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Är friviktsträning en del av framtidens
smarta gym?

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Dominika Motylinska, Joakim Rudberg

Fitnessappar är populära men kan idag bara automatiskt upptäcka och logga ett fåtal
specifika träningsformer. Med hjälp av datorseende som använder flertalet kameror
kan gymträning med fria vikter spåras. I framtidens smarta gym kan hela ditt trän-
ingspass registreras och loggas automatisk i din fitnessapp.

Träning är viktigt för människors hälsa. Enligt
Folkhälsomyndigheten är idag låg fysisk aktivitet
en av de tio största riskfaktorerna för sjukdom
och förtida död. Men 36% av svenskarna upp-
når inte den rekommenderade träningsmängden
av minst 150 minuter per vecka. I Sverige är gym-
och styrketräning den tredje vanligaste tränings-
formen med nästan två och en halv miljon regel-
bundna utövare. Sony har utvecklat en smart-
gymlösning för träning med analoga gymmask-
iner som heter Advagym. Advagym spårar ak-
tivitet med hjälp av IoT-sensorer monterade på
träningsmaskinerna, för att automatiskt logga ut-
förda övningar i den tillhörande appen.

Det här examensarbetet har undersökt hur Ad-
vagym skulle kunna utvidgas till att också omfatta
träning på gym med fria vikter. Ett positioner-
ingssystem med flertalet kameror har använts för
att spåra användarna och upptäcka deras trän-
ingsövningar utan att sensorer behövs.
En utmaning med appar för gymträning, är att

användarna sällan har mobilen direkt på sig och
därför inte alltid kan interagera med den. Detta
väckte frågeställningen kring vilken mängd inter-
aktion med en app för träning med fria vikter ger
den bästa användarupplevlsen. För att undersöka
detta skapades tre olika Androidappar som krävde

olika mängd interaktion ifrån användarna under
träningspassen. För att studera vilken av de tre
app-prototyperna som är lämpligast utfördes an-
vändbarhetstester där deltagarna fick genomföra
korta träningspass med varje app.

Resultatet visade att flest föredrog de appar
som krävde mindre interaktion. Detta indikerar
att det bör vara tillräckligt att interagera med
en träningsapp innan och efter träningspasset.
Vissa ville ha ytterligare information om sin trän-
ing under och mellan övningarna, vilket också
bör möjliggöras men den nödvändiga interaktio-
nen bör göras vid sidan om. Hur människor vill
använda fitnessappar handlar framförallt om per-
sonlig smak och således bör de utformas för flera
användartyper för att få bredd nog att passa de
flesta.


