförslag nummer två och kunde förstå mer med hjälp av texten.

Del 3 - Analysfrågor feedback
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Om du fick välja ett av de tre alternativen på feedback illustrationerna vilken hade

du velat använda? Varför?

“Jag hade nog vilja använda alternativ 1, men det var ju också väldigt tydligt med

textrutan i det sista alternativet.”

Vad saknar du?

“Inget, men jag tror att att kombinera förslag 1 och 3 skulle vara rätt väg att gå.”

Hur skulle du vilja få feedback/instruktioner?

“Vet inte. Asså det finns ju vissa appar och sånt som visar hur man ska göra någonting

men sen när man gör övningen så är det svårt att veta om man gör rätt då man inte kan

se sin egna kropp. Och jag har ju t.ex. Ingen helkroppsspegel som jag skulle kunna

använda heller. Så det hade ju varit coolt om telefonen skulle kunna läsa in sig på nått

sätt.”

Hade du vilja se dig själv eller en avatar?

“Jag hade nog vilja se en avatar för jag tror att om jag hade sett mig själv så hade jag

nog börjat tänka mer på hur jag ser ut än vad jag faktiskt gör.”

Skulle det här feedback instruktionerna ger dig värde i din träning, på vilket sätt,

varför?

“Ja absolut. Asså jag tror att jag skulle träna hemifrån mycket mer med en sån hjälp.

Som nu betalar jag ju ett månadskort för att gå på gym men på grund av pandemin så

går jag ju inte dit och då blir det ju bara som bortkastade pengar. Jag hade lätt kunna

betala 300 kr/ månad för att kunna få den typen av feedback hemma”

Ytterligare tankar funderingar, förslag?

“Nej”
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5.2 Evaluering av designförslag
Generellt förstod alla deltagare vad designförslagen ville visa men vissa förslag var

mindre tydliga än andra. Vi fick in rätt spridda svar på vad som var mest tydligt att

förstå utifrån de tre designförslagen.

5.2.1 Designförslag 1 - korrigering med hjälp av färger, pilar och markeringar

Hälften av deltagarna upplevde att det första designförslaget var tydligt och informerade

när det var rätt och fel i övningen genom färgerna på markeringarna. Som Lei (2018)

nämner spelar färgerna en viktig roll på hur något uppfattas och förstås av användaren.

Detta kunde tydligt uppfattas av alla deltagare då dem nämnde att de såg vad som var

rätt och fel i övningarna genom att bara se färgerna. Johanna däremot hade först svårt att

förstå vad som hände i videon men nämner att hon genom färgerna på markeringarna

och pilarna sedan kunde förstå, men hon nämner även att en röst som berättar vad som

sker och vad hon ska ändra på i övningarna hade hjälpt henne att förstå fullt ut. Sara var

en de som gillade det första designförslaget eftersom det gav korrigeringen ganska tidigt

i övningen vart felet låg i positionen.

Två av deltagarna nämnde att de gillade att korrigeringen sågs direkt på projektionen av

användarens kropp eftersom det var bättre och enklare att förstå (Wang et al., 2019).

“Jag tror jag hade valt designförslag nummer ett då jag tror att när man gör

övningarna hade det nog varit enklast att se sig själv när man gör felen. En del detaljer

som kan vara viktiga kan nog försvinna vid någon form av animation”

- Evelyn

Isabelle som var den som hade minst erfarenhet av våra deltagare tyckte att det var

enklast att se sig själv via en projektor istället för att se sig genom en liten mobilskärm.

Detta är något som tas upp av Militaru et alt. (2020), att endast använda en liten

mobilskärm kan göra att det är svår att se vad som händer.
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5.2.2 Designförslag 2 - korrigering med hjälp av linjer och skuggor

I den andra designförslaget nämnde alla deltagare att de förstod vad filmen visade men

att de ändå inte upplevde att det var den som var tydligast. Sara upplevde hon förstod

vad filmen visade men att den inte visade vilken kroppsdel som skulle ändras och tyckte

inte detta designförslag var förklarande. Johanna däremot tyckte att detta designförslag

var bättre än det första då hon snabbt förstod eftersom den visade före och efter

korrigering.

Wang et al. (2019) tar upp att det är betydelsefullt att detektera fel position i övningen,

att ge en visuell bild på felet samt förslag på rättningen. Därav har detta valts att ha med

i vårt designförslag i form av en korrigerande skugga, men det var få som la märkte till

det korrigerande förslaget. Två av våra sex deltagare la märke till de korrigerande

skuggorna som visade vart felet var och hur kroppen egentligen skulle varit för att

utföra övningen rätt. Josefin var en av dem som la märke till dem och förstod att

skuggan var en riktlinje åt användaren för att se vart kroppsdelen egentligen skulle vara

placerad för att övningen ska vara rätt utförd (Ikeda et al., 2018).

5.2.3 Designförslag 3 - korrigering med hjälp av linjer , skuggor och textrutor

I det tredje designförslaget svarade hälften av deltagarna att de kunde tänka sig använda

den i sin sin egen träning. Alla deltagare nämnde att de förstod allt tydligare med hjälp

av texten i kombination med de markerade strecken (Bergström, 2017).

“Denna film var väldigt tydlig eftersom de sa vad man skulle göra och då finns det

inget utrymme för att misstolka instruktionerna”

-Isabell

Isabell poängterade att hon upplevde att det även var tydligare när hon såg lederna och

hur de skulle placeras. Madanayake et al. (2016) tar upp att det är bra att visa leder

visuellt för att hjälpa användarna att göra övningarna rätt. Två av våra deltagare nämnde

något som stack ut från övriga, de nämnde att en kombination på förslag ett och tre hade

varit optimalt för att behålla tydligheten med hjälp av text och ändå kunna få en tydlig

feedback genom att sig själv och se vart felet var.
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“Att att kombinera förslag 1 och 3 skulle vara rätt väg att gå.”

- Josefin

Evelyn var den andra deltagaren som tyckte att en kombination mellan designförslaget

skulle vara optimalt. Hon var positiv till den förklarande texten men att de hade blivit

mer effektivt om det presenterades i den första designförslaget då man såg sig själv

(Wang et al., 2019). Hon var inne på att en del detaljer kan försvinna i animeringen om

man såg en avatar istället för sig själv. Något som Evelyn upplevde saknades i

designförslaget var att kunna se fler vinklar på övningarna, hon nämnde att det kanske

hade varit bra för nybörjare att se övningarna från flera perspektiv för att undvika att

övningen utförs fel som sedan kan leda till skador.

5.3 Slutgiltligt designförslag
Utifrån den undersökning som har gjorts presenteras detta som slutgiltligt designförslag.

Designföslagets funktion går ut på att information om hur användarna rör sig som

hämtas via mobilkameran. Informationen analyseras och jämförs med hur uppgiften ska

utföras i en databas. Resultatet av analysen blir då någon form av visuell feedback som

återspeglas i användarens rörelser i projektionen. Likt Ikedas et al. (2018) får

användaren feedbacken i realtid medans övningen utförs. Och genom att inte använda

kvantitativ feedback i förslaget ska det enligt Murnane et al. (2020) vara ett mer

framgångsrikt designval för att hjälpa utövarna att förbättra deras resultat. Utifrån de

svar som kom fram från intervjuerna skapades en prototyp med alternativ för att skifta

mellan avatar och sig själv (Hussain et al., 2019). I och med att de deltagarna som

intervjuades befann sig på olika nivåer i sin träningsvana så anpassades även

designförslaget efter det (Porter & Magill, 2010). De som kände igen övningarna kunde

även känna igen en del av felen som presenterades (se rubrik 5.1) och behövde då inte

lika stark feedback som en nybörjare skulle ha behövt (Madanayake et al., 2016). Därför

i det slutliga designförslaget presenteras en möjlighet att stänga av den hjälpande texten

som beskriver korrigeringen i detalj. Designen använder sig av färgade prickar och pilar

som berättar för användaren om de gör rätt eller fel samt i riktning korrigeringen bör

utföras. Det slutgiltliga förslaget, likt de presenterade designförslagen under intervjun,
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följer designriktlinjer inom färgval (Lei, 2018) och riktlinjer för feedback (Norman,

2013). Genom att göra val, som att ha den korrigerande texten på en fast plats när den

används, skapar det ett mönster. Bergström (2017) beskriver det som ett naturligt

beteende som människor gör, att hitta mönster. Det leder i sin tur att det skapas en idé

kring en design i dess utseende eller layout så att användare vet vart de hittar, i detta

fall, den korrigerande texten.

Video på det slutgiltliga designförslaget.

https://vimeo.com/551412334
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6. Diskussion
I detta avsnitt presenterar resultatdiskussionen och metoddiskussionen från studien i

samhörighet med tidigare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Resultatet av denna studie med de 6 deltagarna i åldrarna 20 till 28 var att alla svarade

att de kunde tänka sig ta hjälp av detta visuellt korrigerande feedback verktyg i deras

hemmaträning. Deltagarna var eniga om att kunna få sina fel korrigerade i realtid skulle

hjälpa dem att lära sig och få bättre resultat utav deras träning eftersom det även skulle

minska på träningsskador. Detta kom även Ikeda et alt. (2018) fram till i sin studie, att

genom att ge feedback i realtid under tiden som övningen utförs, ger det möjlighet för

deltagaren att kunna påverka övningens utförande för att få bättre resultat. I

litteraturstudien, fick vi en del förslag på hur ett realtids visuellt korrigerande feedback

verktyg kunde designas.

Murnane et alt. (2020) beskriver att kvantitativ feedback i form av grafer och tabeller

kan vara svårlästa och blir då inte ett lämpligt verktyg för att förbättra träningen och

dess resultat. Vi valde av den anledningen, och i samband med Normans (2013)

designriktlinjer discoverability och signifier (se rubrik 3.2), att inte designa grafer i

designförslagen för att ge korrigering på feedback. Under evalueringen kom det fram att

samtliga deltagare förstod vad färgerna och symbolen i designförslag ett (se bilaga 2-4)

betydde och menade. Det berodde på att deltagarna kände igen betydelsen och

skillnaden när de grafiska elementen lös i rött eller grönt samt betydelsen av pilen som

pekade åt riktningen användaren skulle följa (Lei 2018). Som Lei (2018) nämner i sin

studie, vikten av behålla igenkännbara designriktlinjer såsom att färger visar rätt och fel

för bättre förståelse. Vi valde därför att behålla dessa färger och grafiska element i det

slutgiltiga designförslaget. Detta med den stöd från det Norman (2013) tar upp om

designriktlinjen feedback, som innebär att få ett tydligt återkoppling på en handling som

deltagarna har utfört.

Designförslag två (se bilaga 5 - 7) följer Ikeda et al. (2018) designförslag för visuell

feedback. Skuggorna i designförslaget skulle fungera som riktlinjer för användarna, och

45



var ett diskret visuellt korrigerande hjälpmedel (Ikeda et al., 2018). Vi kom fram till att

detta förslag på feedback fungerade inte inom detta område och var inte tydliga nog, de

uppfattades inte av deltagarna, då endast 2 av 6 deltagare förstod vad skuggorna ville

visa. De deltagarna som la märkte till de korrigerande skuggorna upplevde de inte som

så hjälpande. Det kan ha berott på att illustrationerna var för abstrakta. Som Hussain et

al. (2019) tar upp ska man inte skapa för annorlunda illustrationer då dem kan bli

svårtolkade och abstrakta. Vi valde av den anledningen att utesluta skuggorna från den

slutgiltiga designförslaget.

En notering som uppmärksammades under under analysen på frågan om deltagarna

hade velat att se sig själva eller en avatar som speglade deras rörelse var, att majoriteten

(fyra av sex deltagare) ville se sig själva. De upplevde att de lättare skulle se vart i

övningen de gör fel, samt att de då hade möjligheten att jämföra sig med instruktörens

hållning för att lära sig att göra övningen rätt. Wang et alt. (2019) bekräftar även detta i

sin studie då de menar det är lättare att upptäcka fel om man ser hållningen tydligt.

Som Porter och Magill (2010) hänvisar i sin studie behovet av att nybörjare behöver få

erhålla tillräckligt med information för att kunna förbättras. Detta bekräftar även

Wolters (2002) förklaring på begreppet Feedback (se rubrik 1.4), då våra deltagare utför

en iakttagelse för att kunna korrigera och förbättra sig. Detta var intressant då deltagarna

Jenny och Johanna, som svarat att de ville använda en avatar, berättade senare under

intervjun att mycket handlade om deras självkänsla. Anledningen till varför Johanna

valde en avatar var att om hon hade sett sig själv hade hon då fokuserat på hur hon såg

ut, istället för att se om hon utförde övningen rätt eller inte. Som Hussain et alt. (2019)

tar upp kan animering uppfattas för abstrakt för en del deltagare beroende på nivån och

erfarenhet, detta är anledningen till varför det valdes att ge möjligheten åt användarna

att välja om de vill se sig själva eller använda en avatar i den slutgiltiga designförslaget.

Vidare fick deltagarna frågan om vilket av att de tre designförslagen de hade kunnat

tänka sig använda, valde hälften av deltagarna designförslag tre (se bilaga 8-10) som

inkluderade text och grafiska element. Detta visar, i motsats till studien från tidigare

(Tarchi et al., 2021), att hälften vill ha text med tydliga instruktioner och förklaring på

vad som behövs korrigeras. En ytterligare aspekt som noterades var svaret från
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deltagarna Josefin och Evelyn gällande vilket förslag de hade velat använda. De svarade

att de hade velat se en kombination på förslag ett (se bilaga 2-4) och förslag tre (se

bilaga 8-10) eftersom de upplevde att färgerna och texten hade varit mycket tydligare att

förstå speciellt för nybörjare. Detta upplevdes intressant då studien från Tarchi et al.

(2021), visade att det bästa sättet lära sig från en instruktionsvideo är om det endast

behövdes fokusera på en sak i videon. Tarchi et al. (2021) kom senare fram i sin studie

att, genom att ge möjlighet åt användarna att själva kunna pausa en video eller repetera

information efter egen förmåga var det sättet som eleverna lärde sig mest av i längden.

Varaktigheten på vår video kan emellertid ha påverkat vårt resultat, då vår prototyp

endast gav korta kommandon, gentemot Tarchi et al. (2021) studie som var på längre

instruktionsvideor.

Norman (2013) lyfter även upp i punkt nummer fyra till sju i “The seven stages of

action” (se rubrik 3.2), vikten av att designa för att användaren ska förstå: hur de kan

utföra en handling, vad det är som sker, vad det betyder att ha utfört den handlingen

och om de har uppnått sitt mål. Om detta förstås av användaren har man nått ett

användarvänligt designförslag. Som Madanayake et al. (2016) nämner, är det bättre att

ge användaren mer information för att hen ska förstå felet och kunna ändra sitt utövande

för ett bättre resultat. Porter och Magill (2010) styrker att för en oerfaren deltagarare

som ska börja lära sig blir det extra viktigt att ha tydliga instruktioner och även få den

motivationen för att kunna förbättras. Detta stärker även Wang et al. (2019) som tar upp

att det är betydelsefullt att detektera fel position i övningar och att ge förslag på

rättningen. I det slutgiltiga designförslaget valdes därför att lägga till möjligheten för

användarna att själva få välja om de vill ha förklarande text eller inte, med anledningen

att inkludera fler nivåer av erfarenhet inom träning.

Resultaten av denna studie bidrar till att få en bättre förståelse över hur ett visuellt

korrigerande feedback verktyg kan designas för att vara användbart i hemmaträning

(Nelson & Stolterman, 2016). Det framkom tydligt under intervjuerna att samtliga

deltagare var positiva till designförslagen och hade kunnat tänka sig använda detta

korrigerings feedbacksverktyg i sin hemmaträning. Detta med anledningen att de hade
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förstått mer tekniken bakom övningarna genom feedback i realtid och fått tips på hur de

kan förbättras.

6.2 Metoddiskussion
Utifrån den mall för designforskning som presenteras av Löwgren (2018) hämtades

inspiration för utövandet av designforskning till denna uppsats. I Löwgrens exempel

använde de en förstudie i form av intervjuer för att ringa in ett område och hitta en

punkt att lägga fokus på. I denna studie har uppbyggnaden av Löwgrens mall (2018) för

att forska inom design inspirerat arbetet men att vi anpassat dess mall till behovet i

denna uppsats. Därav har förstudien i denna uppsats utförts genom en litteraturstudie

(Patel & Davidsson, 2011). Genom att fördjupa oss i tidigare forskning och design

(Militaru et al., 2020) inom området kunde det identifieras en lucka som även ansågs

som ett problem i samhället (Friskis och svettis, 2021). Att använda sig av intervjuer i

ett sådant stadie kan leda till insikter som påverkar arbetet som ska utföras på gott och

ont. Insikterna kan öppna ögonen för designers kring vad som faktiskt är en problematik

hos hypotetiska användare och inte. Men för att få svar krävs det en del förkunskap hos

användarna om konceptet och kontexten och idéerna som framförs i diskussioner och

frågor. Om det inte är klart för användaren så kan det leda till att intervjun utvinner

felaktiga svar, eller som Patel och Davidsson (2011) kallar det, att intervjuareffektens

reliabilitet kan ifrågasättas.

I denna uppsats användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för att få

information som skulle ge oss designers en djupare förståelse och idé för vad som kan

ses som tydligt och användarvänligt av potentiella användare i deras träning (Patel &

Davidsson, 2011). Genom de val av intressenter som gjordes, det vill säga

bekvämlighetsurval (Patel & Davidsson, 2011), ledde det till att alla som deltog i

intervjuerna var kvinnor. Att endast ha kvinnor i intervjuerna var inte ett medvetet val

och är en faktor som vi inte kan veta om det påverkat det resultatet, men som Norman

(2013) säger med åtanke i att vi designar för att lösa en situation i en aktivitet (fel

utförande av styrketräning hemma) så länge resultatet är tydligt och löser problemet ska

det kunna vara användbart för alla.
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Frågornas ordning i intervjuerna kan ses som ledande med t.ex. frågan “Hur skulle du

vilja få feedback/instruktioner?”. Frågan är placerad efter att designförslagen

presenteras och om man skulle ha följt böckerna för att inte använda sig av ledande

frågor (Patel & Davidsson, 2011) skulle frågan placerats innan designförslagen

presenterades under intervjuerna. Men det skulle vara baserat på att deltagarna skulle

vara inlästa på ämnet för att kunna ge oss svar som vi skulle kunna använda (Patel &

Davidsson, 2011). Att istället placera frågan där den var gjorde att deltagarna fått

chansen att reflektera om vad undersökningen handlar om och kan då istället kanske få

idéer utifrån de designförslag som presenterats. Men överlag har riktlinjer för intervjuer

som Patel och Davidsson (2011) presenterat hållits efter. Med det menas att det använts

en neutral inledning, följt av kärninnehållet med en avslutning som lämnar rum åt

kommentarer och inlägg.

Med rådande restriktioner under pandemin (Folkhälsomyndigheten, 2021) hölls

intervjuerna på distans. Det hade sina fördelar med att det var enklare att nå ut till

deltagarna via internet och kunde då utföra intervjuer där de kände sig bekväma, men

hur bra projektion framfördes via webcam kan ifrågasättas. I början av intervjuerna

presenterades hjälpmedlet projektion som visades via webcam för att framföra hur den

tänkta idéen skulle kunna användas till deltagaren i en neutral start. Som

rekommenderat av Patel och Davidsson (2011) presenterades en chans för deltagaren att

fråga om projektion eller peka ut aspekter med konceptet som det inte förstod, men inga

frågor uppstod. Det tolkades då som att deltagarna hade förstått vad som menades och

var på samma plan men en del svar som gavs under intervjuerna pekade på att

deltagarna inte hade samma tolkning av projektion som antogs. Fenomenet är som

tidigare nämnt av Patel och Davidsson (2011) intervjuareffekten och kan vara ett tecken

på att deltagarna i intervjuerna inte var förberedda nog att delta i intervjun. Det kan ha

lett till förvirring under intervjuernas gång och kan då ha en viss påverkan på resultatet

som togs med från intervjuerna i analys stadiet där vi fick jobba med att urskilja

huruvida ett svar som angetts angavs för att de förstod kontexten och konceptet eller

inte.
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Generellt gav inte deltagarna många egna tankar och förslag när de fick chansen. Det

kan ha lett till att undersökningen med intervjuerna inte var så utforskande som det

skulle kunna ha varit (Löwgren & Stolterman, 2004). En lösning till det problemet hade

kunnat varit att bjuda in deltagarna tidigare i processen. Tonnquist (2018) skriver hur

det kan vara lönsamt att jobba med sina intressenter under designprocessen men säger

samtidigt att det kan uppstå problem när de deltagande intressenternas bild av målet inte

är samma för alla. Det gäller då att hitta en balans mellan förväntan och verklighet

samtidigt som alla är medveten att alla inte kommer vara nöjda med slutresultatet som

presenteras. Att kombinera metoder från Martin och Hanington (2012), som

fokusgrupper och design workshops för att bolla med under hela design- och

undersökningsprocessen (Löwgren & Stolterman, 2004), hade vi fått fler möjligheter att

få insikter och förslag från deltagarna parallellt under arbetets gång.

Designförslaget som presenterar har en funktion där information kring användarens

rörelser tas upp via mobilkameran som i sin tur analyseras och återspeglas i

projektionen som användaren följer. I analysen av materialet värderas användarens

rörelser för att se att de utförs på rätt sätt. Som Löwgren och Stolterman (2004) tar upp,

vi som designers har ett etiskt ansvar. Löwgren och Stolterman (2004) refererar i sin tur

till Grudin (1990) som beskriver hur farligt kreativitet kan vara i händerna på en

designer utifrån en etisk synvinkel. I detta förslag är den etiska frågan kring

inspelningen av användaren som ska speglas i projektionen. Därav i detta designförslag

sparas inte inspelningsmaterialet av användaren. Då detta designförslag har sin centrala

del kring realtids feedback så ges ingen form av kvantitativ feedback efter utförandet av

ett träningspass då det enligt Murnane et al. (2020) kvalitativ feedback i efterhand inte

är en effektiv metod för att ge användaren verktyg till förbättring. Detta gör att

information inte behöver lagras och användarens informations integritet behöver inte

ifrågasättas utan användaren kan känna sig säker.
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7. Slutsats
I intervjuerna presenterades tre olika designförslag för ett visuellt korrigerande feedback

verktyg som jämfördes och analyserades av deltagarna i intervjuerna (Patel &

Davidsson, 2011). Deltagarna var alla positiva till idén och såg nyttan i en lösningen.

Tydligheten granskades och svaren som gavs analyserades för att hitta kopplingar

mellan svaren. Två av deltagarna pekade mot en kombination mellan två utav de

designförslag som presenterades och trodde den kombinationen skulle leda till bästa

tydlighet. Då även hälften av deltagarna föredrog designförslag ett (se bilaga 2-4) och

hälften föredrog designförslag tre (se bilaga 8-10) blev det självklart att de alternativen

skulle kombineras. Resultatet blev en design som erbjuder att se dig själv eller en

animerad avatar, färgade prickar med hjälpande pilar och text som förklarar vilken

korrigering som krävs.

Den analyserade datan från intervjuerna användes tillsammans med designriktlinjer

(Norman, 2013), forskning inom framgångsrik design (Hussain et al., 2019; Wang et al.,

2019; Lei, 2018; Madanayake et al., 2016) och tidigare förslag (Militaru et al., 2020;

Sato et al., 2019; Ikeda et al., 2018) för att landa i ett förslag som skulle kunna ses som

användbart i kontexten hemmaträning.

Kan frågeställningen besvaras?

“Hur skulle design för ett visuellt korrigerande feedback verktyg kunna se ut för att ses

som användbart inom hemmaträning? Vilken visuell design skulle vara tydligast att

förstås av en användare?”

Genom att använda färgval utifrån Lei (2018) resulterar det i ett förslag som blir

tydligare för en användare. Genom att hålla en genomgående layout i designen gör det

även att användare kan känna igen sig, navigera och ta in information mer naturligt

(Bergström, 2017) utan att det ska kräva extra fokus. Att undvika kvantitativ feedback

(Murnane et al., 2020) leder i sin tur till att förslaget kan hjälpa användaren att uppnå ett

resultat närmare det önskade resultatet. Utifrån intervjuerna kunde de designförslag som

presenterades evalueras och kritiseras för att komma fram till tydligast design inför

slutdesignen. Svaren blev att behålla de färger som deltagarna kände igen. Den
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korrigerande hjälpande texten kunde ses som övertydlig av en del av deltagarna i

intervjuerna, men för andra deltagare helt lagomt (Porter & Magill, 2010), valdes det att

presentera två olika nivåer av tydlighet i det sista designförslaget. Som lösning ska

texten gå att stängas av och på. Designen är ett förslag för att förbättra en aktivitet och

så länge som designen är tydlig ska den kunna användas av alla Norman (2013).

Ett korrigerande verktyg för hemmaträning är, efter denna undersökning, tydligt att det

behövs. De brister som finns i dagens träningsappar (Militaru, 2020) och den hjälp som

kan ges på distans ser inte ut att räcka för att ge resultatet användare är ute efter. Vårt

designförslag är ett försök till att börja minska kunskapsluckan (Löwgren, 2018) inom

korrigerande verktyg för hemmaträning.
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9. Bilagor

Bilaga 1 -Tabell

Fiktiva
namn

Ålder Träningsvana Erfarenhet Träningsform

Sara 24 4-5 ggr/veckan 9 år. Tränat väldigt
länge sedan 15 år
ålder ungefär

Styrketräning,
promenader, dans och
löpning

Johanna 24 3-4 ggr/veckan 3 år Styrketräning, promenader

Isabell 22 3-4 ggr/veckan 2 år Styrketräning och motion
hemifrån.

Jenny 24 4-5 ggr/veckan över  5 år Styrketräning

Evelyn 22 6 ggr/ veckan Elitträning sedan
10 år tillbaka

Tennis, löpning,
styrketräning

Josefin 28 2 ggr/ månad 10 år Pass, dans, badminton,
tennis.

Tabell på deltagarna som deltog i intervjuerna.

58



Bilaga 2 - Planka Designförslag 1

Bilaga 3 - Squat Designförslag 1

Bilaga 4 - Utfallssteg Designförslag 1

Bilaga 5 - Planka Designförslag 2
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Bilaga 6 - Squat Designförslag 2

Bilaga 7 - Utfallssteg Designförslag 2
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Bilaga 8 - Planka Designförslag 3

Bilaga 9 - Squat Designförslag 3

Bilaga 10 - Utfallssteg Designförslag 3
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Bilaga 11 - Intervju frågor
Del 1

Frågor till deltagarna:

Ålder:
Träningsvana:
Erfarenhet:
Träningsform:
App-vana , användning av träningsapp:
Vad fick dig att börja träna?
Tog du hjälp av vänner, PT eller annat när du började träna?
Vad var jobbigast när du började träna och var nybörjare?
Vad får dig att vilja träna ?

Del 2

Designförslag 1
● Vad tror du hände i denna video?
● Känner du att du förstår vad som hände i videon? Varför?
● Är det något du inte förstår?
● Något annat du tänkte på ?

Designförslag 2
● Vad tror du hände i denna video?
● Känner du att du förstår vad som hände i videon? Varför?
● Är det något du inte förstår?
● Något annat du tänkte på ?

Designförslag 3
● Vad tror du hände i denna video?
● Känner du att du förstår vad som hände i videon? Varför?
● Är det något du inte förstår
● Något annat du tänkte på ?
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Del 3

● Om du fick välja ett av de tre alternativen på feedback illustrationerna vilken
hade du velat använda? Varför?

● Vad saknar du ?
● Hur skulle du vilja få feedback/instruktioner?
● Skulle det här feedback instruktionerna ger dig värde i din träning, på vilket sätt,

varför?
● Ytterligare tankar funderingar, förslag?
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Bilaga 12 - Kontrakt
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Möjliga frågor:

konceptet: Vår ide behöver ett projektor som är kopplat till en mobilskärm.

Användaren ska utöva sin träningsövningar framför mobilen, där mobilens

kamera läser av kroppen och ger korrigerande feedback på användaren övningar.

Denna “skärm” spelar mobilskärmen

Syfte:

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken design är tydligast att uppfattas i

ett visuellt korrigerande verktyg via projektor skulle ge i kontexten hemmaträning.

Genom att skapa designförslag och jämföra dem i en intervju för att förstå djupare

vilken design som ger en användare användbar feedback i sin hemmaträning.

Vår koppling mellan vår frågeställning och resulat?

“Hur skulle design för ett visuellt korrigerande feedback verktyg kunna se ut

för att ses som användbart inom hemmaträning?

Vilken visuell design skulle vara tydligast att förstås av en användare?”

Utifrån tidigare studier : Vår State of art: Militaru et al., 2020 - skriver att något som

inte har många digitala lösningar än är korrigerande feedback inom träning. Tidigare feedback

har varit med korrigerande text,färger och sträckfrån (ref) Några punkter som kopplades var :

Att färgerna spelar en stor roll för att användaren lättare kan förstå korrigeringar.

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1145/3395035.3425302

Varför valde vi vår metod?
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Vi valde denna metod eftersom vi ville utforska olika designförslag på hur korrigerande

feedback på hemmaträning kunde se ut. Då togs det inspiration från Löwgrens mall för

“forskning genom design” (Löwgren, 2018). Med det menar vi att med en förundersökning, där

vi studerar den existerande forskningen, gav det inspiration och förståelse för ämnet. Utifrån

den kunskapen togs undersökningen vidare till designförslag som i sin tur analyserades och

utvärderades med hjälp av intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer som var semistrukturerade

(Patel & Davidson 2014) gav det oss kunskapen som krävs för att design av förslagen ska kunna

utvärderas.

Varför valde vi en litteraturstudie först?

Vi valde att det eftersom vi Utifrån den mall för designforskning som presenteras av

Löwgren (2018) hämtades inspiration för utövandet av designforskning till denna

uppsats. I Löwgrens exempel använde de en förstudie i form av intervjuer för att ringa

in ett område och hitta en punkt att lägga fokus på. I denna studie har uppbyggnaden av

Löwgrens mall (2018) för att forska inom design inspirerat arbetet men att vi anpassat

dess mall till behovet i denna uppsats. Därav har förstudien i denna uppsats utförts

genom en litteraturstudie (Patel & Davidsson, 2011).

Varför vi inte tog in deltagarna i slutet?

Varför valde vi dem designförslagen att ha med i vår studie?

Eftersom det är ett nytt område kring på feedback på träning tog vi hjälp av

tidigare studier som (x xx ) så har det utforskats kring riktllinjer för att användare

ska förstå design enklare.

Hur var vi använt normans deisgnriktlinjer i vår studie / utförande av

deisgn förlsag?

“Seven stages of action” (Norman, 2013) har i denna designprocess använts för att kolla

användarvänligheten och tydligheten i designförslaget under designprocessen. Genom
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att ställa dessa frågor mot designen och, som Norman (2013) säger, om frågorna kan

besvaras så kan det ses som en användbar och tydlig design.

Hu vi har använt dem

Vårt resultat förhåller sig till den kunskap som vi har tagit upp inledningen?

Vilken analysmetod har vi använt?

wang:

Militaru : Millitaru et al. (2020) skriver hur de mobila verktyg som finns har få stöd

och nästan inga har realtids feedback som kan hjälpa utövaren i sin hemmaträning. Det

finns alltså ett problem som kan lösas med digital design.

Madanayake : Att få feedback i realtid har Madanayake et al. (2016) undersökt djupare

eftersom det är inte alla som har den möjligheten att ha sessioner med PT på gymmet.

De ville skapa visuell feedback som svarar direkt på hur användaren utför sin övning

samt visa hur kroppshållningen var placerad.
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