
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användande av sociala träningsapplikationer 
och dess påverkan på motivation till träning 

En kvantitativ studie 

Sara Vallin & Hannah Wiklund 

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 
Idrottsvetenskap 

Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 
Examensarbete Idrottsvetenskap 

 
Handledare: Anna Örn 

Examinator: Kajsa Jerlinder 



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som lagt ner lite av sin tid på att 

besvara vår enkät. Något som varit oerhört betydelsefullt för datainsamlingen till vår 

studie och gjorde att vi fick en väldigt snabb och bra start i arbetet med resultatet. Vi 

vill också passa på att tacka vår handledare Anna Örn som har givit oss fin feedback och 

alltid försökt göra sig tillgänglig för hjälp. I och med att hon alltid svarat snabbt på mail 

eller telefon så har arbetet aldrig blivit lidande eller stannat upp någon längre stund. 

 

  



 

 

Abstrakt 

Den fysiska inaktiviteten är något som ständigt ökar bland människor världen över. 

Därför har många nya innovationer tagits fram, bland annat mobila applikationer i syfte 

att främja hälsa och fysisk aktivitet genom att uppmuntra människor till rörelse. Syftet 

med studien var att öka förståelsen för varför personer från 18 år och uppåt väljer att 

använda sig av sociala träningsapplikationer i samband med konditionsträning, samt hur 

de upplever att användandet påverkar deras motivation till träning.  

 

Studien genomfördes med en kvantitativ metod, där datainsamlingen skedde genom en 

webbaserad enkät för att finna ytlig kunskap från en större population. Enkäten 

besvarades av 103 respondenter som uppfyllde inklusionskriterierna och nåddes av den 

genom delning via författarnas privata Facebook-profiler eller i en forumtråd på 

hemsidan Jogg.se. 

 

Sammanställningen av resultatet visade att användandet av sociala 

träningsapplikationer huvudsakligen grundade sig i att användarna loggar och för 

statistik över sin träning samt håller bättre koll på hur mycket de rör sig. Att logga sin 

träning var också den fördel som flest respondenter upplevde följt av att kunna tävla 

mot sig själv. Förekomsten av upplevda nackdelar var få, men bland de som upplevde 

nackdelar handlade det om att respondenterna kände sig stressade eller dåliga när de 

presterade sämre än tidigare eller när andra presterade bättre. Avslutningsvis visade 

resultatet att majoriteten upplever att deras motivation till träning har påverkats av 

användandet av sociala träningsapplikationer, där merparten av dessa har svarat att 

motivationen mer eller mindre har ökat.  

 

Av detta har slutsatsen dragits att de sociala aspekterna av applikationsanvändandet är 

mindre viktigt. Det skulle också kunna dras paralleller mellan att logga sin träning och 

att behålla eller öka sin motivation till träning. Vilket på sikt skulle kunna hjälpa 

personer att motivera sig till rörelse, hålla igång med sin träning eller att sätta upp 

utmanande målsättningar. 

 

Nyckelord: Applikation, Konditionsträning, Smartphone, Motivationsfaktorer, 

Användare 
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1.0 Inledning 

I takt med att människor i världen blir mer inaktiva har många idéer och innovationer 

för att främja hälsa och fysisk aktivitet tagits fram (Dallinga et al., 2015). Däribland 

finns mängder av mobila applikationer utvecklade till smarta mobiltelefoner 

(smartphones) för att uppmuntra till rörelse. Mobilapplikationer är lättillgängliga med 

stor räckvidd och många av dem har ett flertal funktioner (ibid.). De erbjuder 

exempelvis interaktiva och sociala möjligheter, bland annat genom att användarna kan 

dela sina resultat med andra, samtidigt som det även går att följa andra användares 

resultat. Applikationerna kan också ge feedback och skicka påminnelser vid minskad 

användarfrekvens (Lee & Cho, 2017). I nuläget är användandet av dessa applikationer i 

samband med fysisk aktivitet inte särskilt beforskat (Dallinga et al.,2015). Författarna 

till studien såg därför ett behov av att undersöka och finna en förståelse för varför vi 

använder sociala träningsapplikationer, samt dess påverkan för motivationen till träning 

då flertalet av applikationerna tagits fram i syfte att uppmuntra till mer rörelse (ibid.). 

 

2.0 Bakgrund 

2.1 Fysisk inaktivitet 

Sex procent av globala dödsfall kan relateras till stillasittande och fysisk inaktivitet. Det 

är den fjärde största risken för global dödlighet och med det kan fysisk inaktivitet anses 

vara ett av de viktigaste folkhälsoproblemen i dagsläget (Matthews, Win, Oinas-

Kukkonen, & Freeman, 2016). Fysisk aktivitet är därmed en av de livsstilsförändringar 

som kan fungera som ett effektivt verktyg för att minska antal sjukhusvistelser och risk 

för dödlighet, till följd av sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet. Totalt sett är 31,1 

procent av vuxna världen över klassade som inaktiva vilket är oförenligt med de 

aktivitetsnivåer som behövs för att bibehålla en god hälsa (ibid.).  

 

2.2 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Dagens allmänna rekommendationer säger att vuxna bör vara fysiskt aktiva i minst 150 

minuter totalt per vecka, med måttlig intensitet. Vid hög intensitet rekommenderas ett 

minimum på 75 minuter per vecka, aktiviteterna kan kombineras men bör spridas ut 
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under flera veckodagar och pågå under minst 10 minuter per pass. Exempelvis kan 

passen bestå av raska promenader på 30 minuter fem gånger i veckan, 20-30 minuters 

löpning tre gånger i veckan, eller en blandning av dem. Utöver detta rekommenderas 

också muskelstärkande aktivitet för de större muskelgrupperna minst två gånger i 

veckan (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2011). 

 

2.3 Den mobila utvecklingen 

Flera studier indikerar att den ökade prevalensen för smartphones och 

internetanvändande innebär att den mobila teknologin kommer att spela en betydande 

roll för utbildning och kunskap kring hälsa i framtiden (Matthews et al., 2016). 

Muntaner, Vidal-Conti och Palou (2016) nämner i sin studie att på grund av det ökade 

mobilanvändandet har flera verktyg för att stoppa den utbredda fysiska inaktiviteten 

tagits fram, bland dem har mobila verktyg tillkommit i hög grad och många av dem är 

också helt gratis.  

 

Bland svenskarna har 93 procent en mobiltelefon och 85 procent av dem är 

smartphones. I kategorin 16 till 25-åringar är mobilanvändandet 100 procent (Davidsson 

& Thoresson, 2017). Klasnja och Pratt (2012) nämner att smartphones har blivit ett 

särskilt attraktivt sätt att leverera bland annat hälsointerventioner. Det tycks bland annat 

bero på det mycket utbredda användandet av mobiltelefoner som också nämns bland 

svenskarna av Davidsson & Thoresson (2017), i samband med utvecklingen av allt mer 

avancerade tekniska funktioner. Många människor tenderar också att vara väldigt fästa 

vid sina mobiltelefoner och har med sig dem nästan överallt (ibid.), något som kan vara 

bidragande till det ökande intresset för just mobila hälso- och träningsapplikationer.  

 

2.4 Ett nytt forskningsområde 

Enligt Lee och Cho (2017) syns en ökning av användandet av mobila hälsoapplikationer 

som blir allt mer populära i vår digitaliserade värld och forskningen på området befinner 

sig i ett tidigt skede. Lee & Cho (2017) påpekar att bland den forskning som är gjord i 

nuläget finns ett flertal studier som syftar till användarnas utvärderingar av 

träningsapplikationer, där det primära målet är att identifiera åtgärder som kan förbättra 

användbarheten och användarvillkoren för användaren (Al Ayuabi, Parmanto, Branch & 

Ding, 2014; Rabin & Bock, 2011). Dessa studier är alltså mer inriktade på de tekniska 
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funktionerna av applikationerna och vill genom sina studier få fram data för att kunna 

utveckla applikationerna ytterligare (ibid.). Vidare undersöker andra studier de faktiska 

resultaten av träningsapplikationer där resultaten visar på positiva hälsoutfall av 

interventionsapplikationer för fysisk aktivitet (Burke et al., 2012; Carter, Burley, 

Nykjaer & Cade, 2013). Få studier verkar ha gjorts specifikt på användandet av dessa 

applikationer. 

 

2.5 Användande av träningsapplikationer 

En studie som faktiskt berör användande har tittat på studenter som fått använda sig av 

Fitbit under 6 månader, där deras aktiviteter loggades i den tillhörande applikationen för 

att undersöka deras aktivitetsnivåer (Schaefer, Ching, Breen, & German, 2016). Studien 

visade att deltagarna upplevde känslor som spänning och nervositet under användandet. 

Några oroade sig för att tappa bort enheten, men också för att de inte använt sig av 

applikationen tidigare och teknologin var därmed främmande för dem. En annan njöt av 

att göra andra avundsjuka som inte hade tillgång till anordningen. Deltagarna fick också 

ta del av både sina egna och vännernas aktivitetsnivåer, vilket resulterade i insikter 

gällande hur fysiskt aktiva de var. Vissa kom underfund med att de var ganska lata och 

andra att de nästan var för aktiva. Flertalet deltagare upplevde också att deras personliga 

beteende förändrades genom användandet av Fitbit, beteendeförändringen ledde till 

ökad fysisk aktivitet eller andra beteenden associerade med hälsoförbättring (ibid). 

 

Dallinga et al., (2015) genomförde en enkätundersökning bland rekreationslöpare inför 

deltagande i ett löparevent i Amsterdam. De samlade in en mängd data om löparnas 

hälsa och livsstil, samt rapporter om hur många kilometer löparna sprang i veckan och 

slutligen fick de även besvara om de använde någon applikation vid träning. Ett flertal 

olika träningsapplikationer användes, RunKeeper var dock den vanligaste som användes 

bland 44,4 procent av deltagarna (ibid.). Resultaten i studien visade att rekreationslöpare 

som använde sig av träningsapplikationer sannolikt var mer fysiskt aktiva, samt att de 

kände sig hälsosammare än de som inte använde applikationer (Dallinga et al., 2015). 

Applikationsanvändarna angav också att de åt nyttigare, kände sig piggare, upplevde att 

de hade högre chans att bibehålla sitt träningsbeteende och kände sig i högre grad som 

atleter. Författarna utläste också att dessa träningsapplikationer kan gynna löpare i 

förberedelser inför löptävlingar eller event (ibid.). 
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Även Asimakopoulos, Asimakopoulos och Spillers (2017) har tittat på användande och 

specifikt användarnas motivations- och engagemangsfaktorer i en dagboksstudie. Där 

framkommer att majoriteten av deltagarna upplever att träningsapplikationer som loggar 

fysisk aktivitet är användbara för deras motivation och vilja att åstadkomma ett 

förändrat träningsbeetende (ibid.). En deltagare uttrycker att träning utan Fitbit är 

mindre motiverande, då återkopplingen från applikationen peppar till fortsatt fysisk 

aktivitet och att göra bättre ifrån sig. Statistiken som applikationerna registrerar gällande 

aktivitet, sömn och liknande ses också som en betydande funktion bland deltagarna och 

ett sätt att följa sin aktivitet för dessa områden (Asimakopoulos, Asimakopoulos & 

Spillers 2017).  

 

2.6 Motivation  

Begreppet motivation beskrivs av Nationalencyklopedin (u.å.) som “en psykologisk 

term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål”. Motivation är förklaringen till varför vi väljer att handla på ett visst sätt eller 

orsaken till att vi upprätthåller ett visst beetende (ibid.). Granbom (1998) förklarar 

närmare att motivation är det som våra handlingar grundar sig i och på så vis svarar på 

frågan varför. Genom att känna motivation kan en aktivitet upprätthållas och på så vis 

skapa mål och meningsfullhet (ibid.).   

 

Vidare beskriver Granbom (1998) motivation som en förutsättning för framgång i 

ämnen där förändring av beteenden spelar roll. Motivation kommer i två olika former, 

inre och yttre motivation. Den inre motivationen är en naturlig motivationskraft som 

lägger grund för våra handlingar och aktiviteter, den grundar sig främst på faktorer från 

våra personligheter (ibid.). Marton (1995) förklarar att inre motivation är något vi 

upptäcker utifrån våra intressen och inget vi skapar själva. För att använda och få 

kontakt med den inre motivationen måste vi därför anpassa aktiviteter efter våra 

intressen och kunskap (ibid.). Det har också framkommit genom forskning att den inre 

motivationen ökar när vi får stöd från andra i olika val vi tar (Granbom, 1998). Vid 

livsstilsförändringar ses också den inre motivationen som mer gynnsam för ett 

långvarigt och ihållande resultat (ibid.). Yttre motivation avser istället att vi 

upprätthåller vår inlärning eller aktivitet i hopp om belöningar eller att uppnå ett 
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specifikt mål (exempelvis att vi tränar för att springa en viss sträcka på en viss tid, eller 

studerar för ett särskilt betyg), båda motivationsformerna grundar sig dock i 

lustbaserade förväntningar och erfarenheter (Granbom, 1998). Marton (1995) menar att 

i sammanhang där vi försöker leva upp till förväntningar och krav som ställs på oss av 

andra, så är det den yttre motivationen som driver oss. Yttre motivation kan därmed 

innebära att vi drivs av hot, oro eller krav utifrån. Arborelius (1993) menar dock att när 

en sådan typ av yttre motivation använts för en beteendeförändring, varar den endast så 

länge som vi fortfarande känner kraven på oss. 

 

2.6.1 Motivation till träning 

Socialt stöd i olika former är något som visat sig främja motivationen till träning 

(Faskunger & Nylund, 2014). Olika former av socialt stöd kan påverka tankar, känslor 

och beetende i en positiv riktning. Stödet kan komma från ett flertal olika håll i ens 

omgivning, exempelvis från en tränare, vänner, familj, en förening eller genom 

interaktiva hälsoprogram för datorer och mobiltelefoner (ibid.). Det sociala stödet kan 

vara emotionellt och handlar då om uppmuntran och beröm, eller så kan det vara 

instrumentellt och stödet innebär då råd, tips och påminnelser till träning. Det sociala 

stödet är allra viktigast för personer som inte har för vana att träna och till en början 

känner sig omotiverade (ibid.).  

 

Feedback är också något som tycks gynna motivationen. Allt vi människor gör i livet 

vare sig det är träning eller något annat grundar sig i att vi vill uppnå olika mål 

(Faskunger & Nylund, 2014). Genom feedback blir det enklare att se hur vi ligger till på 

resan mot målet. Ett sätt kan vara att mäta sina framsteg då det ger en omedelbar 

återkoppling och ett kvitto på hur saker och ting går. Det ses också som fördelaktigt att 

som individ själv kunna mäta sina egna framsteg och prestationer utan någon hjälp 

utifrån. Dokumentationen kan ske genom att skriva träningsdagbok, mäta antal steg, 

sträcka och hastighet på den genomförda träningen eller liknande (ibid.).  

 

Motivationen stärks också genom att ha förebilder, samt att se hur andra personer lyckas 

klara av att genomföra samma förändring eller olika bedrifter inom träning. Det tycks 

också vara värdefullt att förebilderna har likheter med en själv, då det blir mer realistiskt 
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att själv också kunna klara av samma bedrift som någon likvärdig person klarat 

(Faskunger & Nylund, 2014). 

 

2.7 Definitioner 

2.7.1 Applikation 

En applikation eller en app definieras av Nationalencyklopedin (u.å.) som en typ av 

tillämpningsprogram avsett för ett praktiskt arbete. Applikationer associeras med 

elektroniska plattformar som mobiltelefoner och mediespelare. De olika applikationerna 

sprids och laddas i huvudsak ner via internet via de olika operativsystemens 

onlinebutiker, där Android har sin nedladdning av applikationer via Google play och 

Apple genom Appstore (ibid.). En mobilapplikation kan därmed beskrivas som en sorts 

hemsida i mobilen, som är lättåtkomliga för samtliga smartphones och kan med 

enkelhet uppdateras när förbättringar av applikationen finns tillgängliga (Fakta, u.å.).  

 

2.7.2 Träningsapplikationer  

Träningsapplikationer har i studien definierats som applikationer som mäter tempo, 

distans, tid, hastighet och förbrända kalorier vid någon form av konditionsträning. För 

att mäta detta är träningsapplikationerna beroende av de sensoriska funktionerna som en 

smartphone har vilket är GPS-mottagare och accelerometer. Runkeeper är ett exempel 

på en applikation som mäter ovan nämnda variabler (Runkeeper, 2018). Dessa 

funktioner och mätningar fungerar vid bland annat aktiviteter som löpning, cykling och 

gång. Statistiken för detta kan sedan visas grafiskt direkt i applikationen, men det finns 

också en valmöjlighet till att bli coachad under pågående aktivitet genom en röst som 

rapporterar din distans, hastighet, tempo, tid och antal kalorier (ibid.). Andra 

träningsapplikationer som mäter dessa variabler och går att liknas med Runkeeper är 

exempelvis Strava, Nike+ Run Club och Fitbit. Vissa av dessa och andra liknande 

applikationer kan också med enkelhet synkroniseras med särskilda communitys eller 

hemsidor som erhåller möjligheter att föra träningsdagbok och loggföra sina pass direkt 

på sidan så att andra medlemmar kan se. Exempel på en sådan hemsida är Jogg.se som 

används i den här studien, där är det också är möjligt att dela sina resultat manuellt med 

liknande funktioner som finns i träningsapplikationerna. Detta görs genom att antingen 
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synka exempelvis en pulsklocka till sitt användarkonto eller genom att mäta ut sträckan 

direkt på en karta, där även detaljer gällande underlaget vid träningspasset går att ange.  

 

2.7.3 Sociala funktioner 

En populär funktion hos de träningsapplikationer som berörs i en studie är de sociala 

funktioner som ger möjlighet att kommunicera med andra användare (Dallinga et al., 

2015). Al Ayubi, Parmanto, Branch och Ding (2014) skriver att i samband med att 

sociala medier konstant växer, så har applikationsutvecklarna framställt applikationer 

där även de sociala funktionerna finns med. Genom sociala funktioner kan användarna 

publicera statistik från sin träning på sociala medier via applikationens delningsfunktion 

eller posta sina aktiviteter inom applikationen för att inspirera och tävla med andra 

registrerade användare. Denna typ av offentlig delning av träningsaktiviteter via 

applikationer kan vara ett sätt att peppa andra användare till fortsatt fysisk aktivitet. 

Studien visar också att denna funktion är något som värderas högt av användarna (ibid.). 

Två andra studier har också visat att socialt stöd och delning av genomförd träning 

online eller offline kan öka sannolikheten för ett fortsatt ökat och långvarigt utövande 

av fysisk aktivitet (Anderson et al., 2007; Munson, 2011).  

 

2.7.4 Konditionsträning 

Konditionsträning är en träningsform som involverar stora muskelgrupper där träningen 

fokuserar på uthållighet. Exempel på arbetsformer där konditionen tränas är gång, 

löpning, cykling och längdskidåkning (Nationalencyklopedin, u.å.). Konditionsträning 

avser träning för att förbättra vårt hälsotillstånd och prestationsförmåga, vilket i sin tur 

kan medföra ökad uthållighet, och förmåga att utföra tungt fysiskt arbete under lång tid 

(Mattsson & Larsen 2013). I studien kommer inte läggas någon vikt vid huruvida 

deltagarna exempelvis promenerar eller tränar inför ett maraton under användningen, 

detsamma gäller hur deras aktivitetsnivåer sett ut innan de började använda 

träningsapplikationer. Det viktigaste är att deltagarna ägnar sig åt någon fysisk aktivitet 

i syfte att träna sin kondition. Enligt rekommendationerna från Yrkesföreningar för 

Fysisk Aktivitet (2011), bör dock träning med måttlig intensitet pågå i minst 30 minuter 

per pass, och intensiv träning minst 10 minuter för att få effekt av träningen.  
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2.7.5 Användare 

För att räknas som en användare av en träningsapplikation i studien har författarna valt 

att definiera specifika krav som bör uppfyllas gällande användarfrekvensen. Det räcker 

inte enbart med att ha laddat ner och använt en träningsapplikation en gång, utan för att 

klassas som en användare ska träningsapplikationen/träningsapplikationer användas 

kontinuerligt. Detta innebär att deltagarna ska ha använt en social träningsapplikation i 

samband med konditionsträning minst 20 gånger totalt, varav minst 6 gånger under de 

senaste två månaderna. Denna klassificering har tagits fram av författarna, utifrån vad 

de uppskattat vara en rimlig användarfrekvens och tidsperiod för att kunna uttala sig om 

sina upplevelser kring användandet utifrån syftet med studien. 

 

2.8 Teori 

Som hjälp vid försök att analysera resultaten i studien kommer Social Cognitive Theory 

(SCT) att användas. SCT är ett teoretiskt ramverk för att analysera psykologiska 

processer som styr det mänskliga beteendet (Bandura, 1977). Teorin utgör en översikt 

över olika avgörande faktorer som har inverkan på vårt beteende (Luszczynska & 

Schwarzer, 2005). Den första är upplevd självförmåga, som avser övertygelsen om vår 

förmåga att ha kontroll över utmaningar och vår egen funktion. Den andra är förväntat 

resultat, som berör vår övertygelse om de möjliga konsekvenser som följer våra 

handlingar. Det är dessa förväntningar som bestämmer om åtgärder ska tas, hur mycket 

vi kommer att anstränga oss, samt hur länge vi upprätthåller dessa ansträngningar 

genom misslyckanden och hinder på vägen (ibid.). 

 

Självförmågan inverkar på förberedelser inför handling, då vår nivå av upplevd 

självförmåga kan både förbättra eller förhindra motivationen (Luszczynska & 

Schwarzer, 2005). Personer med låg upplevd självförmåga har ofta negativa tankar 

gentemot sina prestationer och personliga utveckling. Den upplevda självförmågan är 

direkt kopplad till våra beteenden och speglar därmed vårt självförtroende inför att möta 

prövningar, stress och att anpassa oss till rådande omständigheter (ibid.). Luszczynska 

och Schwarzer (2005) nämner att upplevd självförmåga baseras på fyra grunder, den 

kan öka genom våra personliga prestationer och kunskaper. Men även genom 

“representativ erfarenhet” som innebär att när en person med liknande förutsättningar 

klarar av en svår situation, kan den upplevda självförmågan öka genom social 
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jämförelse. Därefter följer övertalning och/eller uppmuntran från andra och den fjärde är 

emotionell upphetsning eller spänning, som kan uppstå när en person känner att den 

bemästrar en obekväm situation genom att inte längre känna oro inför den (ibid.).  

 

Det förväntade resultatet avser uppfattningen om möjliga följder av våra handlingar, 

dessa delas upp i konsekvensområden, positiva eller negativa konsekvenser samt 

kortsiktiga eller långsiktiga konsekvenser (Luszczynska & Schwarzer, 2005). 

Konsekvensområden kan ytterligare delas i tre faktorer; fysiska förväntningar, såsom 

förväntningar på obehag eller andra känslor kopplade till beteendeförändning. Dessa 

inkluderar både lång- och kortsiktiga konsekvenser. Sociala förväntningar, som innebär 

de reaktioner som förväntas från omgivningen efter en beteendeförändring. Kanske 

förväntar vi oss beröm för att vi börjat träna eller slutat med en dålig vana. 

Självutvärderade förväntningar, avser våra erfarenheter såsom att vi är exempelvis 

stolta, nöjda eller missnöjda med oss själva utifrån våra inre referenser. Både 

självförmåga och förväntade resultat har betydelse för att avsluta våra dåliga vanor, anta 

nya beteenden och bevara de resultat vi har uppnått (ibid.).  

 

Slutligen behandlar SCT även våra uppsatta mål och de möjligheter och hinder som kan 

finnas på vägen (Luszczynska & Schwarzer, 2005). Våra mål agerar guider mot våra 

hälsomässiga beteenden och för att övergå till önskade nya beteenden formar vi först en 

målsättning för att sedan försöka nå den genom handling. Där kommer även 

självförmågan in, då den behövs för att överföra det formulerade tänkta målet till 

faktiska handlingar. Beroende på om vi har en hög eller låg upplevd självförmåga 

fokuserar vi mer eller mindre på de hinder som kan stå i vägen för våra målsättningar 

(ibid.). En person med hög upplevd självförmåga fokuserar i högre grad på att finna 

lösningar, så när det exempelvis visar sig att det inte finns något gym närbeläget från 

dennes bostad skulle personen istället börja leta efter bra löparslingor eller cykelvägar 

(Luszczynska & Schwarzer, 2005). I samma situation skulle en person med låg upplevd 

självförmåga haka upp sig på bristen av närbelägna träningsanläggningar och därmed 

sätta upp ett hinder för sig själv (ibid.).  

 

Teorin tar upp saker som inspiration genom sociala förväntningar, social jämförelse, 

uppmuntran och beröm, målsättningar och liknande, vilket alla är faktorer som skulle 

kunna spela in i samtliga studiens frågeställningar. Detta är något som påverkat vid 
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valet av teori, då författarna var av uppfattningen att den skulle kunna bidra med 

intressanta kopplingar och jämförelser i analysen av studiens resultat. 

 

2.9 Problemställning  

Medan den fysiska inaktiviteten ökar bland människor i världen, har också nya 

innovationer för att främja hälsa och fysisk aktivitet tagits fram i allt större utsträckning. 

Det finns i dagsläget en uppsjö av mobila applikationer som utvecklats till smartphones 

för att uppmuntra människor till rörelse (Dallinga et al.,2015). Mer än 17 000 hälso- och 

fitnessapplikationer finns tillgängliga, men trots det finns väldigt lite forskning 

angående applikationsanvändning i samband med fysisk aktivitet (ibid.). Huvuddelen av 

den existerande forskningen om mobila träningsapplikationer har genomförts ur en 

medicinsk- och datavetenskaplig synpunkt (Lee & Cho, 2017). De fåtal studier som 

faktiskt undersöker användandet saknar ofta förklaringar bakom varför människor väljer 

att använda sig av träningsapplikationer (ibid.). Därav finns ett behov av att undersöka 

och finna en förståelse till varför vi använder sociala träningsapplikationer, samt hur 

användandet påverkar individernas motivation till träning då många av applikationerna 

skapats i syfte att öka den fysiska aktiviteten.  

 

3.0 Syfte 

Studiens syfte är att öka förståelsen för varför personer från 18 år och uppåt väljer att 

använda sig av sociala träningsapplikationer i samband med konditionsträning, samt hur 

de upplever att användandet påverkar deras motivation till träning.  

 

3.1 Frågeställningar 

Varför väljer individerna att använda sig av sociala träningsapplikationer? 

Vilka för- respektive nackdelar upplever individerna med användandet av sociala 

träningsapplikationer? 

Hur upplever individerna att deras motivation till träning påverkas av 

applikationsanvändandet? 
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4.0 Metod 

4.1 Val av studiedesign 

Då studien syftade till att förstå varför individer väljer att använda sig av sociala 

träningsapplikationer samt hur de upplever att användandet påverkar deras motivation 

till träning, genomfördes en deskriptiv undersökning med hjälp av en tillhörande 

webbenkät. Deskriptiv forskning används huvudsakligen för att beskriva egenskaper 

hos en population inom ett område där det redan finns viss kunskap. Området 

avgränsades sedan för att undersöka ett mer specifikt fenomen (Olsson & Sörensen, 

2011). En kvantitativ design används i regel för att finna ytlig kunskap från en stor 

population och på så vis kunna hitta aspekter som är representativa för en större grupp 

individer (Hassmén & Hassmén, 2008). Arbetet sker utifrån specifikt utformade 

frågeställningar som formulerats på förhand (Olsson & Sörensen, 2011). En kvantitativ 

metod var därmed passande för studien då syftet var att skapa en bredare kunskap 

angående användandet hos många människor, istället för att fördjupa sig i enskilda 

individers tankar och upplevelser på djupet vilket en kvalitativ studie hade gjort 

(Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

4.2 Urval 

Urvalet genomfördes målinriktat vilket innebar att urvalsgruppen valdes ut med 

relevans för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Det genomfördes 

således inget slumpmässigt urval, utan de personer som uppfyllde inklusionskriterierna 

för studien samt nåddes av enkäten via Facebook eller ett inlägg i forumet på Jogg.se, 

hade möjlighet att delta. Hemsidan Jogg.se valdes ut för delning av enkäten på grund av 

att dess användare stämde väl in på den aktuella målpopulationen, detta då hemsidan är 

en samlingsplats för individer som ägnar sig specifikt åt konditionsträning. Författarna 

förutsatte därför att några av dessa individer skulle besitta relevanta erfarenheter som 

kunde bidra till studien. Att studien sedan även delades från författarnas egna Facebook-

profiler berodde på att de ville ha en större spridning i urvalet och inte bara nå ut till 

personer som tränar väldigt mycket och särskilt inriktat på löpning.  

 

Vidare har studien genomförts som en stickprovsundersökning i och med att endast en 

liten del av den valda populationen var möjlig att nå under tiden för datainsamlingen 
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(Hassmén & Hassmén, 2008). Eftersom enkäten delades på Facebook och Jogg.se under 

begränsad tid så fick endast den tillgängliga populationen möjlighet att besvara enkäten. 

Urvalet började likt ett bekvämlighetsurval där författarnas familj, vänner och bekanta 

var de första som fick tillgång till enkäten via det delade inläggen på Facebook. Den 

delades sedan vidare av sju Facebookanvändare vilket gör att ett kedjeurval också kan 

räknas in i studien (Hassmén & Hassmén, 2008). Även forumtråden på Jogg.se kan 

anses tillhöra bekvämlighetsurvalet då ett sådant urval fortfarande inte kan betraktas 

som representativt för hela populationen (Trost, 2012). Trost (2012) beskriver det som 

att författaren sprider formuläret lite varstans där det passar och rimligen bör lämnas. 

Jogg.se är enligt författarna på så sätt en befogad plats att dela enkäten, då det är en 

webbplats som är nischad på det aktuella ämnet för studien.  

 

Urvalet i denna studie bestod av 114 respondenter, (varav 103 av dem uppfyllde 

inklusionskriterierna) som besvarade den webbaserade enkäten. Det är dock inte möjligt 

att se hur många svar som inkommit separat från delningarna på Facebook eller Jogg.se, 

då samma enkät delats vid båda tillfällena och ingen fråga fanns med i enkäten där 

respondenterna behövt ange var de funnit den. Det totala bortfallet för studien är 

omöjligt att veta exakt, då enkäten inte delats på ett sätt som gör det möjligt att se hur 

många som nåtts av den och därefter valt att inte svara. Det som dock går att se är 

antalet visningar av tråden som skapats på forumet Jogg.se, vilket var 710 personer fram 

tills att enkäten stängdes. Detta ger ett externt bortfall på minst 596 personer endast från 

Jogg.se, men då enkäten även delats på och genererat svar från Facebook är det externa 

bortfallet större än så.  

 

Undersökningsgruppen var personer från 18 år och uppåt som använder sig av sociala 

träningsapplikationer i samband med konditionsträning. Ett av inklusionskriterierna i 

studien var att de träningsapplikationer som respondenterna använder sig av ska ha 

sociala funktioner såsom möjlighet till delning bland annat. Det var dock inget krav att 

dessa funktioner skulle användas av respondenterna. Valet att endast inkludera sociala 

träningsapplikationer grundade sig i att tidigare studier har visat att de sociala 

funktionerna som exempelvis socialt stöd och delning av genomförd träning setts som 

en värdefull funktion bland användarna (Al Ayubi, Parmanto, Branch, Ding 2014; 

Anderson et al., 2007; Munson, 2011). Författarna fann det därför extra intressant att 

undersöka denna typ av träningsapplikationer närmare.  
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De sociala träningsapplikationer som respondenterna använder skulle också ha använts i 

samband med konditionsträning minst 20 gånger totalt, varav minst 6 gånger under de 

senaste två månaderna. Detta för att säkerställa att de besitter relevant information om 

hur de upplever användandet. Själva nivån av konditionsträning har inte tillägnats 

någon vikt och inte heller hur fysiskt aktiva eller inaktiva respondenterna varit sedan 

tidigare. Då funktionerna för olika träningsapplikationers mätningar kan variera väldigt 

mycket, valde författarna att enbart inkludera sociala träningsapplikationer som skapats 

för användning i samband med konditionsträning. Detta för att dessa applikationer i hög 

grad mäter aktivitet på samma sätt, samt att de mäter aktiviteten under tiden som 

användaren tränar.  

 

För att säkra att de aktuella applikationerna verkligen mäter aktivitet på samma sätt har 

det ställts krav angående träningsapplikationernas funktioner, exempelvis att de med 

hjälp av GPS och/eller tillhörande träningsarmband eller pulsklocka ska mäta 

konditionsträningens distans, hastighet, tid och antal kalorier som förbränts. 

Applikationer för exempelvis styrketräning mäter ofta aktivitet på ett helt andra sätt, där 

det i många fall innebär att användaren själv får fylla i vilka övningar som genomförts 

och liknande. Författarna ansåg att detta hade givit ett spretigt urval och resultat, och 

därför har dessa typer av träningsapplikationer exkluderats från studien. 

 

4.3 Genomförande  

4.3.1 Utformning av enkäten 

Cohen, Manion och Morrison (2011) nämner att svarsfrekvensen ofta är högre om den 

aktuella populationen är intresserad av ämnet för studien, eller om studien i sig är 

särskilt relevant för dem. De nämner också att fler svar ofta kommer in ju enklare det är 

att besvara enkäten, det vill säga att belastningen på respondenten är så låg som möjligt 

(ibid.). Även informationsbrevet och studiens layout kan spela roll, och därför är det 

viktigt att brevet är välformulerat och ger respondenten en tydlig introduktion och 

förklaring av studien (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Författarna har därmed valt 

att lägga ett tydligt formulerat informationsbrev som inledning till enkäten. Brevet 

innehöll tydliga förklaringar till vad studien ville undersöka, varför och vad som 
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förväntas av respondenten under enkätens gång, med hopp om att vinna 

respondenternas förtroende och intresse. 

 

Enkäten arbetades fram genom att författarna först analyserade vilka frågor som behövs 

för att besvara syfte och frågeställningar. Därefter eftersöktes validerade enkäter, 

passande för ämnet som använts i tidigare studier, utan resultat. Frågorna har därför 

utformats av författarna från grunden och har huvudsakligen skapats med utgångspunkt 

i studiens syfte och frågeställningar. Ordningsföljden bland enkätfrågorna har 

strukturerats på ett naturligt sätt, där frågor som hör samman innehållsmässigt kommer i 

anslutning till varandra (Trost, 2012). Genom att strukturera frågorna efter innehållet 

minskade risken att respondenterna missförstod frågor och blev förvirrade under 

besvarandet (ibid.). Enkäten bestod av tio frågor och inleddes med basfrågor där bland 

annat deltagarnas ålder efterfrågades, detta för att enklare kunna sålla bort svar som inte 

tillhörde målgruppen. Om en respondent angav sig vara under 18 år avslutades enkäten 

och respondenten kom direkt till en sida som tackade för dennes medverkan.  

 

Enkätfrågorna formulerades kort och koncist då långa formuleringar kan göra att 

respondenten glömmer det den läste först eller helt tappar intresset för enkäten (Trost, 

2012). Frågorna var enkla med tillhörande svarsalternativ där respondenten kunde 

kryssa i de påståenden som de upplevde stämde bäst med deras uppfattning. Vid 

konstrueringen av svarsalternativ lades stor vikt vid att skapa så uttömmande och 

heltäckande svar som möjligt för att täcka upp hela dimensionen och inte rikta in sig på 

endast en vinkling (ibid.). För att minska interna bortfall i form av uteblivna svar på 

enskilda frågor, har enkäten konstruerats så att ett svarsalternativ behövts för att kunna 

gå vidare till nästa fråga (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

På ett flertal frågor i enkäten finns “vet inte” som ett svarsalternativ, vilket är 

fördelaktigt för att kunna ge respondenten möjlighet att svara “vet inte” om denne 

känner att den inte kan ta ställning till något annat alternativ på rätta grunder (Trost, 

2012). Avslutningsvis ställdes en öppen fråga där respondenterna fick svara i fritext. 

Öppna frågor kan enligt Trost (2012) ibland leda till svarsbortfall men han nämner 

också att denna typ av frågor kan ge mycket nyansrika och givande svar som blir till 

stor nytta vid analysen av data. Därav valde författarna att ha med en öppen fråga som 
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till skillnad från de övriga var frivillig i hopp om berikande svar till analysen, trots 

vetskap om att det fanns risk för att vissa valde att inte besvara den öppna frågan.  

 

4.3.2 Datainsamling 

Efter utformandet av enkätfrågorna genomfördes en mindre pilotstudie bland tre 

bekanta till författarna på Facebook. En pilotstudie är värdefull för att pröva enkätens 

funktion och upplägg för att kunna få eventuell feedback gällande detta från testgruppen 

(Olsson & Sörensen, 2011). Pilotstudien gav därmed möjlighet till revidering inför den 

slutgiltiga publiceringen av enkäten till den primära målgruppen. Den fullständiga 

datainsamlingen utfördes sedan genom att den färdiga enkäten delades av båda 

författarna på deras egna Facebook-sidor, med uppmaning om att vänner och bekanta 

gärna fick dela enkäten vidare för större spridning. För att också nå en del av den 

aktuella populationen som inte har några personliga kopplingar till författarna delades 

enkäten i ett forum som var av relevans för studien. Forumet som enkäten delades på 

finns på hemsidan “Jogg.se” som är en av ett flertal webbsidor som går under 

träningscommunityn “Svettig.se”. Svettig.se beskriver sig själva och sina grenspecifika 

plattformar som en plats som samlar “Sveriges aktiva i en stor träningsfamilj” (Svettig, 

u.å.). Enkäten lades ut på en onsdag klockan 11.54 på Jogg.se och 14.35 respektive 

15.30 på Facebook under samma dag. Den hölls sedan öppen i fyra dagar innan den 

stängdes ner.  

 

4.4 Analys 

Den insamlade datan analyserades och förmedlades sedan med deskriptiv statistik, detta 

med hjälp av Excel där enkätfrågorna ställdes upp i olika diagram för att sedan kunna 

dra slutsatser och redogöra för värden och spridningar i materialet. Resultaten har sedan 

sammanfattats och beskrivits på ett sammanhängande och tydligt sätt för läsaren 

(Hassmén & Hassmén, 2008). De mest centrala ämnena utifrån syfte och 

frågeställningar användes som kategorier för de olika avsnitten i enkäten, författarna har 

därför valt att använda dessa i rubriksättningen genomgående även i 

resultatredovisningen för att förtydliga de resultat som kommit fram. Då dessa 

kategorier även återfanns i enkäten, föll sig uppdelningen naturligt även vid 

redovisningen av resultatet från de flesta frågorna. Vid den avslutande kvalitativa 
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fritextfrågan skrevs dock respondenternas svar ut i pappersform, för att författarna 

skulle kunna färgmarkera likheter i svaren från respondenterna. Detta gjordes för att 

finna ytterligare underkategorier som var mer specifika för denna fråga, då den skilde 

sig från de övriga kvantitativa frågorna. De tydligaste och mest representativa citaten 

placerades sedan ut under dessa rubriker i resultatet.  

 

Under den slutgiltiga analysen av datan skrev författarna ut studiens bakgrundsavsnitt 

för att kunna markera ut och jämföra likheter och skillnader med de tidigare studierna, 

samt se möjliga kopplingar till teorin som var av intresse att diskutera i diskussionen. 

Delar av datan har därefter analyserats genom teorin Social Cognitive Theory (SCT) då 

den ofta används för att analysera psykologiska processer som styr mänskligt beteende 

(Bandura, 1977). Detta för att identifiera bestämmande faktorer och mekanismer som 

påverkar beteendens utveckling, bibehållande och förändring (ibid.). 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

En hög validitet avser att mäta det som verkligen bör mätas för att besvara studiens 

syfte (Bryman, 2008). Det handlar om en bedömning angående hur de slutsatser som en 

studie frambringar hänger ihop med det som var studiens syfte att mäta (ibid.). Trost 

(2012) beskriver att validitet är ett mått för att mäta kvaliteten, genom att kontrollera att 

enkätfrågorna endast mäter det som studien hade till syfte att undersöka och inte 

efterfrågar överflödig information som frångår syftet. Då datainsamlingen i studien 

bygger på en egenkomponerad enkät som inte är validerad, så genomfördes en mindre 

pilotstudie. Enkäten testades i syfte att uppnå en högre validitet, genom att utvärdera om 

den var förståelig för respondenterna, att rätt frågor ställts som håller sig inom ramarna 

för syftet, samt att enkätfrågorna tolkades korrekt och inte var tvetydiga.  

 

Reliabilitet innebär graden av överensstämmelse mellan olika mätningar som 

genomförts på samma sätt (Olsson & Sörensen, 2011). När en studie genomförs igen 

och ger likvärdiga resultat som tidigare studie visar den på god reliabilitet och att 

resultatet inte endast berodde på slumpmässiga eller tillfälliga betingelser vid det första 

utförandet (Bryman, 2008). För att öka förutsättningarna för reliabiliteten i denna studie 

har tillvägagångssättet beskrivits noggrant i förhoppning om att andra ska kunna 

genomföra studien på nytt.   
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4.6 Etiska överväganden 

Författarna har under studiens gång tagit de fyra etiska forskningsprinciperna i 

beaktning, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

 

Informationskravet innebär att de berörda personerna för undersökningen ska 

informeras om studiens huvudsakliga syfte och de olika moment som ingår i processen 

(Bryman, 2011). Det ska också framgå att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst under sin medverkan har rätt att avbryta om så önskas (ibid.). I denna studie har 

deltagarna informerats skriftligt genom det informationsbrev som inledde enkäten, 

gällande den övergripande planen för studien och dess syfte. Det framgick också att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin 

medverkan utan att deras svar sparades eller innebar negativa följder för dem. 

 

Samtyckeskravet går ut på att få ett samtycke till deltagandet i undersökningen från 

respondenterna (Bryman, 2011). Det finns bland annat speciella riktlinjer att följa om 

någon av deltagarna är minderåriga, då krävs ett godkännande från vårdnadshavare 

(ibid.). Då studien inte riktade sig till minderåriga var godkännande från vårdnadshavare 

inte aktuellt, utan det räckte med ett samtycke från respondenterna själva, som lämnades 

genom att de valde att slutföra och skicka in enkäten.   

 

Konfidentialitetskravet avser att de uppgifter som samlas in om personerna som deltar i 

undersökningen ska hanteras med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Det 

vill säga att personuppgifter eller andra uppgifter som anses etiskt känsliga ska förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av informationen (ibid.). Informationsbrevet upplyste 

deltagarna om att de enligt konfidentialitetskravet också är anonyma i sina svar. Då inga 

personuppgifter behövde lämnas för att delta var respondenterna helt anonyma redan 

från start. Detta gör det omöjligt att i efterhand koppla ett svar till en viss individ, samt 

att enbart författarna och handledaren hade tillgång till det fullständiga materialet.  

  

Nyttjandekravet riktar in sig på att de uppgifter och data som samlas in inte får användas 

till annat än det ursprungliga forskningsändamålet som presenterats för respondenterna 
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(Bryman, 2011). Det framgick i informationsbrevet att den data som samlats in enbart 

kommer att användas för studiens syfte.  

 

5.0 Resultat 

5.1 Användning av sociala träningsapplikationer 

Totalt besvarades enkäten av 114 personer, elva av dem svarade dock “Nej” på frågan 

om de använder någon träningsapplikation och skickades därmed direkt vidare till en 

sida som tackade för deras medverkan. Dessa elva personer har därmed exkluderats från 

studien på grund av att de inte uppfyllt kriterierna för deltagande, de svar som följer 

nedan utgår därför endast från de 103 respondenter som svarat “Ja” och därmed kommit 

vidare i enkäten.  

 

Av de 103 respondenterna var 34 procent av dem kvinnor, 65 procent män och en 

procent har uppgett “Annat”. Gällande åldersfördelningen var majoriteten 31 år eller 

äldre (68,9%), därefter kom åldersgruppen 25 till 30 år (17,5%) och det minsta antalet 

respondenter befann sig i gruppen 18 till 24 år (13,6%). 

 

 

Figur 1. Spridning mellan användare av olika sociala träningsapplikationer. (n=103) 
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De mest populära applikationerna som fanns med bland de färdiga svarsalternativen i 

enkäten visade sig vara Strava (23%) och RunKeeper (22%) (Se figur 1). Det alternativ 

som angavs av flest var dock “Annan” (34,2%) och bland de svaren dolde sig också den 

mest populära sociala träningsapplikationen “Garmin connect” som användes av totalt 

25,2 procent av respondenterna. Ett fåtal respondenter visade sig även ha valt 

alternativet “Annan” för att kunna nämna fler än ett alternativ, dessa svar har därför 

placerats ut i resultatet för samtliga angivna applikationer, vilket är anledningen till att 

det totala antalet svar visar fler än 103 i figuren ovan. Fler träningsapplikationer som 

nämndes under “Annan” var; Suunto Movescount, Polar Beat, Polar Flow, Zwift och 

appen Hälsa till Iphone. Även Försvarsmaktens träningsklubb har angivits, men detta 

svar exkluderades till följd av att applikationen inte uppfyllde kriterierna för de sociala 

träningsapplikationer som berörs i studien.  

Bland respondenterna har 5,5 procent också svarat “Jogg.se” vilket egentligen inte 

räknas som en träningsapplikation då det rör sig om en hemsida. Författarna har dock 

valt att inte exkludera dessa svar då det likt en träningsapplikation, är möjligt att bland 

annat synkronisera exempelvis träningsarmband eller pulsklocka till sitt användarkonto 

på hemsidan för att sedan dela sina resultat i sin träningsdagbok på Jogg.se. Det är även 

möjligt att manuellt mäta ut sin löpsträcka på en karta, ange total tid för träningspasset, 

samt terräng och andra faktorer för att sedan dela med övriga användare.  
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Figur 2. Fördelning över olika faktorer som spelat in i respondenternas val att använda 

sociala träningsapplikationer. (n=103) 

 

För att besvara varför de använder sociala träningsapplikationer kunde respondenterna 

ange flera svar, vilket resulterade i höga antal svarande på de olika svarsalternativen (se 

figur 2). De mest populära anledningarna visade sig vara att kunna se statistik över sina 

resultat (87,6%) och att de håller bättre koll på hur mycket de rör sig (64,1%). Även 

alternativ som att kunna tävla mot sina egna resultat och att träningen blir roligare fanns 

med i toppen (48,5% och 47,6%) följt av att kunna följa andra användares resultat 

(31,1%). Några av respondenterna har också svarat att kunna tävla mot andras resultat, 

inspireras av- eller peppa och bli peppad av andra användare, att få påminnelser från 

applikationen om att träna och slutligen att kunna dela sina resultat för att få 

uppmuntran utifrån.  

 

Svarsalternativet “Övrigt” har valts av 5,8 procent av respondenterna, som där angivit 

egna svarsalternativ. De uppgav anledningar som att applikationen mäter sträcka och 

tid, att få tips av andra mer erfarna löpare samt att kunna hålla koll på sin totala 

träningsbelastning för att minimera skaderisk. En respondent skriver att “Live Track i 

Garmin ger mig trygghet att andra vet var jag är” och en annan beskriver sig få “ökad 

kunskap om prestation och träning via kunskapsforum”. 
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5.2 Fördelar och nackdelar med användandet 

 

Figur 3. Fördelar som respondenterna upplevt med sitt användande av sociala 

träningsapplikationer. (n=103) 

 

Bland fördelarna med användandet var möjligheten att kunna logga och föra statistik 

över träningen den som flest upplevt (87,4%) följt av att kunna tävla mot sig själv 

(57,3%), att de håller i träningen bättre (41,7%) och tränar oftare (32%). Att känna sig 

duktig genom att dela resultat så andra kan se, kunna peppas i sina prestationer och 

inspireras av andra användare, se hur mycket som förbränts under passet och att kunna 

tävla mot och ha kontakt med andra användare är några alternativ som angivits av 

mellan 11,7 och 20,4 procent av respondenterna. Ett fåtal har svarat “Vet inte” (0,9%) 

eller att de inte upplevt några fördelar alls med användandet (2,9%). Slutligen har 2,9 

procent av respondenterna valt “Övrigt” och angivit egna svar, en av dem beskriver 

“Kan se var andra springer och kan planera löprundor som liknar deras”, de andra har 

uppgett att applikationen kan hålla koll så att det inte blir för mycket träning och att den 

mäter sträcka och tid. 
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Figur 4. Nackdelar som respondenterna upplevt vid användandet av sociala 

träningsapplikationer. (n=103) 

 

På frågan om respondenterna upplevt några nackdelar med sitt användande har 

majoriteten av respondenterna svarat att de inte gör det (61,2%). Bland de respondenter 

som upplever nackdelar har alternativet att “Jag blir stressad eller känner mig dålig när 

jag presterar sämre än jag brukar” varit det som flest valt (16,5%). Andra nackdelar som 

förekommer bland respondenterna med en variation på 5 till 8 procent är att känna sig 

dålig när applikationen påminner en om att träna, känna press när andra kan se ens 

resultat och stress över att andra presterar bättre. Några respondenter har även valt att 

skriva in ett eget svarsalternativ under “Övrigt” (6,8%).  

 

Bland de övriga svaren har en av respondenterna svarat att denne blir stressad om 

tekniken inte fungerar, en annan har skrivit att det är skönt att inte ha telefonen med på 

träningen ibland och menar då att användandet av applikationen hindrar en från det. 

Vidare har en respondent svarat “Press av att göra ett visst antal pass/vecka” och en 

annan att “Jag känner inte press längre, men i början gjorde jag det”. Andra 

kommentarer under övrigt är “Jag delar inte mina resultat med andra. Jag avskyr den 

typen av skryt” och slutligen att fördelarna med användandet överväger nackdelarna.  
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5.3 Påverkan på motivation 

 

Figur 5. Applikationernas påverkan på motivation till träning i procent. (n=84) 

Enkätens motivationsavsnitt inleddes med en generell fråga om ifall respondenterna 

upplevde att deras motivation till träning påverkats av att de använder 

träningsapplikationer. En stor majoritet bland respondenterna svarade att de anser sig ha 

påverkats. Bland dem har 22 procent svarat att de påverkats i hög grad och 59 procent 

att de påverkats till viss del. Vidare har 3 procent av respondenterna har svarat “Vet 

inte” och 16 procent svarade att de inte påverkats alls.  

För de respondenter som svarade “Vet inte” eller “Inte alls” avslutades enkäten efter 

detta och de tackades för sin medverkan, medan de 81 procent av respondenterna som 

svarat “I hög grad” eller “Till viss del” gick vidare till de två avslutande frågorna.  
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Figur 6. Fördelning av hur respondenterna anser att deras motivation påverkats. 

(n=84) 

För att få fram närmare information om på vilket sätt respondenterna märkt av påverkan 

fick de som svarat att deras motivation påverkats, på nästföljande fråga ta ställning till 

om de upplevt att motivationen ökat eller minskat. Detta skedde med hjälp av en fråga 

med svarsalternativ i form av en fyrgradig skala (Figur 6). Ingen av respondenterna 

valde “1” som var likställt med att motivationen har minskat, 6 procent valde “2” vilket 

visar tendenser till en minskning av motivationen. Majoriteten upplevde därmed en viss 

ökning, där 63,1 procent av respondenterna har svarat “3” och 31 procent har svarat “4” 

som är det högsta siffran vilket är likställt med att motivationen till träning har ökat. 

Av samtliga de som upplevt påverkan på sin motivation till träning (se figur 5) är det 

94,1 procent av respondenterna som upplevt att motivationen till träning mer eller 

mindre har ökat i och med användandet av sociala träningsapplikationer. 

  

I en avslutande öppen fråga fick de kvarvarande respondenterna själva välja om de ville 

utveckla och beskriva djupare hur de påverkats i en fritextfråga (n=84) (se bilaga 2). 

Totalt valde 28,6 procent att svara på den frivilliga frågan, vilket ger ett internt bortfall 

på 71,4 procent för denna fråga. Svaren har sedan kategoriserats i olika teman utifrån 

hur respondenterna svarat i text att deras motivation till träning har påverkats genom 

användandet. De olika temana har skapats genom att liknande svarstexter som indikerar 
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samma sak har färgmarkerats och sammanställts till tre olika kategorier. De kategorier 

som gått att utläsa för hur respondenterna upplever att motivationen till träning har 

påverkats och vilka faktorer som spelat in är; att de tränar oftare, att föra statistik över 

sin träning och ha kontroll över sin träningsnivå samt tävlan mot sig själv och andra. 

 

I kategorin “att träna oftare” kom det fram ett antal svar som handlade om att 

respondenterna fann motivation i applikationen till att bland annat försöka gå fler steg 

om dagen eller att bibehålla en hög träningsmängd. En av respondenterna benämnde 

motivationen med att “jag kommer ut även de dagar det känns tungt.” medan en annan 

skrev ”Man ser svart på vitt hur lite man tränar... och blir peppad att träna mer.”. En 

annan användare som redan tränar mycket i sin vardag lämnade kommentaren “Jag 

tycker inte om att se många "tomma" dagar, alltså tränar jag oftare” 

 

Att föra statistik över träningen och ha kontroll över sin träningsnivå var något som ett 

flertal av respondenterna angav som motiverande, även bland de som också handlade 

om andra faktorer. Flera nämnde detta som en bidragande faktor i deras målsättningar. 

 

”Genom statistik kunna jämföra sin utvecklingskurva, vilket är inspirerande. 

Vidare hjälper en med tydliga målsättningar såsom träningstid”  

 

En annan nämner det faktum att kunna logga sina resultat som en trolig anledning till att 

denne klarar av att hålla igång träningen. 

 

”Att kunna logga resultat angående tempo, tid, distans motiverar mig enormt. 

Utan mätning hade jag nog inte hållit igång träningen. Men att det är en social 

app motiverar mig inte särskilt mycket. Jag har inget behov av att dela med mig” 

 

Att även kunna se tillbaka långt i tiden är något som tas upp av en respondent som 

använt träningsapplikationer i flera år.  

 

“Jag tittar tillbaka på min egen träningsstatistik några år tillbaka och blir 

peppad av att se hur länge jag faktiskt hållit igång utan träningsuppehåll, och 

det motiverar mig att fortsätta.” 
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Den sista kategorin som gick att utläsa från svaren var att respondenterna upplevde en 

ökad motivation till träning genom tävlan mot sig själv och andra 

applikationsanvändare. En respondent beskriver tävlan med andra inom en av de 

specifika träningsapplikationerna; ”Kul att jaga topplaceringar på strava-segment”. 

Flera andra har också nämnt att tävlan mot sig själv är viktigt. 

 

“Att tävla med mig själv att förbättra tid på en viss sträcka ökar min inre 

motivation att träna hårdare” 

 

Utöver kategorierna så svarade några av respondenterna med beskrivningar som inte var 

lika lätta att få med under en samlad kategori, då de var ensamma om sina svar. Den ena 

respondenten svarade att denne “Testar nya promenadvägar för att se hur långa de är” 

och en annan skrev “Bra med påminnelse om träning och röra på sig via Garmin 

klocka, sitta för mkt (mycket) är det nya rökandet :)”. En respondent gav ett svar som 

tydde på att denne inspireras av andras resultat i olika prestationer; ”Kan han/hon/de så 

kan jag också” och ytterligare en tittade på andras resultat för att jämföra med vad 

respondenten själv gör i sin träning. 

 

“Det blir intressant att se hur personer som en tränar med presterar i andra 

sammanhang och vilken veckomängd de ligger på. Är också intressant att se vad 

de som är lite bättre gör som en själv inte gör.” 

 

6.0 Diskussion 

Studiens syfte var att öka förståelsen för varför personer från 18 år och uppåt väljer att 

använda sig av sociala träningsapplikationer i samband med konditionsträning, samt hur 

de upplever att användandet påverkar deras motivation till träning. Som hjälp för att 

besvara syftet användes frågeställningarna; “Varför väljer individerna att använda sig av 

sociala träningsapplikationer?”, “Vilka för- respektive nackdelar upplever individerna 

med användandet av sociala träningsapplikationer?” och ” Hur upplever individerna att 

deras motivation till träning påverkas av applikationsanvändandet?”. 

 

I de två efterföljande avsnitten diskuteras resultatet samt metoden som använts. 

Resultatet diskuteras utifrån bakgrunden och den tidigare forskningen på ämnet för att 
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utläsa eventuella samband och olikheter samt genom kopplingar till social cognitive 

theory. Vidare diskuteras metoden gällande studiens styrkor och svagheter.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

Huvudresultaten i studien visade att användandet av sociala träningsapplikationer främst 

grundade sig i att användarna vill kunna logga och föra statistik över sin träning 

(87,4%) samt hålla bättre koll på hur mycket de rör sig (64,1%). Loggningsfunktionen 

var också det som flest upplevt fördelar kring (87,4%), följt av att kunna tävla mot sig 

själv (57,3%). Dessa funktioner har bidragit till respondenternas målsättningar, 

motivation till förbättring samt träningsmängd. De vanligast upplevda nackdelarna var 

att respondenterna blir stressade eller känner sig dåliga när de presterar sämre än vanligt 

(16,5%) eller när andra presterar bättre än dem (8,7%). De flesta respondenterna 

upplevde dock inga nackdelar alls med användandet (61,2%). Slutligen har resultaten 

visat att en majoritet anser att deras motivation till träning har påverkats av användandet 

av sociala träningsapplikationer till viss del (59%) eller i hög grad (22%) varav 

huvudparten av dessa (94,1%) har svarat 3 eller 4 vilket är likställt med att motivationen 

mer eller mindre har ökat.  

 

Hur de påverkats av användandet visade sig genom de olika kategorierna som 

sammanställdes från den avslutande fritextfrågan. De påverkansfaktorer som framkom 

ur användandet var att respondenterna motiveras till att träna oftare, att de finner 

motivation i att föra statistik över sin träning samt ha kontroll över sin träningsnivå och 

slutligen att tävla mot sig själv och andra. Det är dock inte möjligt att göra någon 

statistisk sambandsanalys av det procentuella förhållandet mellan den ökade 

motivationen och upplevd påverkan då den ena frågan är kvantitativ och den andra en 

kvalitativ fritextvariabel. 

 

6.1.1 Användning av sociala träningsapplikationer 

Dallinga et al. (2015) beskriver i sin studie att de som använde träningsapplikationer var 

mer benägna att uppmuntra andra till att vara med och löpträna, än personer som inte 

använde träningsapplikationer. De förklarar detta med att flera applikationer har sociala 

funktioner som ger möjlighet att interagera med, följa och stötta andra användare, vilket 
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kan motivera andra att vara aktiva. Lee och Cho (2017) beskriver i sin studie att de 

sociala funktionerna hos vissa träningsapplikationer har framträtt som populära bland 

många användare. Något som också visat sig i studien av Al Ayubi et al. (2014) då 

offentlig delning framträder som en högt värderad funktion även där. I denna studie har 

möjligheten att kunna dela sina egna resultat med andra tvärtom inte haft särskilt stor 

betydelse för respondenterna. Detta överraskade författarna i mycket hög grad då de 

tidigare studierna visat det motsatta, samt att applikationernas communitys och sociala 

funktioner ofta är faktorer som framhävs tydligt i samband med applikationerna. Vilket 

framkommer bland annat i Runkeepers, Stravas och Nike+ Run Club’s 

applikationsbeskrivningar på deras hemsidor (Runkeeper, u.å.; Strava, u.å.; Nike, u.å.). 

Det är dock svårt att säga vad som är den huvudsakliga orsaken till de olika resultaten, 

men en anledning kan vara att studierna utförts på flera olika sätt, med olika antal 

respondenter. 

 

Respondenterna har istället visat mer intresse för att kunna följa, inspireras av och tävla 

mot andra användare som delat sina resultat genom de sociala funktionerna, något som 

överensstämmer betydligt mer med de andra studierna (Lee & Cho, 2017; Dallinga et 

al., 2015; Al Ayubi et al., 2014). Den allra viktigaste anledningen till användandet har 

dock varit att kunna logga sina resultat för sin egen skull för att därmed både kunna 

kontrollera sin totala träningsbelastning samt att kunna se tillbaka på sina resultat för att 

bland annat motiveras av dem eller att lägga upp nya målsättningar. Detta är ett resultat 

som också återfinns i studien av Asimakopoulos, Asimakopoulos & Spillers (2017), där 

beskriver deltagare bland annat att de upplever träningen mindre motiverande när de 

inte använder en träningsapplikation. De nämner också att den registrerade statistiken 

kring områden som fysisk aktivitet kan vara värdefull både för deltagarnas motivation 

och även viljan att förändra sitt träningsbeteende. 

 

Flera respondenter har också angivit att de använder applikationen för att peppas av 

andra och få uppmuntran utifrån. Detta kan associeras med Social Cognitive Theory’s 

“Sociala förväntningar”, det vill säga reaktioner som vi förväntar oss från omgivningen 

vid en beteendeförändring. På samma sätt kan vi förvänta oss reaktioner eller beröm när 

vi gör något särskilt bra (Luszczynska och Schwarzers 2005).  
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Detta kan också kopplas till Faskunger och Nylunds (2014) beskrivning av socialt stöd. 

De beskriver att socialt stöd kan påverka beteende i en positiv riktning, det kan komma 

från exempelvis familj och vänner eller genom interaktiva hälsoprogram för bland annat 

mobiltelefoner. Instrumentellt och emotionellt socialt stöd innefattar bland annat tips 

och råd eller beröm från andra (ibid.), vilket är några av de positiva faktorer med 

applikationsanvändandet, som specifikt har nämnts av respondenterna i studien. Ett 

sådant stöd samt att också kunna logga resultat i telefonen, kan enligt Faskunger och 

Nylund (2014) hjälpa oss att mäta våra framsteg, i och med att vi kan få feedback både 

med och utan hjälp utifrån. Av applikationen kan vi få direkt återkoppling i form av 

jämförelser med andra tidigare träningspass på liknande sträckor, vi kan bland annat få 

notiser när vi uppnått exempelvis den längsta sträckan eller snabbaste tiden. 

 

6.1.2 Fördelar och nackdelar med användandet 

Asimakopoulos, Asimakopoulos & Spillers (2017) beskriver i sin studie att en 

betydande funktion med användandet av träningsapplikationer är att applikationerna 

registrerar statistik över den genomförda fysiska aktiviteten. Vidare nämner Faskunger 

och Nylund (2014) att det är fördelaktigt att som individ själv kunna mäta sina framsteg 

genom att dokumentera den genomförda träningen i form av antal steg, sträcka, tid och 

så vidare. Det är något som även denna studie visar, då majoriteten av respondenterna 

upplevde att den främsta fördelen med användandet var att kunna logga och föra 

statistik över sin egen träning. Detta kan också (baserat på Social Cognitive Theory) 

kopplas ihop med Luszczynska och Schwarzers (2005) beskrivning av upplevd 

självförmåga som innebär uppfattningen om vår förmåga att ha kontroll över 

utmaningar och vår egen funktion. Ett exempel på en sådan kontrollrelaterad 

uppfattning var respondenten som beskrev att denne använder träningsapplikationen för 

att kunna kontrollera sin träningsbelastning för att minska skaderisken. Luszczynska 

och Schwarzer (2005) nämner också att upplevd självförmåga direkt speglar vårt 

beteende och självförtroende inför olika utmaningar och den kan därmed även 

förknippas med att många av respondenterna tränar oftare om de använder applikationer 

och utmanar sig att komma iväg trots att det känns tungt.  

 

Något som också var framträdande i studien gällande fördelar med användandet var att 

kunna tävla mot sig själv och sina egna prestationer. Detta är något som skiljer sig från 



 

30 

 

tidigare studier där tävlan mot andra varit mer betydande för deltagarna, genom att de 

har kunnat dela sina resultat med andra användare (Al Ayubi et al., 2014). 

 

Dallinga et al. (2015) beskriver att mobila applikationer tas fram med syfte att främja 

hälsa och uppmuntra till mer rörelse, vilket var något som respondenterna i denna studie 

upplevde som en av fördelarna med användandet. Respondenterna upplevde närmare 

beskrivet fördelar kopplade till deras aktivitetsnivåer, genom att de håller igång med 

träningen bättre samt tränar mer än tidigare. Detta går att koppla till studien av Schaefer 

et al. (2016) där studenter som testade Fitbit under sex månaders tid upplevde en 

beteendeförändring genom användandet som ledde till bland annat ökad fysisk aktivitet. 

Vidare går den upplevda fördelen gällande att träningen upprätthålls bättre och oftare att 

likna med ytterligare en studie av Dallinga et al. (2015). Där visar resultatet på att de 

deltagare som använder någon form av träningsapplikation i större grad är mer fysiskt 

aktiva och upplever sig hälsosammare än de som inte använder träningsapplikationer 

(ibid.).  

 

Majoriteten av respondenterna i denna studie har inte upplevt några nackdelar med 

användandet. Bland de som upplever nackdelar handlar det dels om att respondenterna 

känner stress över sin egen prestation. Vidare känner respondenterna stress över att 

andra presterar bättre än de själva eller press över att andra kan ta del av och följa deras 

resultat. De två sistnämnda nackdelerna som respondenterna upplever går att koppla till 

de sociala funktionerna för träningsapplikationerna, där de kan ta del av varandras 

resultat och statistik genom delning direkt i applikationen eller via sociala medier. De 

sociala funktionerna har i tidigare studier visat sig vara en populär och betydande 

funktion för att kunna få stöttning på vägen och för att kunna inspirera och tävla mot 

varandra (Dallinga et al., 2015; Al Ayubi et al., 2014). Denna studie tyder dock på att 

det kan finnas vissa nackdelar med denna typ av funktioner då delningen verkar kunna 

leda till stress och press för respondenterna som inte upplevs som något positivt. 

Nackdelarna som tas upp kan ofta kopplas till yttre motivationsfaktorer, Marton (1995) 

menar att när vi drivs av att göra något för att leva upp till förväntningar och krav som 

ställs på oss av andra, kan det ofta bli jobbigt att upprätthålla beteendet i längden. Detta 

då drivet till handlingen inte kommer inifrån utan från exempelvis press och krav från 

omgivningen.   
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6.1.3 Påverkan på motivation till träning  

Enligt Granbom (1998) är motivationen det som svarar på frågan “Varför?”, det vill 

säga grunden till våra handlingar. Av 103 respondenter i studien har 79 angivit att de 

upplever att deras motivation till träning har påverkats till det bättre (3 eller 4 på en 

fyragradig skala) av att använda en social träningsapplikation vid träning. Granbom 

(1998) nämner också att det är motivationen som ser till att vi upprätthåller aktiviteter 

och ger dem mening, vilket därmed skulle kunna vara en bidragande orsak till att så 

många av respondenterna i studien väljer att kontinuerligt använda 

träningsapplikationer.  

 

Resultatet har också visat att respondenterna vill kunna följa och inspireras av andra 

användare och deras resultat. Några har också nämnt i egna kommentarer att de 

uppskattar och blir peppade av att se andras resultat. Bland annat för att kunna lära av 

exempelvis bättre löpare, eller för att de motiveras av att någon annan klarat en viss 

prestation och därmed också anser sig själv kapabel till att klara av densamma. Detta 

stämmer överens med Faskunger och Nylund (2014) som nämner att motivation kan 

stärkas genom förebilder eller andras specifika prestationer. Ännu bättre kan det vara 

om förebilder eller inspirerande personer har liknande förutsättningar som en själv, då 

detta stärker känslan av att det är möjligt att klara samma sak. En av respondenterna 

skrev till exempel att “Kan/han/hon/de så kan jag också”, vilket även förankrat i teorin 

kan kopplas till representativ erfarenhet som Luszczynska och Schwarzer (2005) 

beskriver med att den upplevda självförmågan kan öka genom social jämförelse med 

andra. Detta genom att en individ lyckas med en liknande prestation som en annan 

person med likvärdiga förutsättningar klarat. 

 

Två av artiklarna som legat till grund för denna studie har påtalat att deltagarna i 

studierna har upplevt att träningsapplikationer som loggar fysisk aktivitet har haft 

positiv inverkan på deras motivation (Asimakopoulos, Asimakopoulos & Spillers, 2017; 

Dallinga et al., 2015). Där var ökad motivation och en vilja att förändra sitt 

träningsbeteende till det bättre två återkommande faktorer (ibid.). I samband med det 

har några av applikationsanvändarna i studien av Dallinga (2015) också nämnt att de 

upplevt större chans att kunna hålla i sitt träningsbeteende, än icke-användare. Något 

som återkommer en del även i denna studie, då många svarat att de upplever att de 

håller i träningen bättre och tränar oftare när de använder träningsapplikationer. Bland 
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annat på grund av att slippa luckor i den loggade träningen eller genom att tävla med sig 

själv för att springa lite snabbare eller lite längre nästa gång. Detta kommer i regel från 

vår yttre motivation, och grundar sig enligt Granbom (1998) på att vi upprepar 

aktiviteter eller prestationer i hopp om att genom bättre prestationer få belöningar eller 

uppnå våra uppsatta mål. 

 

Luszczynska & Schwarzer (2005) pratar också om målsättningar som våra guider mot 

olika hälsomässiga beetenden och för att nå önskade nya beteenden skapar vi först en 

målsättning för att sedan försöka nå den genom våra handlingar. Det är något som ett 

flertal respondenter nämner som en motiverande faktor, där de beskriver att genom de 

sociala applikationerna kan de sätta upp mätbara mål som de sedan sporras till att 

uppnå. Det kan röra sig om både mer långsiktiga mål som exempelvis träningsmängd 

eller kortsiktigare dagsmål. Flera nämner att målsättningarna som sätts upp via 

applikationerna är det som får dem att motiveras mer till träning i allmänhet. 

 

6.2 Metoddiskussion  

I studien användes en webbenkät i syfte att nå ut till så många respondenter som möjligt 

som stämmer in på den valda populationen. Om enkäten istället delats ut personligen av 

författarna hade räckvidden blivit betydligt mindre och populationen därmed också 

mindre representativ. Delningen av enkäten har skett till ett bekvämlighetsurval i och 

med att den delats dels till vänner och bekanta på Facebook, samt på forumet Jogg.se 

som riktar sig till löpare och därmed utgör en rimlig och given plats att dela enkäten på 

(Trost, 2012). Ett bekvämlighetsurval är inte ultimat för att uppnå ett representativt 

resultat för hela den aktuella populationen, det hade dock blivit mycket svårt för 

författarna att uppnå ett slumpmässigt urval under tidsperioden för studien. Det kan 

därmed konstateras att studien inte är helt representativ för den population som avsetts i 

studien. 

 

Enkäten för denna studie är konstruerad från grunden av författarna, vilket kan ses som 

en svaghet då validerade enkäter är att föredra för att säkerhetsställa kvaliteten för 

studien. Författarna har vid konstrueringen av enkäten dock följt olika 

rekommendationer för hur en enkät ska tas fram gällande uppbyggnad av frågor, 

svarsalternativ och liknande (Trost, 2012). Det har också lagts stor vikt vid att endast 
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ställa frågor angående det som var studiens syfte att undersöka (ibid.). Utöver detta 

genomfördes en pilotstudie för att kunna göra förbättrande revideringar av enkäten, 

genom att säkerställa att enkätfrågorna uppfattades korrekt och på så vis undvika 

missförstånd som kan leda till ett felaktigt resultat (Cohen et al., 2011). Dessa 

åtaganden kan göra att enkäten upprätthåller en så god kvalitet som möjligt, trots 

nämnda svagheter och att ingen validerad enkät har funnits tillgänglig som hjälp vid 

framställandet av enkäten. Det går dock inte att uttala sig något särskilt om validiteten i 

enkäten i och med att pilotstudien endast utfördes på tre personer, samt att studien är så 

pass liten att några slutsatser kring enkätens utformning är svåra att dra. 

 

Vad gäller reliabiliteten så har tillvägagångssättet för studien beskrivits tydligt och 

noggrant av författarna, för att öka möjligheten att någon annan ska kunna göra om 

samma studie i framtiden. Det som dock är en svaghet är att delningen av enkäten inte 

kommer att kunna upprepas på exakt samma sätt om någon annan vill genomföra 

studien på nytt. Detta på grund av att författarna har delat enkäten till sina egna vänner 

genom sina personliga Facebook-profiler, vilka endast är tillgängliga i samma 

uppsättning för dem själva och det är därmed så gott som omöjligt att genomföra en 

identisk delning för någon annan. För att öka reliabiliteten och upprepbarheten för 

studien vore det eventuellt bättre att endast dela enkäten på Jogg.se eller i en sluten 

grupp på Facebook som alla har möjlighet att dela till. Om studien skulle upprepas i 

nuläget finns det därför en risk att resultatet inte kommer visa detsamma på grund av 

dessa orsaker. 

En annan viktig aspekt som Trost (2012) nämner för att uppnå hög reliabilitet är att 

deltagarna bör ha likvärdiga förhållanden vid besvarandet av enkäten. Samtidigt är det 

nästintill omöjligt att uppnå, då den sociala miljön där enkäten besvaras är svår att 

kontrollera vid dessa typer av undersökningar (Trost, 2012). Detta är därför något som 

denna studie inte kan kontrollera då enkäten delats digitalt via Facebook och forumet 

Jogg.se. Detta betyder att respondenterna inte hade exakt lika förutsättningar gällande 

miljön och det kan därmed ge en aning minskad reliabilitet för studien.  

 

Något som också kan ses som en svaghet med detta är att det inte går att veta det exakta 

bortfallet för de som har nåtts av webbenkäten, men sedan valt att inte svara. På 

Facebook är det inte möjligt att se hur många som nåtts av inlägget utan endast hur 
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många som delat och möjligen hur många vänner dessa personer har. Det går dock inte 

heller att anta att alla de delande personernas vänner har haft möjlighet att se inlägget, 

bland annat då alla inte nödvändigtvis har besökt Facebook under den aktuella tiden. På 

Jogg.se går det att se hur många som har öppnat forumtråden, så när enkäten stängdes 

ner hade 710 personer sett den. Det är däremot ändå inte möjligt att veta hur många av 

de 114 respondenterna som kommer från Jogg.se och hur många som besvarat den via 

Facebook, och därmed kan heller inte det exakta bortfallet från Jogg.se utläsas. Detta 

hade kunnat förhindras om enkäten delats ut till respondenterna personligen, men 

författarna anser att detta tillvägagångssätt ändå varit den bästa lösningen utifrån de 

rådande förutsättningarna gällande räckvidd och tidsram för studien. I och med att en 

webbenkät använts är det också svårt att veta varför så många valt att inte besvara 

enkäten, mer än att många av dem kanske inte använde några sociala 

träningsapplikationer av den sort som efterfrågats. Då författarna valt att använda 

obligatoriska svar för att minska internt bortfall (Olsson & Sörensen, 2011), är det inte 

heller omöjligt att även det mynnat ut i att vissa inte svarat alls på grund av att de inte 

kunnat hoppa över enskilda frågor.  

 

Gällande representativiteten i studien finns ytterligare svagheter, bland annat då 

könsfördelningen är tämligen stor med 65,8 procent män och endast 33,3 procent 

kvinnor. Dessutom är majoriteten av respondenterna i åldersgruppen 31 år eller äldre 

(64%) vilket lett till att åldrarna 18 till 24 år och 25 till 30 år därmed är 

underrepresenterade (14,9% och 21,1%). Detta kan bland annat bero på att 

medlemmarna på forumet Jogg.se har en genomsnittlig ålder på 36 år, könsfördelningen 

på sidan är däremot jämn (Jogg.se, u.å.). Dessa aspekter är dock problematiska om 

studien syftar till att mäta ett stort åldersspann som i det här fallet. För att få ett mer 

representativt resultat för hela populationen hade en jämnare åldersfördelning varit att 

föredra, så även könsfördelning. Något som kanske kunnat uppnås om enkäten fått ligga 

ute under en längre tid och eventuellt hunnit delas på fler platser. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Vid framtida forskning vore det intressant att göra en liknande studie men med en 

kvalitativ metod i form av intervjuer för att få fram mer djupgående svar för området. 

Eventuellt skulle en sådan studie även kunna lägga mer fokus på hur motivationen kan 
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påverkas av ett socialt applikationsanvändande, då den här studien inte gick in så djupt 

på detta. Det skulle även kunna vara värdefullt att göra en betydligt större kvantitativ 

studie som berör samma ämnen som gjorts här, men med ett mer representativt urval 

och fler frågor för att få ut fler och bredare svar. Då detta ämne är så pass nytt och inte 

särskilt beforskat finns det också ett värde i att följa den mobila utvecklingen vidare och 

anpassa dessa typer av studier efter den. 

 

7.0 Slutsats 

Den dominerande anledningen till respondenternas användande av sociala 

träningsapplikationer var möjligheten att kunna logga och se statistik för sin träning, 

följt av att hålla koll på sin rörelsemängd. Något som även återkom bland upplevda 

fördelar där loggningsfunktionen och möjlighet att tävla mot sig själv upplevts av flest, 

vilket även har lett till motivation att förbättra sig, ökad träningsmängd och nya 

målsättningar hos respondenterna. Vidare var upplevda nackdelar väldigt få och 

majoriteten av respondenterna upplevde inget negativt med användandet. Den sociala 

aspekten av applikationerna som exempelvis att kunna dela resultat med andra, har inte 

haft någon betydande roll för respondenterna. Gällande det sociala har istället att kunna 

inspireras av och tävla mot andra varit en aning mer tilltalande. En majoritet ansåg att 

deras motivation påverkats till viss del eller i hög grad av att använda sociala 

träningsapplikationer, av dem menar övervägande del att motivationen ökat. I och med 

detta skulle det vara möjligt att dra paralleller mellan att logga sin träning och att 

behålla eller öka sin motivation till träning. Vilket på sikt kunna vara användbara för att 

hjälpa personer som exempelvis har svårt att motivera sig till rörelse, hålla igång med 

sin träning eller att sätta upp utmanande målsättningar.  
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Bilaga 1 (1/4) 

Informationsbrev 
I takt med att människor i världen blir mer stillasittande har många idéer och 

innovationer för att främja hälsa och fysisk aktivitet tagits fram. Däribland finns 

mängder av mobila applikationer som ska uppmuntra till rörelse.  

 

Vi är två studenter på idrottsvetenskapliga programmet i Gävle som läser vår sista 

termin och ska därmed genomföra ett examensarbete på grundnivå som en avslutande 

del av utbildningen. Syftet med vår studie är att öka förståelsen för varför personer som 

är 18 år och äldre väljer att använda sociala träningsapplikationer i samband med 

konditionsträning, samt hur de upplever att användandet påverkar deras motivation till 

träning.  

  

Du som deltagare ska vara 18 år eller äldre och ha använt dig av en social 

träningsapplikation i samband med konditionsträning minst 20 gånger, varav minst 6 

gånger under de senaste två månaderna.  

 

Sociala träningsapplikationer innebär applikationer där du kan dela med dig av din 

genomförda träning via sociala medier eller dela och se dina vänners aktiviteter direkt i 

applikationen. Applikationen ska också mäta bland annat sträcka och hastighet och 

spara uppgifterna i en resultatlogg (t.ex. RunKeeper eller Strava). Enkäten kan besvaras 

via mobil eller dator och beräknas ta max 5 minuter. 

  

Genom att delta i enkäten samtycker du till att dina svar får användas i forskningssyfte. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien. De 

svar som samlas in genom enkäten är anonyma och kommer förvaras väl av oss så att 

ingen obehörig får ta del av dem. Avrapporteringen av studien kommer ske i form av en 

C-uppsats och kommer vid godkännande av examinator att publiceras i databasen Diva. 

  

Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. 

Hannah Wiklund, ofk15hso@student.hig.se 

Sara Wallin, ofk15svn@student.hig.se 

 

Handledare: 

Anna Örn, anna.orn@huddinge.se 

mailto:ofk15svn@student.hig.se
mailto:ofk15svn@student.hig.se
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Enkät 

Bakgrund: 
1. Kön * 

o Kvinna 

o Man 

o Annat 

 

 

2. Ålder * 

o 17 år eller yngre (Formuläret skickas) 

o 18 till 24 år 

o 25 till 30 år 

o 31 år eller äldre 

 

 

Applikationer: 

3. Använder du någon social träningsapplikation i samband med 

konditionsträning? (minst 20 gånger totalt, varav minst 6 gånger under de senaste 

två månaderna) * 

o Ja 

o Nej (Formuläret skickas) 

 

 

4. Vilken träningsapplikation använder du? * 

Om alternativet ”Annan” väljs, skickas du vidare till en ny sida där du kan fylla i vilken 

applikation du använder. 

 

o RunKeeper 

o Strava 

o Endomondo 

o Nike+ Run Club 

o FunBeat 

o Runtastic 

o Svettig 

o Annan 

 

 

4.1 Om annan, vilken? * 

Kriterierna för giltiga träningsapplikationer är att de med hjälp av telefonens GPS 

och/eller med tillhörande träningsarmband eller pulsklocka kan mäta 

konditionsträningens distans, hastighet, tid och antal kalorier som förbränts under 

träningspasset. För att den även ska räknas till en social träningsapplikation krävs att 

det går att följa andra användare och dela dina resultat i applikationen och till sociala 

medier. 
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Svarstext: ___________________________ 

 

 

5. Varför väljer du att använda just denna applikation? (Du kan välja flera 

alternativ) * 

o Träningen blir roligare 

o Jag vill kunna logga och se statistik över mina resultat 

o Jag inspireras av andra användare 

o Som användare kan man peppa och bli peppad av andra användare 

o Jag kan dela mina resultat på sociala medier och få uppmuntran utifrån 

o Jag kan följa andras resultat i applikationen 

o Applikationen skickar påminnelser till mig om att träna 

o Jag kan tävla mot mina egna resultat 

o Jag kan tävla mot andras resultat 

o Jag håller bättre koll på hur mycker jag rör mig 

o Övrigt: __________________ 

 

 

6. Vilka fördelar upplever du med användandet av sociala träningsapplikationer? 

(Du kan välja flera alternativ) * 

o Jag håller i träningen bättre 

o Jag tränar oftare 

o Jag kan ha kontakt med andra användare 

o Jag kan logga och föra statistik över min träning 

o Jag kan tävla mot mig själv 

o Jag kan tävla mot andra 

o Jag kan se hur mycket jag förbränt under träningspassen 

o Jag kan följa andra inspirerande användare 

o Andra användare kan peppa mig i mina prestationer 

o Jag känner mig duktig när jag delar mina resultat så att andra kan se 

o Jag har inte upplevt några fördelar med användandet 

o Vet inte 

o Övrigt: ___________________ 

 

 

7. Vilka nackdelar har du upplevt vid användandet av sociala 

träningsapplikationer? (Du kan välja flera alternativ) * 

o Jag blir stressad av användare som presterar bättre än mig 

o Jag känner press när andra kan se mina resultat 

o Jag känner mig dålig om jag inte tränar när appen påminner mig 

o Jag känner mig tvungen att träna och dela mina pass så ofta som möjligt för att leva 

upp till förväntningar utifrån 

o Jag blir stressad eller känner mig dålig när jag ser att jag presterar sämre än jag 

brukar 
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o Jag känner en press att göra av med visst antal kalorier per träningspass 

o Jag blir stressad av att kunna se mina tidigare resultat 

o Jag har inte upplevt några nackdelar med användandet 

o Vet inte 

o Övrigt: ____________________ 

 

 

Motivation: 
8. Upplever du att din motivation till träning har påverkats av användandet av 

träningsapplikationen? * 

o I hög grad 

o Till viss del 

o Inte alls (Formuläret skickas) 

o Vet inte (Formuläret skickas) 

 

9. Hur upplever du att din motivation till träning har påverkats av användandet? 

* 

Motivationen har           1                 2                 3                4                Motivationen 

minskat                                                                                                         har ökat 

 

 

10. Beskriv gärna hur din motivation påverkats 

Svarstext: _________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
* - Obligatoriskt svar 
 


