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 Abstract 

 

 

The last few years a lot of media air time has been devoted to training, sports, health and weight 

loss on a more personal level then before. The new media arena is beeing used at its´ maximum 

to broadcast wievs on how we should eat, look, exercise and live. This thesis is trying to make 

better understanding on what people in general think is important when it comes to physical 

training and motivation with the aid of digital media and IT systems. The thesis describes a 

workshop that was conducted within the frames of Participatory Design and the outcome of that 

workshop. The workshop was conducted with a group of lead users (in this case instructors at a 

very large fitness center in Umeå, Sweden) and the main question was ”How can IT be used to 

achive a positive effect on physical exercise if motivation is the focus?”. Data was collected 

during both a future workshop and an analysis of a digital media production prototype, and 

could be seen as two qualitative studies. The outcome of these studies shows three interesting 

areas where motivation aided by IT is importat. Primarily it is through the experience of the 

class. Through flow and mindfulness. Secondarily motivation can be aided by IT in the field of 

result analysis. As a final arena motivation could also be aided by IT through information 

sharing between the finess center and the class participants.  

 

 

 

1. Inledning 

 

De senaste åren verkar det mediala fokuset ha riktats mer och mer mot träning, hälsa, 

viktminskning och fitness på ett mer personligt plan än tidigare. Den nya arenan som media 

kan använda sig av verkar utnyttjas till sitt absoluta max för att nå ut med synpunkter om 

hur vi bör äta, träna och se ut. Dessutom verkar fokus ha förflyttats från att passivt titta på 

när atleter utövar sin sport till att nu mer och mer involvera den enskilde vanliga människan. 

En snabb blick i tv-tablån tycks bekräfta känslan. Biggest loser, Du är vad du äter, Dance 

your ass off, Models of the Runway och TV3s senaste satsning Glamourama och det är här 

någonstans som detta examensarbete tar sitt avstamp. Ett försök att bättre förstå vad som är 

viktigt för den helt vanliga människan när det kommer till träning och motivation till 

träning.  

Eftersom uppsatsen skrivs inom ämnena informatik och digital medieproduktion så finns 

det problematiserade området kring en relativt ny typ av IT. Nämligen tillämpningsområdet 

SportIT. I takt med att intresset för träning har ökat, har också intresset för att använda 

digitala artefakter i sin träning ökat. Många av produkterna är rent kommersiella verktyg för 

att följa upp träning, exempelvis Nike+™, och del använder den fysiska utmaningen som ren 

underhållning, exempelvis Nintendo Wii™. En liten del faller dock inom ett mer 

vetenskapligt arbete. Här kan nämnas projekt för att skapa stöd för barn med cerebral pares, 
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att öva upp sina motoriska funktioner (Sandlund et al. 2009) och projekt som handlar om att 

skapa social gemenskap genom sport där utövarna befinner sig långt ifrån varandra rent 

geografiskt (Mueller et al. 2007). Genom denna bakgrund skapades en grundidé för arbetet 

om att utforska antingen en redan existerande plattform, eller ett helt nytt koncept. Efter ett 

möte med Charlotte Wiberg, VD på produktionsbolaget CreativeCamp i Umeå, öppnade sig 

dock möjligheten att faktiskt kunna kombinera ett utforskande av både existerande 

plattformar tillsammans med nya koncept. 

Wibergs förslag på inramning av arbetet är att planera, genomföra och sammanställa en 

form av workshop/seminarium kring nya digitala metoder för att motivera medlemmar på 

en av Sveriges största träningsanläggningar, IKSU, att träna effektivare med ett högre mått 

av motivation. En sådan workshop skulle kunna ge tydliga idéer för hur man kan utveckla 

redan existerande koncept för IT-stöd i träning, men också ge helt nya infallsvinklar på vad 

framförallt instruktörer, men också betalande medlemmar, uppfattar som viktigt i 

kopplingen mellan IT-stöd och motivation till träning. En framtida utveckling av dessa idéer 

skulle i sin tur kunna skapa fördelar för både motionärer och träningsanläggningar när man 

vill erbjuda tilltalande plattformar för att bedriva en hälsosam träning. 

Examensarbetets syfte handlar om att beskriva instruktörers och medlemmars idéer och 

tankar kring att använda IT som stöd för sin motivation till träning. Detta ska sedan inom 

ramen för CreativeCamps projekt kunna användas för att utveckla en IT-baserad 

träningsplattform. Eftersom CreativeCamps projekt använder sig av Participatory Design 

som utgångspunkt knyter arbetet an till detta framförallt genom metodval och val av verktyg.  

Sammantaget utmynnar både utgångspunkten, inramningen och syftet med arbete i 

frågeställningen: 

 

”Hur kan IT användas för att uppnå en positiv effekt i träningen, om vi utgår från att 

motivationen sätts i fokus?” 

 

I arbetet görs huvudsakligen en indelning av motivation i två delar. En inre motivation och 

en yttre (Imsen 1999). Den yttre motivationen kan förenklat förklaras genom yttre faktorer 

så som krav på godkända resultat och en högre social ställning, baserat på prestationer, 

skapar en drivkraft för träningen. Den inre motivationen kan lika förenklat exemplifieras 

med en träning som till största delen drivs av utövarens egen inneboende vilja att utvecklas 

fysiskt på ett sätt som kanske är hälsosamt för kroppen och som på sikt medför ett friskare 

liv.  

Analyser av de resultat som framkommer under workshopen skulle kunna sägas vara 

tvådelad. Det skulle gå att analysera resultatet i riktning mot att utveckla specifika produkter 

i sig, men det skulle likaväl gå att ta utgångspunkt i att ytterligare förstärka den huvudsakliga 

frågeställningen. Det skulle givetvis vara av intresse att analysera resultaten från bägge 

perspektiven. Dock skulle inte den första analysen tillföra speciellt mycket för arbetet i sin 

helhet så därför avgränsas analyserna utifrån frågeställning och syfte. Analyserna kommer då 
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oberoende av varandra utgöra två kvalitativa undersökningar som följer arbetets syfte att 

beskriva på vilket sätt IT skulle kunna användas för att förstärka motivationen för träning.  

       Inledningsvis kommer begrepp, så som SportIT och motivation, kort beskrivas. Därefter 

följer en redogörelse för metodval för den genomförda workshopen, följt av resultat från 

samma studie. Slutligen presenteras analys och slutsatser.  

 

1.1 Vad är IKSU? 

 

Huvuddelen av studien är förlagd till IKSU (Idrottsklubben Studenterna Umeå) och deras 

sportanläggning på Umeå Universitets campus. Fokus i arbete kommer att ligga på 

gruppträning då denna form av träning täcker in både styrka, kondition, förbränningsträning 

och smidighetsträning. Arbetet skulle lika gärna kunna koncentreras till gymmet eller någon 

av IKSU´s elitsatsande sektioner (Innebandy, Beachvolleyboll, Kendo, etc.), men eftersom 

författarens eget intresse ligger framförallt på gruppträningsformerna föll det sig naturligt 

att fördjupa sig här.  

IKSU en av Sveriges största idrottsanläggningar med sina ungefär 17.000 medlemmar. 

Det finns i nuläget två träningsanläggningar i Umeå som IKSU driver. IKSU Sport och IKSU 

Spa. Enligt föreningen har man ca 20.000 besök per vecka på IKSU Sport, en anläggning 

som upptar 23.500 kvadratmeter. Utbudet omfattar både gruppträning, med ett 20 tal 

kategorier, gym, simhall, klättervägg och hallar för diverse bollsporter.* 

Inom gruppträningssektorn på IKSU Sport finner man både standardiserade koncept som 

köps in på licens och träningsformer som utvecklas och bedrivs helt inom föreningens egna 

väggar. Exempel på gruppträningsformer som utvecklas lokalt och inte är bundna till någon 

licens är cykelpass och gympapass. I dessa fall utbildas instruktörer antingen lokalt på 

anläggningen eller genom mer centrala ledarutbildningar och instruktören lägger i samråd 

med anläggningens koordinatorer upp lämplig utformning av sina egna pass. De licensierade 

passen är färdigkoreograferade och ska förmedlas på det sätt upphovsmakaren bestämt. 

Exempelvis är gruppträningsformer från det Nya Zeeländska fitnessföretaget Les Mills 

designade på detta sätt och instruktörerna följer företagets policy när det gäller att förmedla 

passen. Alla dessa pass är standardiserade för att genomföras likadant över hela världen.  

 

 

 

 

 

                                                
* Alla siffror är hämtade från IKSU´s egen webbsida (http://www.iksu.se) samt via kontakt med 
fastighetsanvarig Bo Andersson. 2010-05-09 

http://www.iksu.se/
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1.2 Var finns motivationen? 

 

En central del i arbetet är begreppet motivation. Varför gör vi det vi gör? Som nämnts 

tidigare kan motivation delas upp i två delar. Inre motivation, eller intrinsic motivation, och 

yttre motivation, eller extrinsic motivation (Konetes 2010). Begreppen intrinsic och extrinsic 

motivation är här användbara på två sätt. Dels hjälper dem till att förklara vilka faktorer som 

aktiverar oss för att uppnå vissa mål, dels utgör de en koppling mellan synsätten på arbetets 

studie. Hade studiens syfte varit att enbart beskriva instruktörers och medlemmars syn på 

motivation för träning hade begreppen kunnat användas ur ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Nu lägger frågeställningen på ytterligare en dimension på studien, nämligen IT-perspektivet 

och begreppen intrinsic och extrinsic motivation kan således appliceras på området User 

Experience.  

Begreppen inre motivation och intrinsic motivation beskriver bägge vilka känslor eller 

upplevelser som får en person att uppnå någonting utifrån sin egen vilja. Exempelvis 

kommer denna typ av motivation ur situationer där utövaren eller användaren upplever att 

det är viktigare att bemästra och förstå ett ämne snarare än att bara kunna redogöra för 

ämnesinnehållet för att uppnå ett bra betyg (Imsen 1999). Alltså prioritera en djupare 

långvarig kunskap snarare än en ytlig och kortsiktig. På samma sätt kan en motionärs inre 

motivation exemplifieras genom att denne söker en djupare kunskap och förståelse om hur 

motionssättet påverkar kroppen snarare än att bara springa för att se ett kortsiktigt resultat i 

viktnedgång eller lite bättre kondition. 

Extrinsic motivation har på samma sätt många likheter med yttre motivation. Här 

påverkas utövaren utifrån och drar sina incitament från yttre faktorer. Ett mycket tydligt 

exempel på yttre motivation torde vara pengar, men även en tävlingssituation skulle kunna 

exemplifiera extrinsic motivation eller yttre motivation eftersom målet då är att vara bättre 

än en motståndare, snarare än att prestera optimalt för sin egen skull. 

Sett ur ett user experience-perspektiv är dessa begrepp också viktiga (Konetes 2010). 

Motivation tillskrivs en stor del av framgångsfaktorerna för hur exempelvis ett spel emottas 

av användarna. Här är det också svårare, men mer önskvärt, att bygga motivationen kring 

intrinsic motivation för att få ett så bra resultat som möjligt. Mycket av framgången kan 

nämligen tillskrivas fördelarna med att uppleva en handling där man känner sig delaktig och 

på så sätt känner en form av självförverkligande. 

 

1.3 SportIT – ett nytt tillämpningsområde av IT 

 

Utvecklingen av IT har inte bara gått fort, den har också breddats till att omfatta områden 

som ligger långt utanför de ursprungliga. Ett av dessa områden är sport, motion och hälsa. 

Här används IT på en mängd olika sätt, men det finns några tydliga inriktningar. Dels 

handlar det om att använda IT på kanske det mest uppenbara sättet. Som ett verktyg att 

samla in och bearbeta data om den utförda fysiska aktiviteten. Mycket av de stöd som finns 
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tillgängligt idag är kommersiellt gångbara. Många av produkterna är också inriktade på 

någon form av uppföljning av kundens träning. Allt från Suunto´s pulsklockor, till Nike+ 

iPod™-integrerade stegräknare, till GPS-mobilapplikationer som i realtid registrerar 

användarens löprunda. Det finns också en stor arena för nya former av IT där upplevelser 

sätts i fokus. I och med Nintendo Wii´s intåg gjordes en mängd tv-spel som krävde en fysisk 

ansträngning (mer än tumtryckningar) för att kunna spela. Ytterligare aktörer inom SportIT, 

som till exempel Les Mills™, använder sig av IT och digitala produktioner för att distribuera 

material, utbildning och information till sina träningscenter och instruktörer över hela 

världen. Någonstans inom området SportIT finns självklart också en vetenskaplig arena. 

Forskningsprojekt som handlar om allt från att finna vägar för att digitalt och interaktivt 

kunna utvärdera aerobic- och kampsportsrörelser via en video-spegel (Hämäläinen 2004) till 

att hitta digitala stöd för barn med störningar i den motoriska utvecklingen (Sandlund et al. 

2009).  

 
1.4 Relaterat arbete 

 

För att hitta, för studien, relevant relaterad forskning utökades sökningarna till att även 

innefatta angränsande områden, exempelvis habilitering, för att få en bredare inblick i nyare 

användningsområden av IT. 

I artikeln An Enhanced Musical Experience for the Deaf: Design and Evaluation of a 

Music Display and a Haptic Chair (Nanayakkara et al. 2009) beskrivs design och utvärdering 

av ett system i prototypstadiet för att förhöja upplevelsen av musik för hörselskadade. Detta 

sker genom att använda andra sensoriska möjligheter än ljudvågor som färdas genom luft till 

örats trumhinna. I detta fall en stol försedd med flertalet högtalare som producerar tydliga 

vibrationer. En del av arbetet som beskrivs i artikeln bygger på flowteorin. Författarna 

påpekar dock att inte alla delar av denna teori är gångbara på en passiv aktivitet, som att 

lyssna på musik. En synnerligen intressant aspekt av denna forskning är hur IT i det här 

fallet, i en högst kroppslig kontext, kopplas samman med upplevelse och flow. Artikelns 

författare påpekar som sagt att flowteorin inte är fullt gångbar på grund av för låg aktivitet, 

men det positiva gensvaret som försökspersonerna ger visar ändå på en intressant koppling 

mellan aktivitet, upplevelse och flow. Något som också i allra högsta grad gäller för 

gruppträning. 

På närliggande tema finns det också forskning kring hur barn med motoriska problem kan 

motiveras och inspireras att träna upp sina färdigheter med hjälp av IT (Sandlund et al. 

2009). Här används spel och lek via dator som verktyg för att barnet på ett enkelt sätt ska ha 

lättillgängliga hjälpmedel för att träna. Det poängteras också att det behövs verktyg som 

möjliggör en utmaning som svarar mot utvecklingen som sker genom träningen. Återigen 

finns det här, om än en något svag, koppling till flowbegreppet, men intressantast är den 

nära kopplingen till motivationsbegreppet. Både intrinsic och extrinsic motivation bör vara i 

balans för att här skapa en så bra förutsättning för motorisk träning som möjligt. Detta sker 
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genom att barnet både upplever träningen som glädjefylld och egennyttig, men också genom 

att få feedback på träningen från exempelvis en förälder eller sjukgymnast. Även om det 

aktuella forskningsprojektet ligger mycket nära det som utforskas i detta arbete skiljer sig 

grundförutsättningarna markant. Det är inte orimligt att anta att skillnader i vad som 

upplevs som motivation och användbara IT-stöd skiljer sig betydligt åt när man jämför barn 

under habilitering med vuxna som tränar av helt andra orsaker. 

       När man ytterligare närmar sig tillämpningsområdet SportIT finns det projekt som 

beskriver delar av det som detta arbete kommer behandla. Projekt som Breakout for Two 

(Mueller och Agamanolis 2005) handlar om att knyta samman människor med hjälp av ett 

digitalt bollspel som kräver fysisk ansträngning. Fokus i just detta projekt förefaller ligga 

kring att skapa dels ett användargränssnitt som kräver fysisk ansträngning och dels att 

påvisa att det är möjligt att delta i samma sportliknande spel även med en stor distans 

mellan spelarna. Dessa aspekter ligger nära studien på IKSU så till vida att det reflekteras 

kring hur man med hjälp av IT kan motivera och uppmuntra till en fysisk aktivitet. Däremot 

skiljer sig studierna åt markant när det kommer till deltagare och aktiviteter. Breakout for 

Two berör enbart två spelare åt gången och aktiviteten är nära förbunden med en tävling. 

Gruppträning i exempelvis aerobicform utövas i större grupper och har sällan tävlingsinslag. 

Däremot belyser Mueller och Agamanolis ett väldigt intressant område som handlar om att 

utveckla sport och träning långt från dagens versioner. 

Slutligen finns det relativt omfattande studier på hur träningsanläggningar kommer att 

behöva förändras över de närmaste decennierna (Dale et al. 2009). Tyvärr är inte just detta 

område fritt från marknadsintressen och studier som beställts av ledande aktörer inom 

träningsbranschen kan inte tillskrivas ett speciellt högt vetenskapligt värde. Det är dock 

intressant att studierna görs. Det är ett tecken på att träning i grupp är i förändring och att 

många av orsakerna till detta tillskrivs nya teknologier. Även om det inte är fullkomligt 

vetenskapligt belagt så indikerar det kanske ändå att det behövs vetenskaplig forskning kring 

området träning, motivation och IT.  

2. Metod 

 

Ramverket för val av arbetets metod har både innefattat det som är uppsatt av själva 

projektet i sig, men också av faktorer så som tid och externa resurser. Avgörande har dock 

varit vilka metoder som tidigare har varit nyttjade och vilka som har funnits väl beskrivna i 

vetenskaplig litteratur med kopplingar till företrädelsevis ämnet Participatory Design 

(Kensing & Munk-Madsen 1993). 

Den mest övergripande ramfaktorn för arbetet kom att vara den samma som inledningsvis 

diskuterades tillsammans med CreativeCamp, det vill säga Participatory Design. Det har 

dock inte varit ett krav att använda denna metod, men en inledande analys gjorde gällande 

att Participatory Design utgör en både bekväm och tydligt avgränsande ram samtidigt som 

den inte på något sätt bli en begränsning. 
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Eftersom arbete tar sin utgångspunkt i begreppet motivation har inriktningen således varit 

att finna arbetssätt som har en tydlig och uttalad koppling till just motivation. Baserat på 

författarens egen tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning inom Försvarsmakten faller ett 

pedagogiskt förhållningssätt kallat Helhetsbaserat lärande (Lindholm 2006) mycket nära det 

begreppet. Sett ur ett informatikperspektiv hamnar Participatory Design givetvis också i 

fokus.  

    Genom att använda PMI-metoden (Lindholm 2006) har de två inledande och 

övergripande inramningarna av arbetet värderats för att avgöra vilken som är mest relevant 

som utgångspunkt. 

 

PMI Helhetsbaserat lärande Participatory Design 

Plus Välbekant.  

Använt i praktiken. 

Tydligt fokus på 

motivationsbegreppet. 

Ramfaktor för hela 

projektet. Bra med 

stöd från 

institutionen för 

Informatik på 

universitetet. Redan 

etablerad kontakt. 

Minus Ingen metod, ett 

förhållningssätt till 

utbildning. Ingen 

koppling till informatik 

alls. Extremt smalt och 

begränsat i nuläget. 

Ingen egentlig 

erfarenhet av PD. 

Kan upplevas som 

en begränsning 

eftersom det är en 

ram för hela 

projektet. Kräver 

mycket inläsning 

(tidsaspekt). 

Intressant Motivationskopplingen. 

Pedagogiskt perspektiv. 

Vad får människor att 

studera – vad får folk 

att träna. Väcker tankar 

och frågor kring den 

pedagogiska aspekten 

av framförallt 

gruppträning med 

ledare. 

Delaktighet av tänkta 

användare. Chans att 

påverka. 

Demokratiaspekt. 

Fig. 1: PMI-matris 
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PMI-metoden är en förhållandevis enkel och snabb metod, framtagen av Edward De Bono, 

för att tydligt strukturera en värdering av någonting. I det här fallet ett val av vetenskaplig 

utgångspunkt för ett uppsatsarbete och en studie i workshop-format. Resultatet kan enkelt 

beskrivas med en matris där Plus, Minus och Intressant får vars en egen kolumn. Metoden är 

speciellt användbar när man behöver ”kill your darlings” eftersom den främjar en mer 

objektiv syn på det som ska värderas. Utgångspunkten för metoden är att en tanke inte kan 

göras otänkt och därför kan man sortera in den under P, M eller I.  

     I matrisen tvingas man vara lojal mot sina tankar kring dessa två ramar. Helhetsbaserat 

lärande upplevdes dock inte att vara speciellt användbart i arbetet med tanke på att det inte 

är ett arbetssätt som är direkt applicerbart inom ämnet informatik. Däremot är 

Helhetsbaserat lärande fortfarande intressant för mindre delar i arbetet. Eftersom arbetet 

kretsade kring en workshop, var begränsat till en kortare tidsperiod och fokuserat på att 

skapa en optimal förutsättning för att föda kreativa förslag drogs slutsatsen att Participatory 

Design skulle komma att utgöra den huvudsakliga ramen. En kort analys av detta resultat 

gav följande: 

 

 En tydlig och naturlig koppling, röd tråd, genom hela projektet. 

 Ett bra stöd genom redan etablerade kontakter med gedigen kunskap på områden. 

 En tydlig och uttalad användning inom informatikområdet. 

 En studie som kommer kretsa kring delaktighet och motivation att skapa bättre 

och relevanta verktyg för att motivera träning. 

 

3. Verktygsval för workshop 

 

Under arbetet med att ta fram verktyg för workshopen var strävan att vara lojal mot 

metodvalet och främst titta på användbara stöd som redan är beprövade inom ramen för 

Participatory Design. Detta uteslöt dock inte användning av andra verktyg som skulle kunna 

falla inom Participatory Design, men som saknar tidigare prövning inom just detta område. 

Tillvägagångssättet för valen liknar det ovanstående valet av vetenskaplig metod. Genom 

framförallt research av artiklar skrivna av informatikforskare och i synnerhet på ämnet 

Participatory Design sammanställdes ett urval av tänkbara verktyg och genom en vidare 

analys av dessa presenteras ett relevant val. 

Som inledande förslag har två metoder som använts flitigt under tidigare processer valts. 

Dessa förslag är speciellt användbara i de inledande faserna i en designprocess (Löwgren & 

Stolterman 2004) där tonvikten kanske främst ligger på att finna nya idéer eller 
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konceptutvecklingar. Med hänsyn till detta talar förslagen för en tillämplig användning inom 

studien. 

 

3.1 Future Workshop 

 

Valet faller här på att redovisa Finn Kensing och Kim Halskov Madsens variant av Future 

Workshops (Greenbaum, Kyng 1991). I grunden är det dock samma system som Jungk & 

Mullert presenterar med tillägget att man här använder sig av metaforer som ett verktyg för 

att underlätta för deltagarna att utveckla kritikfasen tillräckligt och inte köra fast.  Future 

workshops går i korthet ut på att samla en grupp med människor med en likartad 

problemsituation (problem betyder här i kontext av att någonting behöver förändras eller 

utvecklas)  och analysera vad i problemet ligger, skapa en framtidsvision och därefter 

diskutera hur dessa framtidsvisioner ska kunna realiseras. Mer ingående ser de tre faserna ut 

på följande sätt: 

 En kritikfas där nuläget gås igenom med vad som kan liknas en brainstorming (Cross 

2000). Korta kärnfulla meningar används för att beskriva problemområden i nuläget. Alla 

synpunkter som redovisas kan sedan struktureras vidare under rubriker som är specifika för 

varje projekt i sig. Tänkbara rubriker för min egen workshop skulle kunna bli exempelvis:  

Transport av information eller kontakt med instruktörer. Under dessa rubriker sorteras 

således alla de korta meningar som berör respektive rubrik. Det är också lämpligt enligt 

Kensing & Madsen att slutligen formulera en sammanställning som lite tydligare förklarar 

synpunkterna som tagits fram.  

       På kritikfasen följer sedan vad som kallas fantasifasen. Precis som i kritikfasen försöker 

man använda korta kärnfulla meningar för att beskriva sina fantasier om framtiden. Det kan 

också vara lämpligt att starta med någon form av kreativ uppvärmning (De Bono 1984) för 

att skapa lite bättre förutsättningar för fantasin hos deltagarna. Likväl som i kritikfasen är 

det här en god idé att sammanställa och analysera de synpunkter som har kommit fram. 

Kensing & Madsen använder sig av ett poängsystem där varje deltagare får ett visst antal 

röster som man sedan får lägga på sina favoritförslag. De högst rankade förslagen tar man 

sedan med sig till nästa fas för vidare bearbetning. 

Implementeringsfasen kommer sist i workshopen och här bearbetas de mest intressanta 

förslagen med inriktningen att de ska realiseras. Det kan också vara så att vissa förslag enbar 

kan realiseras om även andra omständigheter förändras. Kensing & Madsen´s beskrivna 

workshop utmynnar här i en reell handlingsplan för hur, i detta fall, personalen på ett 

bibliotek ska gå vidare för att skapa en modernare och effektivare arbetsplats.  
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                     Fig. 2: Deltagare under studiens Future Workshop. 

 

Det som är speciellt med Kensing & Madsen´s  version av Future Workshops är att de lägger 

på en ytterligare dimension eller verktyg till processen. Nämligen metaforer. Dessa används i 

alla tre faser för att underlätta för deltagarna att tänka mer kreativt. Man använder bland 

annat metaforer om ovan nämnda bibliotek som ett förråd eller som en affär. Varje metafor 

för med sig tankar om hur man i den kontexten ser sin arbetsplats. I denna studie skulle 

exempelvis metaforer kunna användas för att på ett annorlunda sätt beskriva 

träningsanläggningen som ett kraftverk där människor avsätter och producerar energi. Den 

metaforen kan i sin tur ge associationer till att det  i så fall behövs olika mätinstrument för 

att avgöra hur mycket energi som levereras, men också kanske väcka tankar om att en 

medlemsavgift ska betala beroende på hur mycket man faktiskt använder sig av 

anläggningen.  

 

3.2 Metod 635 

 

Ytterligare en relevant metod som i allra högsta grad vore intressant att prova i detta 

sammanhang är Rohrbachs 635-metod. Detta är en något mer strukturerad variant av 

brainstorming (Löwgren & Stolterman 2004) och kan betraktas som mindre problematisk ur 

ett gruppdynamiskt perspektiv. Eftersom metoden till stora delar används under tystnad, där 

man istället vädrar sina idéer via text på papper minskar man också problemen med att vissa 

individer i gruppen tar för stor plats i relation till andra och på så sätt hämmar den kreativa 

processen. Nackdelen med 635-metoden är att metoden i sig kan hindra kreativiteten när en 

dynamisk och inspirerande grupp inte tillåts att argumentera och debattera sina förslag 

muntligt. 

Metoden i sig går till på följande sätt. Sex deltagare skriver vars tre förslag eller idéer på 

ett papper. De tre förslagen skickas sedan i tur och ordning runt till övriga fem deltagare som 

utvecklar och gör tillägg på ursprungsidéerna.  



 11 

Med utgångspunkt i denna beskrivning medför det att denna metod har några stora 

nackdelar om den skulle användas fullt ut under workshopen. För det första förutsätter det 

att alla i gruppen kan uttrycka sig tillfredställande i skrift. Eftersom urvalskriterierna för 

fokusgruppen mest har handlat om att finna personer som har en viss frekvens och ett visst 

mönster i sin träning kan det inte utesluta att någon i gruppen skulle komma till korta genom 

beskrivningar av idéer i textform. Den andra stora nackdelen är den uppenbara bristen på 

livlig interaktion mellan deltagarna. Om den kreativa processen begränsas till att nästan 

enbart skriva text försvinner de mängder av kreativ energi som en livlig diskussion annars 

skulle ha gett. Baserat på tidigare erfarenheter men också på teorier om hur ett väl 

fungerande team arbetar (Lindholm 2006) får metod 635 anses som något svag när det 

handlar om en nyligen sammansatt grupp, med relativt okända deltagare. Däremot kanske 

metoden kan användas i slutfasen av en Future Workshop som en väg att börja tänka på 

implementeringen av de idéer som framkommit. Exempelvis skulle varje person i gruppen få 

ge tre konkreta förslag på hur man vill gå vidare med några idéer och därefter får resten av 

gruppen, i tur och ordning, vidareutveckla förslagen. Skillnaden mot att enbart använda 

metoden genom hela studien torde i så fall bli att mycket av diskussionerna redan har tagit 

plats, gruppen är förhoppningsvis redan bekväma med varandra och mycket av den kreativa 

energin har använts under fantasifasen. Då kanske det till och med kan uppfattas som en 

avslappnad och naturlig del att i tysthet få konkretisera några av förslagen och samtidigt få 

utveckla andras förslag utan att behöva ta plats i en verbal diskussion. 

 

3.3. Den pedagogiska infallsvinkeln. 

 

För att få ytterligare djup i arbete med att ta fram nya digitala stöd för träning används också 

en metod för utvärdering som i grunden egentligen är tänkt som ett verktyg för analys inom 

företagsekonomi (Kotler 2006), men som också kan användas som verktyg vid till exempel 

en självvärdering. Metoden används relativt ofta inom Försvarsmakten och den har gång på 

gång visat sig effektiv och användbar för att skapa en möjlighet att få flera infallsvinkar (av 

vilka en stor del tidigare var dolda) på ett problem, på en uppgift, eller på en händelse. 

Metoden kallas SWOT-analys (Strenght-Weakness-Opportunity-Threat) och som  

förkortningen antyder finns det fyra infallsvinklar som måste beaktas. Vidare går det att dela 

in analysens fyra områden i två övergripande. Där sorteras styrkor och svagheter under 

interna faktorer och möjligheter och risker under externa. Denna indelning är framförallt 

intressant om analysen används som verktyg för en omvärldsanalys. Oavsett om verktyget 

SWOT används inom företagsekonomi eller för militära uppgifter kvarstår tydliga likheter i 

användningsområdet. Verktyget är nämligen effektivt både för att strukturera militär 

underrättelsinhämtning, men också företag använder sig av liknande tekniker för att värdera 

marknaden som omger dem. Eftersom systemet i det här fallet är anpassat efter främst 

uppgifter med underrättelsekaraktär krävs en mindre justering, men i huvudsak rör detta 
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mest ordval och inte själva funktionen då denna redan är tydligt användbar när det gäller att 

samla och strukturera information. 

Inom försvarsmakten används ibland denna typ av minianalys för att titta också på mindre 

frågor. Det kan vara en enstaka övning eller lektion eller en mindre insats som måste 

analyseras och eventuellt förändras. SWOT-analysen ger användaren möjligheter att se med 

nya ögon på en fråga och öppnar också för att upptäcka dolda möjligheter (Lindholm 2006). 

Analysen visar också hur nulägesförhållanden ser ut och kan utvecklas och ger bra 

möjligheter för att sätta in frågor och händelser i en kontext och ge ett helikopterperspektiv. 

I arbetet och studien användes analysmetoden SWOT för att utvärdera ett konceptförslag 

under workshopen på IKSU. Konceptidén  är en grafisk gestaltning av ett spinningpass som 

ger deltagaren en möjlighet att hela tiden se var i passet och banprofilen man befinner sig. 

Genom en färgmarkering får deltagaren också information om vilken ansträngningsnivå som 

är önskvärd och för att ge ytterligare känsla av att faktiskt cykla ”på riktigt” finns en räknare, 

som beroende på kadens och tempo i musiken, räknar ner avståndet till mål. Konceptet är 

framtaget som en konkret idé efter ett förslag från några passdeltagare och är producerat i 

Adobe Flash. I nuläget är programmet väldigt enkelt och saknar en enkel väg att förändra på 

ingående delar, såsom musik, bakgrund, banprofilens utseende och längden på passet. Detta 

är dock till fördel för själva värderingen under workshopen då det faktiskt inte finns någon 

lösning eller plan med hur man ska gå vidare med design och implementering av konceptet.  

Frågor som bör ställas vid analysen av ovanstående koncept är en omskrivning av några 

av de frågor som skulle kunna ställas vid en analys av exempelvis en mindre militär insats 

(en insats som kan lösas av en grupp på 6-10 soldater med ett minimum av utrustning och 

planeringsbehov) och ska syfta till att ge information att placera in på de fyra fälten i SWOT-

modellen.  

 

 ”Hur kan vi behålla styrkor, och göra dessa ännu starkare, med konceptet?” 

 ”Vilka svagheter ser vi och hur kan vi minimera dessa?” 

 ”Vilka möjligheter ser vi och hur kan vi tillvarata dessa och göra de till styrkor i 

konceptet?” 

 ”Vilka begränsningar och hinder kan vi identifiera och kan vi se en möjlighet i 

dem?” 
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                    Fig. 3: SWOT-analysens fyra områden. 

 

 

Under workshopen användes slutligen verktygen Future Workshop samt SWOT-analysen. 

Metod 635 valdes bort på grund av att en öppen, verbal kommunikation mellan 

fokusgruppens deltagare bedömdes vara mer önskvärt och tillföra undersökningen mer.  

4. Workshop som studie. 

 

Workshopen genomfördes på IKSU för att skapa en tydlig koppling till SportIT och 

CreativeCamps projekt som syftar till att utveckla nya digitala stöd för just denna 

sportanläggning. Som hjälp för att få ett så bra urval till studiens fokusgrupp som möjligt 

gjordes valen med stöd av relevant litteratur på ämnet (Kujala & Kauppinen 2004). Strävan 

var att hitta en så insatt grupp människor som möjligt och som också är erfarna på området 

gruppträning. Önskvärt var givetvis också att dessa erfarna deltagare, eller användare om 

man så vill, under en längre tid tränat på den aktuella anläggningen. Ytterligare önskemål 

var en blandning av män och kvinnor, samt ett intresse för ny teknik och en önskan att 

förändra anläggningen mot något nytt och annorlunda. I workshopen deltog således både 

instruktörer och tränande medlemmar, något som betydligt breddade perspektiven på både 

begreppen motivation och hälsosam träning. Under workshopen blev det också tydligt att 

nivån på instruktörerna är så pass hög att det finns en gedigen fysiologisk kunskap för att 

kunna skapa träningspass som inte bara passar ett normalt tränande genomsnitt utan även 

skapar förutsättningar för att designa träningspass ner på individnivå hos deltagarna. I 

denna kontext skulle man sammantaget kunna uttrycka instruktörer och medlemmar i 

fokusgruppen som lead users. (Kujala & Kauppinen 2004). Mycket av deltagaraspekten kom 

att handla om att identifiera varför man tränar oftare än genomsnittet och vad som är viktigt 

för just motivationen.  

De ramar som sattes upp innan deltagarna började sitt arbete var bland annat: 
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 Hålla sig kring gruppträning i så stor utsträckning som möjligt. Dock med 

tankarna på att träningen kan påbörjas redan vid bokningen hemma framför 

datorn, i foajén eller omklädningsrummet och sluta på samma platser.  

 Fokus ska ligga kring begreppet motivation och detta gäller speciellt i fantasifasen.  

 Fokus ska också ligga på begreppet hälsosam träning.  

 Både instruktörens roll och passdeltagarens syn ska representeras ungefär lika 

mycket. 

 

4.1 Utvärdering av en digital medieproduktion 

 

För att underlätta för deltagarna  startade workshopen med att analysera en redan 

existerande digital medieproduktion som här kallas Spinning Backdrop. Produktionen var 

vid tillfället för studiens genomförande enbart på prototypstadiet, men dock i körbart skick. 

Det som saknas är ett gränssnitt för att förändra innehållet. Detta måste ske direkt i Adobe 

Flash och kräver alltså ett licensierat program. Detta förklarades också för deltagarna och 

bortses från i själva analysen. Där ligger istället fokus på själva presentationen av verktyget 

och på frågor som inte kretsar direkt kring själva programmeringen. Produktionen är tänkt 

att projiceras mot en vägg eller duk bakom instruktören på ett cykelpass. Syftet är att skapa 

en kontinuerlig bild av cykelpassets banprofil (det vill säga backar och raksträckor) och 

förmedla en tydlig bild om den önskvärda ansträngningsnivån. Bilden som visas består dels 

av en kurva (A) som visar banprofilen, dels av en markör (B) som visar var i passet 

deltagarna befinner sig tidsmässigt. Markören skiftar också färg beroende på vilken som är 

den önskvärda pulsintensiteten. Grön betyder låg ansträngning för exempelvis uppvärmning, 

gul betyder medeljobbig (exempelvis under en aktiv återhämtning) och slutligen markerar 

röd färg en hård ansträngning och hög puls. Ytterligare ett element visas i grafisk form, 

nämligen hur lång sträcka som återstår att cykla (C). Då det handlar om inomhuscykling och 

cykeln givetvis är stationär är sträckan en teoretisk uppskattning om hur långt deltagarna 

har cyklat. Sträckans längd beror på svänghjulets omkrets kopplat till hur många varv det 

trampas runt. Eftersom antal tramptag strävar efter att vara de samma som takten i musiken 

går det enkelt att räkna ut den teoretiska sträckan. (Svänghjulets omkrets) x (bpm*) x 

(musikens längd) = Sträcka. Utöver dessa funktioner är också musiken tillagd i själva 

animeringen så att problemet med att synkronisera bilden med ljudet från 

musikanläggningen undviks. 

 

 

 

 

                                                
* Beats Per Minute. D.v.s. taktslag per minut.  
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               Fig. 4: Spinning Backdrop i prototypstadiet. A; Profilkurva, B; Markör, 

                                     C; Avståndsmätare 

 

Fokusgruppen utvärderade produktionen med stöd av SWOT-analysen och resultatet 

presenterades på blädderblock i form av korta kärnfulla meningar som sedan placerades 

under analysens fyra områden. Gruppen presenterade ett tiotal kommentarer kring varje 

punkt, förutom under punkten Svagheter där resultatet var ungefär hälften så många 

kommentarer. Resultaten beskriver både rent tekniska lösningar, men också uppfattningar 

om vilken påverkan produktionen skulle ha på instruktörer och passdeltagare.  

      Det absolut mest påfallande resultatet av denna del i workshopen var att samtliga styrkor 

som tillskrivs produktionen skulle kunna falla under rubriken upplevelser. Alltså samma 

rubrik som senare framkommer i future workshop. De uttryck som framförallt stödjer detta 

är: 

 

 ”Förstärker upplevelsen av ett cykelpass” och ”Vardags-happeningpass”.  

(Lead User 2 och 3 om Spinning Backdrop) 

 

Tvärt om ger också resultaten en intressant infallsvinkel. Ingen av beskrivningarna av 

produktionens styrkor lyfter upp resultataspekten. Något som faktiskt var en underliggande 

tanke under designprocessen. Tanken var då att kunna presentera ett mer mätbart resultat 

av ett spinningpass genom att göra en, förvisso teoretisk, jämförelse med ett riktigt cykellopp 

genom att mäta hur fort och långt man har cyklat.  Anledningen till detta kan självklart vara 

tvådelad. Antingen upplevs inte resultatuppföljning som en styrka eller så presenteras denna 

del för dåligt i själva produktionen. Vidare analys av resultaten kommer dock  att peka mot 

att så inte är fallet eftersom just resultatuppföljning har uppmärksammats, men tillskrivits 

negativa aspekter. 

      Under svagheter har också några punkter presenteras som kan vara av intresse för arbetet 

snarare än för utvecklingen av en specifik produktion. Bland annat nämns att en svaghet är 

att den aktiva bakgrunden ger intryck av tävling. För en produktutveckling hade det kanske 

medfört en förändring för att dra ner på det intrycket, men för arbetets frågeställning pekar 

uttalandet mot att det är mindre önskvärt att bygga IT-stöd för resultat- och tävlingsaspekt.  
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När analysen fortsätter av den negativa arenan finner man under hot och risker att 6 av 10 

meningar beskriver problemområden för instruktören. Här kan bland annat nämnas citat 

som: 

 

”Tar mer obetald planeringstid av instruktören” och ”Mer press på instruktören att göra   

snygg visualisering” 

      (Lead User 1 om Spinning Backdrop) 

 

Dessa är intressanta på sitt sätt, men har ganska lite att göra med begreppen motivation och 

träning. Därför väljer jag att utelämna dessa tills vidare ur analysen. Då återstår 4 meningar 

som beskriver riskerna med produktionen. Hälften av dessa påpekar tävlingskänslan och 

resultatkänslan som risker för en osund hets och press i träningssituationen. Ytterligare en 

mening under denna rubrik fastnar som intressant.  

 

”För hög nivå, tappar motionärskänslan - för hypat”. 

      (Lead User 1 och 3 i diskussion om Spinning Backdrop) 

 

Det verkar alltså också finnas en gräns för hur mycket upplevelsen får ta plats i en 

produktion. Blir det för avancerat upplevs det som att det inte passar den genomsnitslige 

motionären utan snarare är riktat mot någon form av tränande elit. Under diskussionerna 

som följde nämndes också ”lagom är bäst” i sammanhanget. 

Något förvånande bjuder rubriken möjligheter på en ganska jämn balans mellan 

upplevelseindelningen och resultatindelningen. Många av kommentarerna under denna 

rubrik rör också teknikaspekter och aspekter som bara rör instruktören, men bortsett från 

dessa så finns det ungefär lika många kommentarer som ser möjligheter i båda aspekterna av 

motivation genom upplevelse eller resultatuppföljning. Två tydliga citat från workshopens 

lead users skulle kunna åskådliggöra detta. 

 

” Göra pass som är förlagda i en stad eller ett land - skapa en resekänsla”  

      (Lead User 2 om Spinning Backdrop) 

Kontra, 

       ” skapa härlig tävlingskänsla” 

       (Lead User 3 om Spinning Backdrop) 

 

4.2 Future Workshop 

 

Under kritikfasen visade sig en ganska tydlig skillnad mellan de instruktörer som deltog och 

passdeltagarperspektivet. Instruktörerna visade mest kritik mot att behöva lägga mycket tid 

på att handha befintliga ljudsystem istället för att skapa kontakten med deltagarna. 

Passdeltagarna visade kritik mot bokningssytem. Däremot var bägge urvalsgrupperna 

överens om att det till viss del saknas den ”rätta atmosfären” i träningssalarna.  
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Nästa fas under Future Workshop är fantasifasen, eller utopifasen. Här fick fokusgruppen 

fundera fritt kring redan nämnda fokuspunkter och samtidigt ställa dessa mot de punkter 

som framkom i kritikfasen. Även om en del idéer och tankar i denna fas hamnade kring rent 

tekniska lösningar som skulle underlätta både instruktörsarbetet, men också för deltagarna 

så går det att urskilja två väldigt intressanta spår. Först och främst går det att se en tydligt 

inriktning mot att skapa möjligheter att bättre följa upp träning. Intressant här är att dessa 

önskemål ofta presenterades av instruktörer. Ofta med motivering och förklaring att det 

skulle hjälpa deltagarna på passen att få ut mer av sin träning. Mer valuta för pengarna 

således. Den andra inriktningen som står ut i resultatet av både workshop och SWOT-analys 

är upplevelse. Denna rubrik eller inriktning presenteras av både instruktörer och deltagare. 

Det finns dock en tydlig perspektivskilnad. Instruktörer är relativt fokuserade på det som 

direkt berör dem. Till exempel ljudanläggningens mixer, medan deltagare tar upp detaljer 

som rör dem direkt. Här nämns exempelvis förändringsbar atmosfär i salen. Något som dock 

vid diskussionerna kring idéerna delas av instruktörer och blir en mycket central 

diskussionspunkt under hela sista halvan av workshopen. 

Den avslutande fasen i en future workshop är implementationsfasen. Här ska de utopiska 

idéerna på något sätt utmynna i en handlingsplan för att så småningom realiseras. De unika 

förutsättningarna för denna studie begränsar dock denna fas något. En mycket viktig 

avgörande faktor är de resultat som framhålls i speciellt fantasifasen. Det ges många förslag 

på relativt specifika produktioner eller lösningar, men genomgående finns också två tydliga 

övergripande idéer för vad som är viktigt att utveckla på IKSU kopplat till motivation och 

hälsosam träning. Så snarare än att viga implementationsfasen åt att fördjupa sig i riktlinjer 

och planering för att jobba fram specifika lösningar så valde moderatorn att rikta in 

diskussionerna kring de två övergripande rubrikerna upplevelse och resultat. Tidigt i sista 

fasen blev det också tydligt att den förra rubriken gav upphov till flest idéer och samtidigt 

svarade bäst mot utgångspunkten motivation. Resultatet av implementationsfasen blev 

således två intresseområden att fortsätta jobba med inom participatory design, där ett verkar 

ha större betydelse för motivation än det andra. Ytterligare delresultat av denna fas kan 

också tillskrivas det faktum att under varje intresseområde finns det specifika förslag på IT-

stöd för att förstärka intresseområdena. Ytterligare en viktig faktor för att 

implementationsfasen fick ta mindre plats än de två övriga faserna är att IKSU i sig inte har 

några förslag på vad som egentligen ska förändras. Man är bara medveten om att något 

behöver utvecklas och förändras för att utveckla anläggningen.  

Den inledande kritikfasen gav många infallsvinklar för vad som upplevs vara fel och 

besvärligt på IKSU i dagsläget. Vid en först anblick ser det ut som att mycket är baserat till 

tekniska frågor och problemområden som existerar i redan befintliga system. Även om så är 

fallet går det att dra andra paralleller från de uttryck som förmedlades under kritikfasen. 

Ett tydligt problemområde som framträder är det nuvarande biljettsystemet. Det upplevs 

som lite omständligt och skapar ett avbrott i flytet mellan att boka passet hemma och ta sig 

till anläggningen för att träna. Ett annat tydligt problem är att tiden mellan passen och 

kontakten med deltagarna upplevs som för kort. Det går åt för mycket tid att ladda cd-
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spelaren, ställa in ljud och samla in lappar, istället för att lägga tiden på att vårda relationen 

med sina deltagare. Ett tydligt exempel på detta togs upp i kringdiskussionerna, nämligen att 

deltagarna på cykelpassen har flera ingångar till sin sal och i allmänhet har ett mer flytande 

sätt att fylla salen än om man jämför med deltagare som ska in i aerobicsalen. Här bildas det 

istället en kö utanför salen och längs väggarna i korridoren. Detta verkar dock upplevas som 

positivt av instruktörerna eftersom man då kan vinna några extra minuters tid med 

passdeltagarna som inte nödvändigtvis måste handla om passrelaterade frågor. Slutligen 

upplevs också musikanläggningarna utgöra ett problem. I korthet beskrivs anläggningarna 

som tidstjuvar som ständigt bryter fokus och flyt i passet när instruktören måste anpassa 

nivå på musik och headset både efter intensitet i olika övningar, men också beroende på hur 

deltagarna är placerade i salen och efter beläggning på passet.  

        För att summera kritkfasen så verkar den dels bestå av några tydliga problemområden, 

ofta kopplade till redan befintliga system och funktioner. Men det finns en gemensam 

nämnare som skulle kunna urskildas och vidare användas som utgångspunkt när man 

utvecklar verksamheten på anläggningen. Nästan samtliga punkter beskriver nämligen en 

underliggande brist i förmedling av information. Detta konkretiseras också i två av 

punkterna i resultatet.  

 

”Inget inflyttade över info på displayer, skärmar och skyltar”  

och  

”Ingen lägger märke till information”.  

      (Lead User 1 och 3 om anläggningen IKSU Sport) 

 

Dessa två meningar är bra exempel på konkreta brister som även gäller i nästan samtliga 

andra punkter som tas upp under kritikfasen. Att  

 

”Korten är inte kopplade till aktivitet” 

      (Lead User 2 om träningskortens funktion) 

 

är både ett problem i det nuvarande systemet, men är också ett exempel på brister i 

informationsspridning och informationsöverföring. Eller kanske snarare ett problem med 

informationsöverspridning. Fokusgruppen menade i detta exempel att korten inte 

nödvändigtvis är kopplade till vilken aktivitet man utförde på anläggningen. Använde man 

gymmet finns inte denna information kopplat till träningskortet, likaså kan man boka ett 

aerobicpass, dra ut en biljett, men likaväl gå på ett annat pass eller simma istället. 

Fokusgruppen menade att medlemskortet är en central del i rutinerna för träningen och att 

man med hjälp av kortet borde kunna följa sin egen träning. Vidare ger meningar såsom  

 

”Inget gemensamt förhållningssätt till och mellan instruktörer, kopplat till MittIKSU*”  

     (Lead User 2 ) 

 

                                                
* MittIKSU är en webbplattform där medlemmar har tillgång till träningsforum, bloggar och 
uppföljning av sin träning. 
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också insikter till att det finns områden i befintlig infrastruktur som behöver ses över, men 

även i detta fall ger det en fingervisning om att det stora underliggande problemområdet är 

just information och informationsöverspridning. I detta fal har verktyg skapats, men utan 

någon egentlig inriktning om hur de ska användas av instruktörer i kontakten mellan 

varandra och framförallt mellan sig och kunder.  

Ser man vidare på problemområdet med informationsöverspridningen kan man också dra 

tydliga kopplingar till redan tidigare nämnda problemområden. Exempelvis 

upplevelsearenan. Mycket av problemen som beskrivs under kritikfasen berör nämligen 

också upplevelsen av själva träningspasset och kanske också hela besöket på 

träningsanläggningen. Givetvis påverkar ljudupplevelsen direkt passupplevelsen, men också 

i mindre uppenbara synpunkter kan man göra kopplingar till upplevelseaspekten. Ta 

tillexempel meningen.  

 

”Inget inflytande över info på displayer, skärmar och skyltar” .  

     (Lead User 1 om anläggningen IKSU Sport) 

 

Meningen kom ursprungligen från en instruktör men passdeltagare höll snabbt med. På 

IKSU finns det i dagsläget relativt många ytor som förmedlar information. Men på ingen  av 

dessa platser upplevde instruktörerna i fokusgruppen sig egentligen kunna påverka 

innehållet av det som förmedlas. Det upplevdes också frustrerande att information inte är 

direkt dagsaktuell och förmedlas inte i realtid. Exempelvis används ofta A4-posters som 

information om vissa specifika pass medan storbildsskärmar visar information om händelser 

som har mycket längre tidsperspektiv. Fokusgruppen menade i diskussionerna kring 

kritikfasen att det omvända borde gälla. Kortsiktig information bör förmedlas på snabba 

medier så som webbplasten och skärmar som kan uppdateras på sekunden, medan 

information om mästerskap och andra events som ligger långt fram i tiden eller sträcker sig 

över en lång period borde presenteras via posters eller banners. Under rubriken upplevelse 

finn det alltså en del att arbeta vidare med här. Relevant information på rätt plats, via rätt 

medie och en väg för instruktörer och medlemmar att påverka innehållet i denna 

information. Från instruktörshåll kanske ett sätt att göra reklam för sina egna 

happeningpass, för  medlemmen kanske en väg att lätt hitta rätt och väsentlig information. 

Slutligen summeras hela kritikfasen också med en mycket intressant mening som 

verkligen tydligt påvisar vad som upplevs som viktigt för både instruktörer och deltagare.  

 

”Salarna har inte rätt stämning för alla pass.” 

(Konsensus mellan samtliga Lead Users) 

 

Något som först enbart verkar handla om upplevelsen av passet, men som om man tittar 

närmre på det också har sitt ursprungsproblem i informationsöverspridningen. Någonstans 

finns en önskan att kunna påverka den fysiska miljön i salen efter vilken typ av pass som körs 

för tillfället. För att detta ska vara möjligt måste det någonstans samlas information av vilken 

typ av pass och passdeltagare som kommer använda salen vid en viss tidpunkt. Detta måste 
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sedan också omsättas till någon form av påverkan på salens atmosfär så att rätt upplevelse 

uppnås. Mer om detta kommer nästa fas att handla om. 

Under fantasifasen kan man göra samma två tydliga indelningar som under SWOT-

analysen av Spinning Backdrop. Resultat och Upplevelse. Det finns också samma resultat 

som pekar på problemområdet med informationsöverspridning. Skillnaden mot kritikfasen 

är att det blir mer tydligt under fantasifasen att informationsområdet är nära förbundet med 

upplevelseområdet. Den kopplingen går att urskilja i kritikfasen, men blir uppenbar i 

fantasifasen. Mycket i fantasifasen kommer att handla om hur man skulle kunna påverka 

rummet ( i detta fall en träningssal) i realtid för att få en så optimal träningsupplevelse som 

möjligt för deltagarna. Det handlar också om hur man som instruktör ska optimera tiden 

man har med sina deltagare för att just kunna lägga energin och tiden på dem som deltar i 

passet snarare än att behöva lägga tid och energi på att hantera utrustning, såsom stereon 

eller ljusen. Ett uttryck som användes flitigt under workshopen var ”set the stage”, alltså gör 

allt Du kan för att skapa en känsla av här och nu och vad som är känslan av passet. I cykel 

kan det vara en långtur på snabba landsvägar en regnig sommardag. I aerobicsalen kan det 

vara ett kampsportsinspirerat pass där man måste möta den ena tuffa motståndaren efter 

den andra i en boxningsstadium i Thailand. Vidare under fantasifasen framförs också tankar 

på att deltagarna ska kunna registreras på passen trådlöst och utan att passdeltagaren aktivt 

behöver göra något. Denna typ av informationsinhämtning skulle i så fall kunna uppdatera 

information om exakt vilka deltagare som finns i rummet just nu och genom en enkel 

jämförelse mot en databas kunde man också presentera information som är relevant för de 

specifika deltagarna. Vidare kunde samma system givetvis också hämta in ny information 

från deltagarna och föra in i databasen. Exempelvis om vad som senast tränades, under 

vilken tid, kanske med vilken intensitet givet att systemet är sammankopplat med en 

pulsmätare, med mera. Det är också här någonstans som synpunkterna i fantasifasen berör 

området Resultat. Det sträcker sig till en insamling av resultat och kanske en möjlighet att 

själv ta del av dessa resultat på ett enkel sätt (direkt uppladdning till sin digitala 

träningsdagbok exempelvis) eller kunna erbjuda möjligheten att informationen slussas 

vidare till en personlig tränare som direkt kan ge feedback och inriktning på fortsatt träning. 

Huvuddelen av synpunkterna hamnar dock under arenan Upplevelser och det är också inom 

den arenan som de flesta slutsatserna från workshopen kommer att presenteras. 

Avslutningsvis presenteras en kort analys av resultatet från workshopens sista fas. 

Implementationsfasen. Denna var dock, som nämnts tidigare, något begränsad eftersom 

IKSU inte har några förslag på vad som egentligen ska förändras. Man är bara medveten om 

att något behöver utvecklas och förändras för att utveckla anläggningen, samt att det redan i 

fantasifasen tydligt har utkristalliserat sig två övergripande områden som upplevdes 

viktigare att gå vidare med snarare än att fokusera på enskilda lösningar i form av digitala 

medieproduktioner eller it-system. Under diskussionerna i denna sista avslutande fas lades 

mycket tid på att bara prata kring upplevelser och resultat som viktiga ingående delar för 

motivationsaspekten. Eftersom workshopen syftade till att framför allt hitta vägar att genom 

IT förstärka motivation för träning så kom givetvis dessa två områden att mest behandlas 

utifrån just IT-perspektivet. Kort kan dock sägas att det som verkar ha upplevts som viktigast 

var just hur man kan påverka ett rums atmosfär med hjälp av digitala system som i realtid 
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kan påverka atmosfären och upplevelsen av, och i, träningspasset för att på så sätt maximera 

motivationen för att träna. Det upplevdes också som viktigt att kunna sprida och ta del av 

information på ett mer lättillgängligt sätt än tidigare och här görs också tydliga kopplingar 

till motivation genom upplevelse. I arbetets slutsatser presenteras några konkreta förslag 

som framkom under workshopen på hur detta skulle kunna se ut i en inte allt för avlägsen 

framtid. 

 

5. Diskussion 

 

Resultatanalysen i detta arbete ger tre intressanta områden att reflektera kring när man 

avser att utveckla en sportanläggning. Givetvis är dessa resultat primärt gångbara på IKSU 

Sport och då framförallt inom gruppträning. De tre områdena berör varandra på vissa 

punkter, men kan också ses som te helt fristående områden att fokusera sin utveckling kring. 

Samtidigt belyser detta arbete enbart motivationsbegreppet när det är sammankopplat med 

IT och tar således inte upp de mängder med andra områden som är viktiga och intressanta 

när det gäller att utveckla en verksamhet. 

 

5.1 Det jag gjorde är viktigt. 

 

Varje människa som någon gång tränat har förmodligen också känt ett behov av att notera 

ett resultat av träningen. Varje sådan människa har nog också någon gång upplevt en 

frustration i att samla in träningsdata, sortera den och föra in den i någon form av journal för 

att så småningom analysera den, för att i nästa steg utveckla sin träning för att uppnå ett 

ännu bättre resultat.  Självklart finns det i denna aktivitet i grunden en koppling till 

motivation. Det kan också vara så att aktiviteten i sig är grunden för träningen till viss del. I 

studien antyds att så är fallet genom att fokusgruppens lead users (instruktörerna i detta fall) 

tar upp flera punkter som starkt är sammankopplade till just resultat och 

resultatuppföljning. Det framstår dock som långt ifrån det viktigaste området vad gäller att 

skapa en motivation till träning genom IT. Tvärtom finns det enligt fokusgruppen en 

koppling till negativ press och stress när man lägger för mycket vikt vid resultat. Som 

kommande slutsatser belyser verkar det vara viktigare att designa för upplevelsen snarare än 

för resultat . 
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5.2 Det jag kan påverka är också viktigt. 

 

Den andra arenan som genom fokusgruppens arbete går att identifiera som intressant för att 

fortsätta utveckla IKSU som träningsanläggning med fokus på IT är 

informationsöverspridning. Man skulle kunna se denna arena som både övergripande och 

genomgående kopplat till de andra två områdena, men det går också att se det som en helt 

fristående arena.  

Många av de problemområden som beskrivs från deltagarperspektiv bottnar i hur 

information samlas och flyttas och slutligen presenteras. Det påvisas en frustration i att man 

som deltagare (och i viss mån också som instruktör) har en minimal påverkan på 

informationsflödet. Konkreta förslag ges av fokusgruppens deltagare i implementationsfasen 

under future workshop på hur detta skulle kunna förändras. Mycket kommer här att handla 

om hur träningskorten med annan teknologi skulle kunna användas för att i realtid kunna 

samla in och påverka information kring den tränande medlemmen. Ett belysande scenario 

skulle kunna se ut såhär: 

 

 

 Träningskorten förses med en komponent som är trådlöst avläsbar. Komponenten är 

också möjlig att synkronisera med exempelvis pulsklocka eller stegmätare.  

 

 Passdeltagaren bokar sina pass och loggar in på träningsanläggningen. 

 

 Löpande under passet samlas data och fysiska värden in och skickas vidare till en 

databas där de sedan både distribueras till deltagarens digitala träningsdagbok (i 

applikationsform, eller via MittIKSU) och en personlig tränare som kan ge direkt 

feedback och kommentarer på träningen.   

 

 Beroende på vad passdeltagaren har valt som intresseområden och preferenser kan 

databasen också skicka data åt det motsatta hållet. Systemet vet nu vilka medlemmar 

som deltar på vilket pass och också vad dessa medlemmar har gemensamt och vilken 

målgrupp de tillhör. Baserat på en automatisk analys kan sedan information på 

skärmar i salen eller utanför, direkt efter passet anpassas så att de visar relevant 

information för kunderna.  Det kan röra sig om erbjudanden från 

behandlingsavdelningen (massage, sjukgymnast) eller reklam om kommande 

specialpass eller lämpliga kostråd.  

 

Tankarna som presenteras av fokusgruppen i scenariot beskriver bra på vilka sätt både 

upplevelse och resultat av träning, via ett digitalt medie, kan förstärkas och användas till 

kundernas fördel, men också för att optimera anläggningens relationer med sina kunder.  
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5.3 Men det jag kände är viktigast. 

 

Upplevelsen av ett träningspass beskrivs sammanfattningsvis av fokusgruppens deltagare 

som den överlägset viktigaste delen när det kommer till begreppet motivation. Det är också 

här man ser stora möjligheter att designa IT-system eller digitala produktioner som skulle 

förhöja den känslan ytterligare. Genomgående har gruppen kommentarer och synpunkter 

som uttrycker en önskan om att känna ett ”här och nu” i sin träning. Känslan beskrivs dock 

som något flyktigt och svårt att hålla kvar och kan närmast jämföras med teorin om Flow 

(Csikszentmihalyi 1990). Känslan av flow kan kort förklaras som en balans mellan utmaning 

och kunnande i en situation där man aktivt deltar och som resulterar i en upprymdhet.  

 

” It is a feeling of being in control of our actions, masters of our own fate. Although rare, 

when we achieve a state of flow we are deeply exhilarated.” 

(Salen & Zimmerman 2004) 

 

Upplevelsen i, och av, flow är i likhet med det som fokusgruppen beskriver inte helt lätt att 

uppnå och är minst sagt flyktig. Den är dock väl värd att söka. Csikszentmihalyi åskådliggör 

processen genom ett diagram. En axel representerar utmaningen och den andra färdigheten, 

eller kunnandet. Ytan som de två axlarna ramar in kan delas upp i tre delar. Ängslan och leda 

på vars en sida av en kanal där flow kan upplevas. När balansen mellan utmaningen och 

färdigheten är perfekt upplevs flow och vi känner att vi bemästrar vår aktivitet. För stor 

utmaning gör att vi förflyttar oss utanför flow-kanalen och rör oss in i området där vi känner 

en ängslan i att inte behärska vår aktivitet. Likaväl rör vi oss utanför flow när våra 

färdigheter överstiger utmaningen och en känsla av leda infinner sig. Kopplat till begreppet 

motivation skulle stadiet av flow nära sättas i relation med intrinsic motivation och på så sätt 

kunna vara ett intressant perspektiv på hur man från en träningsanläggning skulle kunna 

titta på sina kunders behov av upplevelse i träning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 5: Flowupplevelse 
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Både i analysen av Spinning Backdrop och under det som benämns future workshop 

presenterar fokusgruppen, både implicit och konkret, tankar om hur digitala system för att 

förhöja sådana upplevelser av träningspasset skulle kunna se ut. 

I dagsläget är salarna på IKSU mycket ändamålsenliga. Aerobicsalen har bra trägolv, stora 

speglar och en hög scen för att instruktören ska synas. Likaså är cykelsalen trappstegsformad 

så att alla ser instruktören och ingen sitter i vägen för någon annan. Kritiken från 

fokusgruppen riktas mot mer estetiska och visuella problemområden. Exempelvis på hur ljud 

och ljus borde användas för att förhöja atmosfären, och därigenom upplevelsen, i salen. 

Detta är framförallt kopplat till vilken känsla som förmedlas i passet och ska ses som 

ytterligare en väg att förstärka den känslan. Det upplevs också, framförallt, från 

instruktörshåll att de tidsperioder som läggs på att justera ljud, byta skivor, pausa musik och 

balansera ljudet mellan headset och cd-spelare stör känslan och upplevelsen i passet. I en 

kontext där träning motiveras av upplevelse kan man samtidigt göra kopplingar till en 

hierarkisk struktur över en användares behov (Jordan 2000). Det är inte orimligt att göra 

antagandet att IKSU´s medlemmar har fått grundläggande behov tillgodosedda genom 

ändamålsenliga lokaler och infrastruktur och nu önskar något mer. Något som inte bara 

bidrar med en funktion utan också med en känslomässig aspekt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fig. 6: Patric W. Jordans´ hierarkiska indelning av konsumentbehov. 

 

 

Man skulle kunna följa en modell baserat på konsumentens behov som beskriver tre steg. 

Först det grundläggande funktionalitetssteget som lägger grunden för användandet av 

produkten eller tjänsten. Det måste ses som en absolut grundläggande faktor att det man 

investerar i har en funktionalitet som svarar mot det som ska utföras. I ett sportcenters fall är 

det kanske ändamålsenliga salar och ett fungerande ljudsystem som utgör denna grund. Steg 

två i modellen är användbarhetsbegreppet. När kunderna har vant sig vid den grundläggande 
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funktionaliteten vill dem också ha mer. De vill ha en produkt som dessutom är enkel att 

använda. Detta steg skulle man kunna argumentera för att IKSU fyller på två sätt. För det 

första är kedjan från att boka ett träningspass till att gå på samma pass relativt kort och 

logisk. Det är förhållandevis lätt att boka via internet, hämta ut sin passbiljett, hitta till 

omklädningsrummet och därifrån till rätt sal. Det andra sättet på vilket IKSU ökar 

användbarheten på passet är genom instruktören. Det har här investerats i både tid och 

pengar att utbilda instruktörer som en form av aktiv guide som leder deltagarna genom hela 

passet och förmedlar koreografi och relevanta tips för att optimera träningen på ett 

pedagogiskt sätt. Steget efter användbarhet skulle kunna kallas för upplevelsesteget. Återigen 

har kunden vant sig vid att använda sig av något som är både funktionellt och med hög 

användbarhet och börjar leta efter något nytt för tillfredställelse. Något som inte bara är ett 

verktyg utan som upplevs mer levande, något man kan förhålla sig till och något som berör 

kunden på ett känslomässigt sätt. Kritikfas, fantasifas och även utvärderingen av Spinning 

Backdrop sammantaget kan konkretiseras med ett exempel på hur en futuristisk träningssal 

skulle kunna se ut. 

 

 Ljus och ljud (både musik och instruktörens röst) synkroniseras på digital väg. Man 

(lead users) ser framför sig ett program där musiken kan förses med nyckelpunkter 

som sedan kopplas till förändringar i ljusbilden. 

 

 För att ytterligare göra miljön i träningssalen förändringsbar och interaktiv föreslås 

skärmar som kan visa allt från abstrakta mönster till inspirerande bilder som 

bakgrunder. Dessa skulle i så fall ersätta kala väggar som har designats för att passa 

så många olika typer av pass som möjligt. Interaktionen med dessa skärmar föreslås 

fungera på två olika sätt. Antingen genom en programmering av instruktören 

(liknande den som föreslås ovan) eller genom ett liknande system som redan 

föreslagits. Det vill säga en trådlös och pågående datainsamling av passdeltagarnas 

bakgrund och deras aktuella ansträngningsnivå. Detta skulle sedan kunna omvandlas 

till en aktiv omgivning som förstärker upplevelsen av ”här och nu” genom att anpassa 

färgskala och intensitet i korrelation med ansträngningsnivån i träningspasset. 

 

 

Sammantaget skulle ett kort svar på arbetets frågeställning kunna formuleras: 

 

”IT kan ses som ett medie för att öka informationsöverspridningen mellan anläggningen 

och den tränande medlemmen och därigenom framförallt förstärka upplevelsen av 

träningspasset, men också underlätta för deltagaren att ta del av sina träningsresultat.  ” 
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