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Abstract  

Hanstorp, Å (2013) Can a game in the form of a mobile application encourage physical 

activity? - 49 Turf users perspective. Public Health: Theory and method of application and 

degree, 30 credits. University of Gävle, Health education program. 

The purpose of this study was to investigate and describe who uses the game application Turf 

in Sweden, how they use the application, and if it can encourage physical activity among 

users. To investigate this, a quantitative method was used and an email survey was created 

and used to collect data. The result showed that among the 49 users of Turf that answered, the 

average age was 39,9 years. The youngest was 16 and the oldest was 67. Half of them had 

used Turf on a daily basis latest week. Many had changed their habits since they started to use 

Turf, for example: less computer and TV time, cycling to work, or that they had changed their 

diet. A majority (85,7 %) of them estimated that their physical activity had increased since 

they started with Turf. The Conclusions that can be drawn is that a mobile application like 

Turf can stimulate certain individuals to increased physical activity.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva vilka som använder spelapplikationen Turf 

i sin smart phone, hur de använder applikationen, samt om den kan stimulera till fysisk 

aktivitet bland användarna. Turf är ett spel där det gäller att erövra virtuella utomhuszoner 

med hjälp av telefonens GPSoch som kan ses som en blandning av orientering och ”herre på 

täppan” i digital form. En kvantitativ metod användes för att få svar på frågeställningarna och 

en e-postenkät skapades och användes i datainsamlingen. Resultatet från de 49 undersökta 

Turfanvändarna visade att de återfanns i ett brett ålderspann. Den yngste var 16 år och den 

äldste 67 år och en genomsnittsålder på 39,9 år. Nästan hälften av de tillfrågade hade använt 

Turf varje dag den senaste veckan och tiden den används varierade mycket. Medianen för den 

sammanlagda tid Turf har använts den senaste veckan låg på 7 timmar. Flera turfanvändare 

var också fysiskt aktiva i andra motionsformer, men det i mycket mindre utsträckning än den 

tid de använde till Turf. De flesta (85,7 %) uppskattade att deras fysiska aktivitet hade ökat 

sedan de började använda Turf. Flera hade ändrat sina vanor sedan de började med Turf, det 

kunde till exempel handla om att de börjat cykla till jobbet, satt mindre tid framför dator och 

TV eller att de hade ändrat sin kost.  

En slutsats som kan dras är att en spelapplikation som Turf kan stimulera vissa individer till 

ökad fysisk aktivitet.  
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1. Bakgrund 

1.1 Fysisk aktivitet 

Människans kropp är byggd för rörelse och både kropp och själ mår bra av fysisk aktivitet 

(Henriksson & Sundberg 2008). Människor som är fysiskt aktiva löper hälften så stor risk att 

dö av hjärt-kärlsjukdom jämfört med stillasittande i samma ålder (Jansson & Andersson, 

2008). Risken att få åldersdiabetes och tjocktarmscancer minskar också vid fysisk aktivitet. 

Det finns även starka belägg för att fysisk aktivitet kan förebygga och lindra många andra 

sjukdomstillstånd. Livskvaliteten förbättras också då fysisk aktivitet ger ökat psykiskt 

välbefinnande och bättre fysisk hälsa (ibid). En stor tvärsnittsstudie av vuxna i Australien 

visade att hos dem som var fysiskt aktiva 2,5 timmar per vecka, var förekomsten av både 

insulinresistens och dyslipidemi lägre hos båda könen och bland kvinnor var även 

förekomsten av både fetma och högt blodtryck lägre (Dunstan et al, 2004). Siffror från World 

Health Organisation (WHO) (2010) visar att fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till 

förtida död i världen. Den största orsaken är högt blodtryck följt av rökning och högt 

blodsocker. En samverkan mellan faktorerna kan också noteras, eftersom högt blodtryck samt 

högt blodsocker också påverkas negativt av fysisk inaktivitet (ibid). Fysisk inaktivitet är ett 

problem även i Sverige och utgör en av de tio största riskfaktorerna för sjukdomsbördan 

(Agardh, Moradi, & Allebeck, 2008). Mätningarna av folkhälsan i Sverige (Socialstyrelsen, 

2012) visar att var sjunde svensk har en stillasittande fritid.  

 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (SFS 203:35). Utgångspunkten för detta 

folkhälsoarbete är elva målområden. Ett flertal myndigheter arbetar på olika sätt med dessa 

områden, medan Statens Folkhälsoinstitut har det övergripande ansvaret för uppföljning och 

utvärdering (ibid). Målområde nio handlar om fysisk aktivitet (SFS 203:35). Målsättningen 

för arbetet inom detta målområde är ökad fysisk aktivitet, mer fysisk rörelse i skolan och i 

anslutning till arbetet, samt mer fysisk rörelse under fritiden. Den svenska rekommendationen 

är att alla individer, helst varje dag, bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter (Svenska 

Läkaresällskapet, 2001). Det är samma rekommendationer för fysisk aktivitet som gäller i 

hela Norden (Nordiska Rådet, 2004). Fysiskt aktiv i detta fall innebär att intensiteten 

åtminstone bör vara måttlig, som vid exempelvis en rask promenad. De nordiska 

rekommendationerna för barn är högre med en rekommendation på 60 minuter av fysisk 
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aktivitet var dag. Aktiviteten för barn bör vara av både måttlig och hård intensitet (ibid). Ökas 

den dagliga mängden av fysisk aktivitet eller intensitet ger det ytterligare hälsoeffekter 

(Svenska Läkaresällskapet).  

Dagens moderna samhälle har utvecklats så att vi rör på oss allt mindre (Engström, 2010). 

Teknikutvecklingen, förbättrade kommunikationer samt ökad datorisering har gjort att våra liv 

blivit mindre fysiskt krävande. Det förväntas att vi skall välja det fysiskt sett minst 

ansträngande alternativet. Trapporna kallas ofta nödutgångar och kan vara svåra att finna i 

våra offentliga byggnader. Hissar och rulltrappor finns däremot centralt placerade och 

framstår som det självklara alternativet för förflyttning mellan våningsplanen. Vi bygger bort 

den fysiska aktiviteten. Utöver det har den ökande användningen av internet och många 

skärmbunda aktiviteter tillkommit både i arbetsliv och under fritiden. Många har nu ett mer 

stillasittande liv än tidigare generationer (ibid).  

1.2 Stillasittande fritid 

Regelbunden fysisk aktivitet har länge setts som en friskfaktor (Ekblom-Bak, Ekblom, & 

Hellénius, 2010). På senare tid har forskning visat att längre stunder av stillasittande kan vara 

en fara i sig. Studier visar att längre stunder av muskulär inaktivitet, oberoende av övrig fysisk 

aktivitet, är starkt kopplade till såväl fetma, metabolt syndrom, diabetes, hjärt–kärlsjukdom, 

cancer som förtida död. Fysisk aktivitet och stillasittande betraktas inte längre som två 

ytterligheter av samma beteende. Detta nya sätt att se innebär att inte enbart fysisk aktivitet 

ska rekommenderas, utan människor ska även avrådas från att vara stillasittande en längre tid 

(ibid), då forskning visar att stillasittande ska ses som en oberoende riskfaktor (Healy, 2008). 

En Australisk studie visade att ett TV-tittande på mer än 14 timmar per vecka är förknippad 

med en ökad risk för insulinresistens, fetma och dyslipidemi hos både män och kvinnor 

(Dunstan et al, 2004). Studien visar att en stillasittande livsstil, var signifikant associerat med 

en ökad risk för onormal glukosmetabolism hos kvinnor, oberoende av effekterna av fysisk 

aktivitet. Längre TV-tid visade sig också ge mer än dubbelt så stor risk att få typ 2-diabetes 

hos båda könen (ibid). Faror med en stillasittande fritid har också visat sig gälla även barn och 

ungdomar. En systematisk översikt har gjorts på 232 studier om stillasittande och hälsoutfall 

hos skolbarn i åldern 5-17 år (Tremblay et al, 2011). Där framkom att skolbarn som tittade på 

TV mer än två timmar per dag hade högre risk för övervikt och fetma, hade sämre kondition, 

lägre självkänsla och presterade sämre i skolan. Den systematiska översikten redovisar också 
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en stor mängd bevis som tyder på att en minskning av alla typer av stillasittande är förknippat 

med minskad risk för ohälsa hos ungdomar i åldern 5-17 år. Det syntes tydligt i 

interventionsstudier att BMI minskade hos skolbarn som reducerade tiden av TV-tittande 

(ibid).  

Evidens finns för att regelbunden fysisk aktivitet motverkar eller senarelägger uppkomsten av 

många av våra vanliga folksjukdomar (Ekblom-Bak, Ekblom & Hellénius, 2010). Mycket 

talar för att den stillasittande tiden ökar då bland annat det sammanlagda TV-tittandet ökar 

och allt fler åker bil. Mer än var sjunde vuxen har en stillasittande fritid (ibid). Den inaktivitet 

som en stillasittande fritid innebär ger negativa effekter oavsett ålder (Socialstyrelsen, 2012). 

Stillasittande fritid innebär i detta fall att man är fysiskt aktiv mindre än två timmar i veckan. 

Fritiden fylls istället med till exempel läsning, bio, TV- tittande eller någon annan 

stillasittande sysselsättning. Vi får även mindre fysisk aktivitet genom våra arbeten då de ssa 

blir alltmer stillasittande (ibid).  Undersökning av svenska 11-15 åringars vanor visar att 

under 2000–talet har inga större förändringar ägt rum då det gäller hur många timmar de tittar 

på TV en vanlig vardag (FHI, 2011). Däremot kan en tydlig ökning ses när det gäller hur 

många timmar de spelar dataspel och använder datorn till att till exempel skicka e-post, chatta 

eller göra läxor på vardagar (ibid). För att öka befolkningens hälsa bör den stillasittande tiden 

minska. De flesta människor har kunskap om motionens positiva effekter, men det räcker inte 

med kunskap, det behövs också ett motiv, en drivkraft för att ändra sina levnadsvanor 

(Wester, 2001).  

1.3 Motivation och fysisk aktiv 

Motivation är inget entydigt begrepp och används därtill som uttryck för diverse fenomen som 

många gånger handlar om något annat (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Motivation kan 

ses på olika sätt utifrån människosyn och den beskrivs i flera olika teorier (Hein, 2012). 

Individen kan till exempel ses som utifrånstyrd och att det därigenom är möjligt att 

kontrollera individens beteende genom belöningar och straff. Individen kan också ses som 

inifrånstyrd och därigenom kan motivera sig själv om inte något eller någon ställer sig i vägen 

och hindrar. Motivation kan ses som beroende på förhållanden hos den enskilda människan 

eller i samhället. Definitionen på motivation kan beskriva orsaker till ett beteende men kan 

också betyda ett psykologiskt eller emotionellt tillstånd. De teorier som beskriver motivation 

kan delas in i innehålls- och processteorier. Innehållsteorier redogör för vad som motiverar 

personen med fokus på de krafter hos människan eller dennes omgivning som startar och 
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bevarar beteende. Det kan handla om att vilja uppfylla otillfredsställda behov. 

Processteorierna försöker förklara varför och hur personen styrs till att utföra ett visst 

beteende (ibid). Det finns en rad begrepp om vad som påverkar individen i 

motivationssammanhang men det finns ingen samlad motivationsteori som inkluderar alla 

termerna (Granbom, 1998) Det finns således många definitioner på motivation. Hassmén, 

Hassmén & Plate (2003) beskriver det som att motivation handlar om de inre eller yttre 

krafter som initierar, ger energi åt, styr och upprätthåller beteende. Motivationen är ofta 

förändlig och beroende på situation, sammanhang och förhållande (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005).  

 

Ett sätt att beskriva motivation kan vara att dela upp motivation i de tre beståndsdelarna inre 

motivation, yttre motivation och amotivation (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Vid inre 

motivation utförs något för själva nöjet i sig, tillfredställelsen som utförandet ger. Den inre 

motiverade personen upplever i större utsträckning glädje, njutning, avslappning samt 

frånvaro av negativ spänning än en person som drivs av yttre motivation. Den inre 

motivationen kan i sin tur delas in i tre olika typer: att lära sig och nå kunskap, uppnå något 

samt för att uppleva stimulans. Vid yttre motivation utförs något på grund av de fördelar som 

kan följa med utförandet, till exempel social uppskattning eller materiella belöningar. Risken 

finns att de som drivs av yttre motivation kan känna sig pressade då möjligheterna till kontroll 

är liten.Hos den amotiverade saknas motivationen då denne inte ser någon mening med 

aktiviteten. Den amotiverade personen kan uppleva känslor av inkompetens och brist på 

kontroll, vilket har flera likheter med begreppet inlärd hjälplöshet. (Ibid) 

 

Wester- Wedman (1988) har i sin avhandling ”Den svårfångade motionären” undersökt 44 

personer i åldern 30-50 år i 24 månader. Dessa personer var vid studiens början fysiskt 

inaktiva. Studien innebar att deltagarna skulle börja jogga och göra det minst tre gånger under 

en 14-dagars period och hålla på med det under de 24 månaderna som studien pågick. 

Resultatet av studien visade att hindren och svårigheterna inför motionsutövandet dominerade 

de första månaderna. När det gått två år hade de flesta barriärer övervunnits. Till en början var 

upplevelserna vid joggningen lika ofta negativa som positiva men med tiden förändrades det 

åt det positiva hållet. Motiven deltagarna hade för att börja motionera skiljde sig från de motiv 

deltagarna hade för att fortsätta motionera. Motiven för att börja motionera hade ofta sin 

grund i yttre motivation då nybörjarmotionären inte har några egna erfarenheter eller 

upplevelser att luta sig emot. Därför behövdes yttre belöningar som till exempel 
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uppmuntrande tillrop från familj och vänner, minskad vikt eller förbättrad joggningtid per 

kilometer. När tiden går och ett beteende upprepats får motionären fler och positiva 

upplevelser och fler upplevda effekter som blir av en mer långsiktig art och införlivas i 

motivbilden och får allt större betydelse som motiv. Motiven har internaliserats och 

motionsvanorna är etablerade. (ibid) 

 

Lars-Magnus Engström (2010) har i sin studie undersökt hur det kan det komma sig att 

medelålders kvinnor och män ägnar sig åt fysisk aktivitet på sin fritid. Han har följt 1500 

personer som han kom i kontakt med första gången 1968 då dessa var femton år gamla. Den 

senaste uppföljningen var 2006/2007. Andelen som utövade motion sjönk drastiskt för både 

män och kvinnor under tonåren för att sedan öka. Andelen män som utövade motion började 

sedan återigen att avta medan ökningen för kvinnor fortsatte fram till 53 års ålder. När han 

jämförde 53- åringarna i studien som motionerade med de som inte motionerar, fann han att 

de som motionerar i högre grad var högutbildade, storstadsbor, hade vänner som motionerar, 

uppfattade sitt hälsotillstånd som gott, tyckte om fritidsaktiviteter och att vara utomhus. Han 

kunde däremot inte se något samband med medlemskap i idrottsförening och omfattning av 

idrottsutövning under ungdomstiden och motionsutövning i vuxen ålder. Däremot påverkade 

gymnastikbetyget och bredden på de idrottsliga erfarenheterna från ungdomsåren. Han menar 

att motionsutövning i medelåldern är tydligt relaterad till social position och betraktar 

motionsutövning som en kulturform och som ett uttryck för en livsstil. Engström för en 

diskussion om logik i att utföra en kroppsövning vilket inte får ses som synonymt med motiv. 

Samma aktivitet kan ha olika logiker. Det kan handla om att spela fotboll på elitnivå vilket 

inte har samma logik som lekfull fotboll bland kompisar även om båda handlar om fotboll. 

Han menar att vuxna som inte ägnar sig frivilligt åt motion trots att de är medvetna om 

hälsorisken med stillasittande kan förklaras av att samspelet mellan personens habitus och de 

logiker på vilka de olika praktikerna vilar. Där habitus kan ses kan ses som ett förkroppsligat 

kapital som får olika värde i olika kontext. Människors livsstilar kan då ha olika värde i olika 

sammanhang. Han delade in det i huvudlogikerna prestation, träning och upplevelse (ibid) 

 

Kilpatrick, Hebert & Bartholomew (2005) har undersökt vad som motiverade till sport 

respektive motion bland fysiskt aktiva studerande på ett universitet i USA. Sport definierades 

i studien som en fysisk aktivitet som reglerades av formella eller informella regler och som 

involverar ett tävlingsmoment mot andra eller sig själv, till exempel basket eller tennis. 

Träning definierades som fysisk aktivitet av tillräcklig intensitet, varaktighet och frekvens för 
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att uppnå eller bibehålla kondition eller andra atletiska mål, till exempel aerobics och cykling. 

Resultatet av studien visade att de som deltog i en sportaktivitet motiverades av inre faktorer 

som tävling, tillhörighet, glädje och utmaning, medan de som enbart tränade hade hälso- och 

utseenderelaterade motiv så som utseende, vikt och stresshantering. Författarna anser att 

resultatet indikerar att idrottsdeltagarna drivs av inre motiv men de som motionerar drivs 

främst av yttre motiv. Resultatet antydde att det var lättare att motivera de som deltog i en 

sport än de som enbart tränade. Sportdeltagarna är mer inriktade på att delta i sporten för 

sportens egen skull snarare än att uppnå förutbestämda mål vilket inte är fallet för 

motionsutövarna där motivationen riktas mot ett önskat resultat. Författarna menar att många 

hälsofrämjande insatser för att öka fysisk aktivitet, i själva verket gör motsatsen. Orsaken kan 

vara att de relaterar till en mindre önskvärd form av yttre motivation då de t.ex. kan skapa en 

känsla av press från omgivningen. Därför anser författarna att hälsofrämjande insatser bör 

innefatta utövandet av någon sport, eftersom detta ger en bättre typ av motivation och därmed 

följsamhet för fysisk aktivitet. Författarna påpekar dock att det krävs ytterligare forskning 

inom området (ibid) 

 

En annan studie (Jahn et al. 2012) där motivation berörs utfördes på inlagda cancerpatienter. 

Författarna menar att resultaten i deras studie indikerar att en rörelseaktiverande spelkonsol 

kan vara användbar för att motivera vuxna patienter med cancer att vara fysiskt aktiva under 

sin sjukhusvistelse. Användandet av spelkonsolen gav även patienterna distraktion från den 

dagliga rutinen på sjukhuset. Spelen kunde vara till hjälp för patienter med cancerrelaterad 

trötthet för att övervinna hindren och börja träna. Detta förklaras ur ett beteendevetenskapligt 

psykologiskt perspektiv som en positiv förstärkning av deras beteende vilket kan öka 

följsamheten att utföra fysisk aktivitet. Även den sociala delen i det lekfulla i tävlingen mot 

andra patienter lyftes fram som en orsak som kunde öka vissa patienters motivation till att 

vara fysisk aktiva (ibid) Här har beskrivits hur en spelkonsol motiverat till fysisk aktivitet, 

men tekniken har gått framåt även på andra håll och öppnat nya möjligheter.  

 

1.4 Smart phones, motivation och fysisk aktivitet 

Teknik har börjat användas allt mer i samband med fysisk aktivitet, dels för att mäta olika 

värden så som puls och distans men även för att motivera. Teknikutvecklingen har gått framåt 

vilket har gjort att de tekniska hjälpmedlen vid träning har förfinats. Från att ha varit en dyr 

och mer eller mindre fast utrustning i träningslokalerna har tekniken nu blivit mer 
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lättillgänglig då den kan användas som en applikation i smart phones (Pernek, Hummel & 

Kokol, 2013). I en studie beskriver Pernek et al. (2013) hur förbättringar gjorts för mätning av 

utförda styrketräningsövningar. Applikationen mäter rörelser i repetitioner med hjälp av 

telefonens inbyggda sensorer. Den kan användas i olika miljöer inomhus såväl som utomhus. 

Resultaett av träningspasset bearbetas och kan sedan presenteras (ibid) 

Ett annat exempel på den moderna tekniken är ett intervallträningsprogram som har beskrivits 

i en studie av Suh et al(2012). Detta program för att motivera deltagande i intervallträning, 

finns som en applikation på smart phone, den ger förslag på musik och ett träningsschema 

som kan läggas upp på telefonen. Musik har används dels för att höja motivationen men också 

som hjälp för att hålla rätt takt i intervallträningen. Även de sociala nätverken ses som en 

motiverande faktor till träning och användaren är med i en träningsgrupp, där 

träningsinformation, som till exempel träningstid och följsamheten vid träningspassen, delas 

med andra. Anledningen till att mätvärdena visas för andra användare är att författarna till 

studien menar att genom att dela informationen ökar motivationen att utöva träningen, genom 

att skapa konkurrens mellan vänner (ibid).  

MOPET är ett annat exempel i form av en prototyp av en handdator avsett som ett hjälpmedel 

för träning. Funktionerna består av tre delar: navigering, motivation och träningsutförande 

(Buttussi & Chittaro, 2008) Navigationen är baserad på GPS –teknik, där en karta med det av 

löparen valda träningsspåret visas. Löparens position visas med en markör på kartan. Med 

bild samt ljud från enhetens högtalare eller hörlurar motiveras löparen att upprätthålla rätt fart 

i löpningen. När löparen kommer till träningsstationen visas en animation på enheten hur 

stationens träningsprogram skall utföras. MOPET kan ge information om position, fart, 

tidtagning samt fysiologisk information såsom puls och kaloriförbrukning (ibid) 

 

Turf är en spelapplikation till smart phone som kan ses som en blandning av orientering och 

”herre på täppan” i digital form. Det gäller att erövra virtuella utomhuszoner med hjälp av 

telefonens GPS. När en zon erövras ger det en viss summa poäng. Dessa poäng presenteras 

sedan på en rankinglista och kan jämföras med andra och på det sättet tävla. Den som får mest 

poäng i en omgång, som varar cirka en månad, vinner ett litet pris. Min nyfikenhet för Turf 

väcktes i höstas då jag såg ett inslag på TV- nyheterna om Turf. Jag cyklade ut några gånger 

för att prova applikationen och ta några zoner. Vid ett tillfälle träffade jag en annan användare 

av Turf vid en zon som berättade att han gått från att vara en ”datanörd” till att bli en 



8 
 

”Turfnörd”. Han hade tidigare suttit otaliga timmar med spel vid datorn men var nu ute och 

cyklade omkring och tog zoner istället. Efter detta möte kom funderingar på om ett spel som 

Turf kunde stimulera till ökad fysisk aktivitet även hos andra Turfanvändare.  

 

Som beskrivs i styckena ovan har tekniken utvecklats på senare år och mobilapplikationer har 

utvecklats som hjälpmedel vid träning av olika slag. Kan då en mobilapplikation motivera till 

ökad fysisk aktivitet? 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva vilka som använder Turf, hur de 

använder spelapplikationen, samt om den kan stimulera till fysisk aktivitet bland användarna.  

De frågeställningarna som skall besvaras är: 

- Vem använder Turf? 

- Hur och i vilken utsträckning, använder sig Turfanvändaren av Turf? 

- Hur är Turfanvändare fysiskt aktiva?  

 

3. Metod 

Turf är en applikation som gratis kan laddas ner i telefoner av typen ”smart phone”. Det är ett 

spel där det gäller att inta virtuella utomhuszoner med telefonens GPS. Spelet utvecklades av 

Andreas Pantesjö och Simon Sikström och första betaversionen släpptes 2010 (A. Pantesjö, 

personlig kommunikation, 19 februari 2013). Spelets primära målgrupp var tonåringar. 

Utgångspunkten var att knyta ett virtuellt spel till verkligheten och det blev ett spel där 

spelaren utomhus fysiskt jagar virtuella områden s.k. zoner. Spelaren presenteras som en 

markör på en karta på telefonens bildskärm tillsammans med zonerna. På skärmen kan då 

spelaren se hur han rör sig i realtid, då applikationen använder sig av telefonens GPS. 

Spelaren tar sig rent fysiskt till en av denna vald zon som går att se på kartan på telefonens 

bildskärm. Zonerna finns utplacerade i Sverige och några andra länder. Det finns flest zoner 

där det finns många aktiva Turfanvändare, vilket gör att de flesta zonerna ligger i storstäder 

och i större orter. Zonerna har ”övertagningspoäng” och ”tidsägandepoäng”.  När spelaren 

kommit innanför zongränsen får denne vänta inom zongränsen upp till 30 sekunder på att ta 
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över zonen och blir då ”ägare” av zonen. Detta ger ett visst antal ”övertagningspoäng”.  

”Övertagningspoängen” speglar zonens popularitet. En zon som tas ofta ger en låg 

”övertagningspoäng” men hög ”tidsägandepoäng” medan zoner som är mindre populära ger 

hög ”övertagningspoäng” och låg ”tidsägandepoäng”. Efter det att någon tagit en zon är den 

blockerad i 5-30 min, tiden beror på spelarens ranking. Rankningen i sin tur bestäms av hur 

många totalpoäng som spelaren har samlat ihop. Den övertagna zonen ägs tills någon annan 

kommer och övertar den och så länge spelaren är ägare av zonen får denne ett visst antal 

”tidsägandepoäng”. Spelaren kan på sin telefon se vem som äger olika zoner och även se var 

andra spelare befinner sig om de har sin GPS och spelet igång. Spelaren får information när 

någon annan tagit över någon av de zoner spelaren äger. Den spelare som för tillfället äger 

flest zoner i regionen får en kungakrona bakom sitt namn i resultatlistan och även markören 

som representerar spelaren på kartan får en krona. Spelet går ut på att få så många poäng som 

möjligt under en månadslång spelomgång. Statistik på hur många poäng den enskilde spelaren 

samlat ihop finns presenterad länsvis och även för olika länder, dels i telefonen men även på 

Turfs hemsida. Den som får mest poäng i Sverige under en spelomgång vinner en virtuell 

medalj och ett litet pris, som till exempel vouchers i butiker, en T-shirt eller flyga JAS-

simulator samt att spelaren får välja placering av en helt ny zon. Det finns också olika 

utmaningar i spelet som kan ge en virtuell medalj om man klarar dessa. Utmaningarna kan till 

exempel vara att överta ett visst antal unika zoner eller att överta ett visst antal zoner under en 

viss tid. I applikationen i telefonen finns en chatt och på Turfs hemsida finns ett forum där de 

som använder Turf kan kommunicera (ibid).  

 

3.1 Val av ansats 

En kvantitativ metod har valts för att få svar på studiens frågeställningar. Valet gjordes 

eftersom studien i första hand omfattar mätbara faktorer med fokus på det gemensamma och 

det genomsnittliga (Eliasson, 2010). En kvantitativ metod är lämplig för att mäta ”på 

bredden”, för att uppskatta hur utbredda beskrivna förhållanden är inom 

undersökningsgruppen. Däremot saknas djupet som man får med en kvalitativ metod (ibid). 

Avsikten var att komma i kontakt med ett större antal användare av Turf från olika platser i 

landet vilket skulle göra valet av en kvalitativ ansats med till exempel intervjuer mycket 

tidskrävande.  
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3.2 Urval 

Urvalet utgjorde ett bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker, 2007). Målgruppen var de som 

använder Turf i Sverige. För att få tag på användare av applikationen Turf togs kontakt med 

Turfs upphovsmän som hjälpte till med en förfrågan i Turfs forumgrupp på nätet, för att se om 

det fanns intresse av att delta i denna studie om Turf. Detta urval gjordes för att den första 

tanken var att en göra en mailintervju och på grund av ett missförstånd kom förfrågan om 

intresseanmälan ut för tidigt.   

 

3.3 Datainsamling  

E- postenkäter valdes som datainsamlingsmetod. En ny e-postenkät utformades då det inte 

fanns någon färdig validerad enkät som stämde med studiens frågeställningar. Frågorna i 

enkäten testades på 4 personer, varav två har använt Turf men inte skulle medverka i 

undersökningen. Efter testen av frågorna ändrades en fråga och ett svarsalternativ lades till på 

en annan fråga. Enkäten (Bil.1) bestod av 19 frågor med främst fasta svarsalternativ men två 

mer öppna frågor fanns också med. Ett missivbrev och ett frågeformulär gjort i Wordformat 

skickades med ett e-postmeddelande ut till de 59 Turfanvändare som anmält sitt intresse att 

vara med i studien. Efter en vecka skickades en påminnelse med en bifogad enkät i både 

Word- och Open-officeformat till de som inte svarat på det första mailet. En andra påminnelse 

skickades ut efter ytterligare en knapp vecka till dem som inte svarat, då med frågeformulären 

bifogade samt även med frågorna som text i e-postmeddelandet. Till de informanter som hört 

av sig och inte kunnat öppna eller fylla i frågeformuläret vare sig i Word- eller Open-office 

skickades också frågorna som text direkt i e-postmeddelandet. Sammanlagt var det 49 

personer som besvarade enkäter av de 59 som den skickades till.  

  

3.4 Dataanalys  

Data från enkäterna analyserades i första hand med statistikprogrammet SPSS, genom att ta 

fram beskrivande statistik, så som central och spridningsmått. Svarsalternativen på frågorna i 

enkäten kodades först om för att möjliggöra inmatning av data och analys. Data från de två 

öppna frågorna analyserades och tolkades kvalitativt. Detta gjordes genom en innehållsanalys 

(Kvale, 1997) av svarstexten på dessa frågor. Svaren från de två frågorna slogs ihop eftersom 

de innehöll mycket likheter. Texten skrevs först ut och lästes ett antal gånger och det centrala 
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för textstyckena markerades och fick en kod. Dessa textstycken klipptes isär och sorterades 

upp i kategorier baserat på innehållet.  

 

3.5 Etiskt förhållningssätt  

För att skydda den enskilde individen vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

finns fyra huvudkrav antagna av Vetenskapsrådet (2002). Dessa är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet. De tänkta informanterna i denna undersökning har i 

ett missivbrev fått information om studiens syfte, att de inte är tvingade till att delta utan det 

är frivilligt vilket tillgodoser informationskravet. Den enskilde individen har själv fått avgöra 

om denna ville vara med och svara på frågorna i enkäten, utan att känna sig tvingade vilket 

tillgodoser samtyckeskravet. All data som samlades in från respondenterna behandlades 

konfidentiellt. Detta innefattar att forskaren har tystnadsplikt och att data som presenteras i 

uppsatsen inte knyts till en enskild individ. De e-postadresser som användes i kontakt med 

informanten raderades efter det att materialet var färdiganalyserat. De data som samlats in 

kommer enbart att användas i denna studie och inte till något annat ändamål. I samband med 

ovanstående uppfylls även konfidentialitets- och nyttjandekravet. Ingen av informanterna var 

under 15 år. 

 

 

4. Resultat 
 
 

Det skickades ut 59 enkäter och sammanlagt 49 enkäter fylldes i och returnerades. Detta ger 

ett bortfall på 17%. Här kommer svaren från de 49 enkäterna att redovisas. Där inget annat 

anges har svar från alla 49 informanter inkommit och redovisas. Informanterna var 

övervägande män, 37 stycken (75,5%) och de resterande 12 stycken var kvinnor (24,5%). 

Genomsnittsåldern var 39,9 år (min – max 16 - 67år). Figur 1 visar Turfanvändarnas ålder 

uppdelat i åldersgrupper. 
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Sjutton stycken (34,7 %) bodde i storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö inklusive 

förorter. Tjugosju stycken (55,1 %) bodde i mindre stad och det resterande 5 (10,2 %) bodde i 

mindre samhälle eller på landsbygden.  Nästan hälften, 23 stycken (46,9 %), av 

Turfanvändarna hade universitets- eller högskoleutbildning medan 24 stycken (49 %) hade 

gymnasieskola som högsta utbildning. Två personer hade grundskola som högsta utbildning 

(en av dessa var 16 år). De flesta, det vill säga 35 stycken (71,4 %), arbetade heltid. 4 stycken 

(8,2 %) arbetade deltid och lika många studerade.  Två stycken (4,1 %) arbetade deltid och 

hade deltid sjukersättning. 1 av Turfanvändarna var arbetslös, 1 var föräldraledig och 1 var 

pensionär. 

 

Sex stycken (12,2 %) av de svarande började med Turf för mindre än 6 månader sedan och 17 

stycken (34,7 %) har använt Turf 6-12 månader. De flesta, 21 stycken (42,9 %) började 

använda Turf för mellan 1 och 2 år sedan och 5 stycken (10,2 %) har använt Turf mer än två 

år. Nästan hälften (46,9 %) av de tillfrågade hade använt Turf varje dag den senaste veckan. 

Medianen för antal dagar Turf används ligger på 5,0 (Q1=3,0, Q3=7,0). Figur 2 visar hur 

många dagar som Turf används. 
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Den sammanlagda tiden som Turf användes den senaste veckan varierade mycket. De flesta 

hamnade mellan att inte ha använt Turf alls till att ha använt den 18 timmar. En person 

uppgav hela 30 timmar. Medianen ligger på 7.00 timmar (Q1=2,0 Q3=12,0). Typvärdet var 2 

timmar, vilket 7 stycken (14,3%) uppgav. Figur 3 visar hur tiden var fördelad.  

 

 

 
På en av frågorna fick informanten välja ett av tre alternativ till varför man börjat med Turf 

(två personer hade valt flera alternativ och räknades inte med i denna fråga). Hälften av de 

som svarade, det vill säga 25 stycken (53,2 % n=47) valde alternativet: ”Började med Turf för 

spelet/tävlingens skull”.  
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De flesta, det vill säga 37 stycken (75,5%), använde oftast cykel när de var ute och tog sina 

zoner medan 11 stycken (22,4 %) tog sig till fots mellan zonerna. Ingen uppgav motorfordon 

och en uppgav rullstol som färdsätt. På frågan om när zoner brukar tas blev det ett stort 

bortfall på grund av tekniska problem med frågeformuläret. Den frågan har därför enbart 30 

stycken besvarat. Av de 30 som svarat gick 18 stycken (60,0 % n=30) oftast ut enbart för att 

använda Turf, medan de andra som svarat tog sina zoner när de redan var på väg någonstans 

och en del tog långa omvägar, andra inte. Mer än 30 stycken (62,5 % n=48 ) uppskattade att 

de oftast hade en måttlig ansträngningsnivå när de var ute och använde Turf, det vill säga att 

det var måttligt arbetsamt och fick informanten att bli varm och/eller andas något kraftigare 

än normalt. Sju stycken (14,6 % n=48) ansåg att ansträngningsnivån oftast inte var 

ansträngande och 11 stycken (22,9 % n=48) uppskattade nivån som mycket ansträngande. De 

allra flesta, 42 stycken (85,7 %) uppskattade att de blivit mer fysiskt aktiva sedan de började 

använda Turf, se figur 5. 
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De flesta, det vill säga 36 stycken (73,5 %), hade några eller många i sin närhet, såsom 

släktingar och vänner som brukade använda Turf. Tretton stycken (26,5 %) av 

Turfanvändarna hade ingen i sin närhet som använde Turf. 

 

Informanterna hade ägnat allt från ingen tid alls till 8 timmar sammanlagt den senaste veckan 

åt någon annan aktivitet eller motionsform än Turf. Tjugotvå stycken (44,9 %) hade ägnat sig 

mindre än 30 minuter eller inte alls åt någon annan aktivitet eller motionsform än Turf. I 

genomsnitt hade informanterna ägnat sig åt annan aktivitet i 1,73 timmar den senaste veckan 

men denna tid kan vara lite missvisande hög. Två av informanterna missuppfattade den frågan 

och räknade även med den tid de använt Turf och deras svar har korrigerats genom att de fick 

frågan igen, men fler av informanterna kan ha missuppfattat frågan. Den aktivitet som de 

flesta informanter uppgav var styrketräning som 14 stycken (28,3 %) utövade, men även cykel 

och promenader uppgav flera av informanterna. Andra sporter som någon eller några enstaka 

uppgav var bollsport, motionsgymnastik, löpning, spinning, yoga, geocaching, orientering, 

skidåkning, dans, simning, jakt, cykel, rollerblades, Indoor Walking och köra rullstol i högt 

tempo. Tolv stycken (24,5%) höll inte på med någon annan motionsform än Turf.  

Av det de tillfrågade var det 44 stycken (89,8%) som uppgav att de har några eller många i sin 

närhet som motionerar regelbundet och de resterande 5 (10,2 %) har inte någon i sin närhet 

som motionerar regelbundet, det vill säga minst en gång per vecka, med en ansträngningsnivå 

av minst snabb promenad. 

På enkäten fanns tio alternativ till vad informanten hade för mål med att använda Turf. Dessa 

alternativ fick informanterna rangordna. Det fanns även ett öppet alternativ där informanten 
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själv kunde skriva en passande anledning till att denne använde Turf. Arton stycken (36,7 %) 

uppgav ”Att vara fysiskt aktiv” som främsta anledning till att använda Turf. Alternativen 

poängsattes efter rangordningen, ju högre rankade desto mer poäng (1:a handsalternativet 11 

poäng 2:a hands alternativet 10 poäng o.s.v.) Detta gav:  

433 poäng - Vara fysiskt aktiv 

311 poäng - Öka konditionen 

304 poäng - Vara utomhus en stund 

299 poäng - Må bra 

261 poäng - Ta medaljer 

247 poäng - Få en bra plats på ranglistan 

232 poäng - Ta ett visst antal zoner  

223 poäng - Gå ner i vikt 

176 poäng - Tävla mot en särskild motståndare 

98 poäng - Vinna Turfomgången 

 

Andra anledningar som informanterna uppgav för att använda Turf var följande 

Besöka nya platser; Kan inte låta bli och träffa andra; En salig blandning av ovanstående 

alternativ, beroende på dagsformen; Ta unika zoner- och placera sig bra på den topplistan.  

Äga mina "hemma"-zoner; Komma topp 50 worldwide; Sociala aspekten; Spännande saker;  

Ett bra sätt att ta sig ut i alla väder, för mig är tävlandet ointressant. Jag tävlar bara mot mig 

själv.  

 

Flera av informanterna skrev svar på formulärets mer öppna frågor, den om hur de ändrat sina 

vanor ifall de gjort det samt den sista frågan där informanterna kunde ge övriga upplysningar 

som de ansåg var intressanta för undersökningen. Bland svaren utkristalliserades det två 

huvudkategorier: den ena var Ändrade vanor och den andra Stimulans/motivation. Ändrade 

vanor bestod av kategorierna Fysisk aktivitet, Utevistelse, Koständring, Ändrad dator- och 

TV-tid samt Viktförändring. Stimulans/motivation utgjordes av kategorierna Välmående, 

Sociala kontakter, Nyupptäcka platser, Vuxensport, Nöje och Tävling 

 

Många beskrev att den fysiska aktiviteten hade ökat sedan de började med Turf. Flera 

informanter hade ändrat sina vanor, till exempel framkom att flera har börjat cykla till jobbet 
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istället för att ta bilen. Vissa hade börjat cykla året runt och flera cyklade längre sträckor än 

nödvändigt. 

Numera cyklar jag till jobbet istället för att ta bilen. Med cykel tar det 15 minuter om jag inte 

turfar, men tar alltid en omväg så det tar minst 30 minuter, men ofta tar det 1-1.5 timme 

hem… 

Flera skrev att genom Turf har intresset väckts för att cykla och någon hade köpt ny cykel och 

en annan hade fått cykel som träningsintresse och inspirerats till att cykla Vätternrundan. 

Vissa hade börjat ta lunchpromenader och andra beskrev att de nu kan kunde bege sig ut utan 

att ha något direkt mål annat än att ta zoner. Några skrev att de använde Turf som 

rehabilitering. Många skrev att det varierande hur mycket tid de lade ner på Turf, det kunde 

variera mycket i olika perioder. De resultat som redovisas i figur 2 och 3 visar också på stor 

bredd mellan olika individer men även ambitionsnivån varierar. En Turfanvändare skrev 

Turf verkar inte locka så många som löp/cykeltränar mer seriöst, utan mest de som vill ha lite 

vardagsmotion som alternativ till ingen motion alls 

En annan skrev 

Mycket aktivare. Att jämföra med en artikel med Marcus Hellner (skidåkaren) där gjordes 

gällande att han minsann tränat 21 dgr i sträck utan vila. 1½ på fm och 1 tim på em…Det gör 

vissa av oss turfare till elitidrottstränande Turftokar. 

 

En annan sak som framkom var att Turf går att använda när det passar informanten, var alltså 

inte beroende av några speciella träningstider.  

När jag blir frisk lär jag använda turf mer som motivator för att verkligen motionera då jag 

som småbarnsfar är på väg att bli tvungen att sluta med fotboll om jag vil vara en närvarande 

pappa. Turfa kan man ju göra när man vill dygnet runt och året runt.... 

 

Många beskrev ett beroende av Turf i positiva ordalag medan en person beskrev det som ett 

negativt beroende. 

Tänker, och lägger alldeles för mycket tid på turf. "Beroende" i taglinen är inget skämt. 

Kollar alltid läget när jag åker någonstans, avviker inte från bästa vägen om jag har en tid 

att passa, men det kan bli en slumprunda eller 'ineffektiv' väg för någon extra zon om jag 

bara ska hem. Är det taktiskt rätt läge kan jag ta en runda fast jag egentligen inte har tid, 

saker som ska göras hemma osv. 
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Utevistelse 

Många beskrev att de tillbringade mer tid utomhus.  

Före Turf satt jag inne om vädret var dåligt, nu beger jag mig ut ALLA dagar 

Väder spelade mindre roll. En del använde Turf mindre på vintern och andra har ändrat sina 

vanor och börjat cykla vintertid.  

Cyklat från och till i princip hela vintern, bara det inte varit mycket snö eller is; normalt har 

cykeln stått från oktober till maj. 

 

Koständring 

Något som också framkom var att en del informanter även ändrat andra vanor.  

Numera ser jag aldrig på TV (jo jag tvingar mig till det ibland) och därmed småäter jag inte 

en himla massa godis och chips (har ju inte tid till det) även om det går ner en hel del 

fortfarande.  

Några skrev att de ändrat kosten sedan de började med Turf.  

Mer fysiskt aktiv och bättre kosthållning. 

 

Ändrad dator/TV tid 

Flera skrev att de för att hinna använda Turf har dragit ner på den tiden framför TV och 

datorn. 

Ja, vilken normal person skulle ibland cykla 8-10 km en fredag kväll bara för att ta ett kliv 

upp på listan medans familjen väntar i tv soffan? 

 

Viktförändring 

Flera av informanterna skrev att de har gått ner i vikt sedan de började med Turf.  

Jag har sedan jag började Turfa gått ner hela 18kg i vikt och är som sagt i mitt livs form 

Flera har gått ner mycket i vikt till en början och några nämner också att de lyckats behålla 

viktnedgången. 

Jag minskade i vikt en himla massa bara av att röra på mig - inte fort eller ansträngande, 

men långa rundor har jag tagit 

 

Stimulans/motivation 

Välmående 

Några beskrev välmående och avkoppling i samband med att de var ute och använde Turf. 
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Att cykla runt är en form av meditation - en stund för sig själv utan krav och måsten. 

Andra betonar mer naturens betydelse för sitt välmående.  

Fotar alla möjliga miljöer och naturvyer och bara insuper allt vackert och det gör gott i 

själen. 

 

Sociala kontakter 

Även om en informant påpekade att denne alltid går ut själv och tar zoner då inte två personer 

kan få poäng samtidigt för en zon så var det många som beskrev den sociala aspekten med 

Turf. Det kunde handla om andra Turfanvändare som informanten spontant träffade en kort 

stund när de var ute och jagade zoner, men även om kontakt genom chatt, hemsida och 

sammankomster. 

Men man kan också vara social! Jag pratar med andra turfare i chatten/hjälper nya/talar om 

när något blir fel, mailar med några turfare man träffat som varit på besök i vår stad. 

Många nya kontakter har knutits genom Turf.  

Har fått några nya vänner genom Turfen, vi Turffikar ca en gång per månad här i Kalmar. 

 

Upptäcka nya platser 

Flera av informanterna uppgav att de besökt platser som de aldrig annars skulle besökt. Det 

handlade om platser nära där informanten bor men även platser långt bort.  

Går mellan möten på jobbet, tar "söndagspromenader", tar mig tid att spatsera på stan, 

upptäcker dolda platser (smultronställen jag annars aldrig hade besökt) i städer jag besöker i 

arbetet och tar en avstickare på semesterar. 

Många nya platser har upptäckts. 

 Med turf upptäcker jag andra städer på ett helt nytt sätt - både den egna och andra! 

 

Vuxensport 

Åldersspridningen var stor bland de som använde Turf. Någon poängterade att det passar alla 

och några såg det som en vuxensport.  

Överlag känns Turf som en "vuxen sport" trots att jag hört att målgruppen från början var 

tonåringar. ;)  

En 57-åring skrev så här 

Trodde att jag var äldst - så är inte fallet, har träffat på flera som förmodlingen är äldre än 

jag. 
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Nöje 

Några beskrev Turf som en rolig grej eller trevligt sätt att motionera 

Ett enkelt och trevlig sätt att motionera på och det blir gärna några km extra 

. 

Tävling 

Många nämnde att spelet/tävlingsaspekten med Turf och att det var det som stimulerade till 

användning 

Zonjakten under turfandet kan vara väldigt beroendframkallande när man ger sig ut och det 

är ofta man blir ute betydligt längre än man från början tänkt. "Bara en zon till" blir det ofta 

att man tänker. Särskilt om någon annan spelare är ute i samma område och man börjar ta 

zoner av varandra 

Statistiken i Turf är fängslande. Jag turfar till stor del för att öka det totala antalet tagna 

zoner och min "total travel distance" samt min Turf-rank. Jag tror att det skapar en känsla av 

höjd status. Det är också kul att försvara zonerna som är nära mitt hem, de känns lite som 

mitt egna territorium.  

Alla informanter stimulerades inte av tävlingsmomentet, en beskrev det såhär  

Skälet till att jag slutade var att tävlingsmomentet mot andra blev tråkigt när jag inte hade en 

chans att vinna över någon. Det är svårt att tävla mot sig själv i turf. 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Lite anmärkningsvärd var åldersfördelningen på de Turfanvändare som svarat på enkäten och 

då med tanke på att Turf utvecklades som spel med tonåringar som målgrupp. 

Genomsnittsåldern på 39,9 år alltså en bra bit över tonåren. Även om det skulle vara så att de 

äldre har en högre benägenhet att vilja vara med i en undersökning, så lockar Turf användare i 

ett brett åldersspann som här visar sig vara från 16 till 67 år. Trots att Turfanvändarna kan ha 

så olika förutsättningar är de aktiva på samma arena. Bland de undersökta informanterna var 

de flesta män. Sett till FHIs (2012) undersökningar så är det inget som talar för att män skulle 

vara så mycket mer fysiskt aktiva än kvinnor, så det kanske handlar om att en applikation som 

Turf lockar fler män än kvinnor.  

Andra undersökningar, till exempel Engström (2010) beskriver att det främst är de som bor i 

storstäder som är fysiskt aktiva. Antalet informanter i denna undersökning är inte så stor så 

det är svårt att dra några säkra slutsatser. Undersökningen visar att Turf används både av de 
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som bor i städer och de som bor på landsbygden, även om de som bor i mindre samhällen och 

på landsbygden är ett mindre antal. En annan anledning till att de är färre i mindre samhällen 

och på landsbygden just när det gäller användning av Turf skulle kunna bero på att det finns 

färre Turfzoner på landsbygden. 

Engströms (2010) undersökning visade att de med hög utbildning i högre grad var fysiskt 

aktiva än de med lägre utbildning. Hos de här undersökta Turfanvändarna hade 46,9 % 

universitet eller högskoleutbildning. I Sverige i stort har 35,4 % av 25-64 åringarna 

högskoleutbildning (SCB, 2013). Det som kom fram i denna undersökning talar inte emot 

Engströms resultat men inte heller för, då undersökningsgruppen är liten och skillnaden inte 

så stor. 

De allra flesta (85,7%) av Turfanvändarna uppskattade att de hade blivit mer fysiskt aktiva 

sedan de började med Turf. Flera beskrev att de ändrat sina vanor och det kunde handla om att 

de börjat cykla till jobbet eller att de ändrat sin kost. Vad som framkom var att flera planerade 

sin dag för att hinna med Turf, hos flera var det tiden framför dator och TV som fått minska. 

Ur hälsosynpunkt är det bra att den stillasittande tiden minskar för den kan i sig kan ses som 

en oberoende riskfaktor för ohälsa (Healy, 2008). En siffra som nämnts för gränsen för en 

stillasittande fritid är att vara fysisk aktiv mindre än 2 timmar i veckan (Socialstyrelsen, 

2012). Ser man till informanterna så har 83,7% varit aktiva med Turf 2 timmar eller mer den 

senaste veckan. Frågan är hur bestående dessa förändringar är eller om det mer handlar om 

”nyhetens behag”. De flesta i undersökningen (42,9%) har använt Turf mellan 1 och 2 år och 

endast några få (10,2 %) har använt Turf mer än 2 år. Detta skall ses utifrån att Turf startades 

för drygt två år sedan i liten skala. Att få till en bestående förändring av vanor tar tid 

(Faskunger & Hemmingsson, 2005). Eftersom applikationen är så pass ny är det i dagsläget 

omöjligt att uttala sig om långtidseffekter på användarnas vanor.  

Det finns inga förbud mot att använda motorfordon när Turfzoner skall tas, men ingen av de 

tillfrågade uppgav att de använde motorfordon. Det skulle kunna bero på att de som använder 

motorfordon skulle vara mindre benägna att vilja vara med i denna undersökning. Dock kan 

man anta att många oftast tar sina zoner till fots eller med cykel.  

Nästan hälften (46,9%) hade använt Turf varje dag den senaste veckan, vilket gör att de varit 

fysiskt aktiva varje dag vilket går i linje med de svenska rekommendationerna (Svenska 

Läkaresällskapet, 2001) att vara fysiskt aktiv helst varje dag. De i undersökningen som varit 



22 
 

aktiva färre dagar kan ha varit fysiskt aktiva på annat sätt så de också nått upp till 

rekommendationerna. Någon av informanterna skrev att denne hade varit sjuk och någon hade 

varit skadad och därför inte använt Turf den senaste veckan, samtidigt kan det vara någon 

annan som varit ovanligt aktiv. Denna tvärsnittsstudie ger en ögonblicksbild av hur saker 

förhåller och det är därmed inte möjligt att urskilja sådana variationer. Tiden enligt 

rekommendationerna är att aktiviteten skall vara minst 30 minuter var dag, och där skiljer sig 

tiden mycket åt bland informanterna. Medianen låg på 7.00 timmar sammanlagt under en 

vecka, men det går inte att uttala sig om hur mycket per dag. Intensiteten bör enligt 

rekommendationerna vara åtminstone måttlig och 83,6% av informanterna uppskattade att 

nivån oftast var måttlig eller ansträngande när de använde Turf. Många av informanterna 

ägnade sig även åt andra aktiviteter och motionsformer men knappt hälften (44,9 %) hade 

ägnat sig mindre än 30 minuter eller inte alls åt någon annan aktivitet eller motionsform annat 

än Turf den senaste veckan. Tiden informanterna lagt ner på andra aktiviteter och 

motionsformer var i genomsnitt 1,73 timmar, vilket kan vara lite missvisande hög siffra då 

den frågan missförståtts och några även kan ha räknat med tiden de använt Turf. I vilket fall 

ägnande de flesta av informanterna mer tid åt Turf än andra aktiviteter och motionsformer. 

Detta visar att många får en stor del av sin fysiska aktivitet när de använder Turf.  

Många (73,5 %) hade minst någon i sin närhet som använde Turf och ännu fler, 89,8 % hade 

minst någon sin närhet som motionerade regelbundet, det vill säga minst en gång per vecka, 

med en ansträngningsnivå av minst snabb promenad. Att ha vänner som motionerar påverkar i 

hög grad om man själv motionerar visade Engström (2010) i sin undersökning.  

Hälften av informanterna (53,2 %) hade valt att börja med Turf för spelet/tävlingens skull 

men dessa skäl blev inte så högt rankade till varför de nu använder Turf. Nu var det de mindre 

tävlingsinriktade skälen som fick högst poäng såsom att vara fysiskt aktiv, öka konditionen, 

vara utomhus och att må bra. Andra skäl som framkom till att använda Turf var den sociala 

biten samt att besöka nya platser. I denna undersökning handlade det om informanternas 

motiv till Turf, men att motiven förändrades vid motion visade Wester- Wedmans (1988) 

studie, där de undersökta personerna ofta hade börja motionera på grund i yttre motivation 

medan motiven att fortsätta var inifrånkommande. Kilpatrick, Hebert & Bartholomew (2005) 

menar att det är bättre att motiveras av en sport än av träning eftesom det ger en bättre typ av 

motivation. Ser man till deras definition av sport som fysisk aktivitet reglerad av regler och 

med ett tävlingsmoment så kan nog Turf räknas dit. Flera av de faktorer som motiverade sågs 
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också hos Turfanvändarna så som till exempel tävling, tillhörighet, glädje även om också yttre  

motivation skulle kunna påverka när det gäller tävlingsmomentet. 

Flera av Turfanvändarna hade gått ner i vikt, vilket skulle kunna bero på ökningen av den 

fysiska aktiviteten men också vara beroende på den koständring som kommit hos en del efter 

det att de började med Turf. Även de ändrade vanorna kan ha betydelse så som en av 

Turfanvändaren beskriver, att småätandet framför TV har försvunnit, då informanten nu inte 

ser så mycket på TV. 

Den nya tekniken gör att vi många gånger blir mer stillasittande men kan den användas för att 

stimulera till ökad fysisk aktivitet som denna undersökning tyder på? Det finns många 

applikationer som är skapade för fysisk aktivitet men frågan är om de kan ses mer som ett 

hjälpmedel för dem som redan är fysiskt aktiva. Kanske kan en spelapplikation lik Turf 

behövas som alternativ för att nå andra grupper och få dem att öka sin fysiska aktivitet och 

minska den stillasittande tiden, men mer forskning behövs angående det. Det är inte bara 

viktigt för folkhälsan att människor är fysisk aktiva, utan även att den tid människor är 

stillasittande minskar. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Det finns för- och nackdelar av att använda sig av internet som metod när data skall samlas in. 

Det finns de som har invändningar mot att använda sig av nätet för frågor som berör 

deltagarnas liv utanför nätet, då det innebär svårigheter att kontrollera hur väl de uppgifter 

personerna lämnade stämmer överens med livet utanför nätet (Sveningsson m.fl. 2003). I detta 

fall har det nog mindre betydelse, då inget tyder på att svaren skulle bli mer sanningsenliga 

om det gjorts en intervju. Risken finns alltid att svaren blir de som informanten tror förväntas 

av denne, för att visa sig bra (Kvale, 1997). Däremot skulle intervjuer kunnat ge ett annat djup 

i ämnet men eftersom jag ville komma i kontakt med ett stort antal Turfanvändare för att få en 

bredd skulle så många intervjuer med informanter på olika platser i Sverige inte vara praktisk 

genomförbart på den tid som var till förfogande. En annan invändning mot att använda 

internet är att det utestänger de som inte har tillgång till internet men i detta fall överväger 

fördelarna att använda internet. Frågeformuläret skulle däremot ha vunnit mycket på att ha 

skickats ut i ett annat format än Word, till exempel som en webbenkät. Detta eftersom det 

visade sig att många inte kunde fylla i formuläret, Även när formuläret gjorts om i 

OpenOffice format kvarstod problemet för några. I dessa fall skickades frågorna ut direkt i 
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mailet vilket gjorde att någon valde att hitta på egna svarsalternativ eller valde flera 

svarsalternativ där uppmaningen var att välja ett alternativ. En annan nackdel var att det inte 

fanns något redan färdigt frågeformulär som hade hög validitet och reliabilitet som passade 

mina frågeställningar. Reliabiliteten handlar om att undersökningen är pålitlig, om den går att 

upprepa och då ger samma resultat (Eliasson, 2010). Även om frågorna testades innan 

formuläret skickades ut visade sig att en fråga missförståtts. I två fall var det uppenbart och då 

korrigerades svaren genom att informanten fick frågan igen men det kan ha varit fler som 

missförstått den frågan. Den missförstådda frågan handlande om hur mycket tid som lagts ner 

på övriga motionsformer och aktiviteter och då hade dessa två informanter även räknat in den 

tid de använt Turf. Validiteten avser att man mäter det som man avser att mäta (Eliasson, 

2010). Det är inte alltid lätt att få med alla olika aspekter när frågorna skapas och det finns 

kanske frågor som borde ha ställts men för att försöka fånga upp det avslutades enkäten med 

öppen fråga där informanten kunde fylla i om denne hade något övrigt att tillägga. 

 

De som var intresserade att delta fick anmäla sitt intresse men trots det var det inte alla som 

svarade på enkäten utan svarsfrekvensen var 83 %. En anledning till det kan vara att 

intresseanmälan gick ut för tidigt på grund av missförstånd. Eftersom enkäterna kom ut långt 

senare kanske intresset att vara med hade svalnat. En annan anledning kan vara att 

informanten gav upp när de inte kunde svara på grund av tekniska skäl även om de senare fick 

andra möjligheter. Resultat av denna undersökning ger en liten uppfattning om vem det är 

som kan tänkas använda Turf och i vilken, grad men för att få ett representativ resultat för 

hela gruppen Turfanvändare måste ett större och slumpmässigt urval göras. Många skrev svar 

på de öppna frågorna och det kan kanske bero på att de själva ville medverka och på det sättet 

är mer engagerade i sitt deltagande i undersökningen. I många fall stödjer kommentarerna 

från de öppna frågorna i formuläret de andra frågorna vilket ökar reliabiliteten. Att 

informanten själv visade intresse för att svara på enkäten skulle också kunna vara en nackdel 

för undersökningen då kanske många med stort intresse av Turf och använder applikationen 

mycket svarar. 

 

5.3 Slutkommentar 

De allra flesta (85,7%) av de tillfrågade användarna av Turf upplevde att de blivit mer fysiskt 

aktiva sedan de började använda Turf. Många hade ändrat sina vanor, det kunde till exempel 

handla om att de började cykla till jobbet, satt mindre tid framför dator och TV eller ändrat sin 
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kost. Flera hade gått ner i vikt. Men vad händer på längre sikt? Fortsatt forskning behöver 

göras för att se om ny teknik som en mobilapplikation kan motivera människor till att göra 

bestående livsstilsförändringar och vad finns det i så fall för fördelar och nackdelar med en 

sådan metod gentemot andra metoder. Risk för ett negativt beroende? 
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Frågeformulär angående Turf 

1,  Jag är 

 

 

2,  Ålder 

År 

3, Var bor du? 

 

 

 

 

 

4, Vilken är den högsta utbildning du genomgått?   

 

 

 

 

 

5, Vad har du huvudsakligen för sysselsättning för närvarande? 
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6, Ungefär hur länge har du använt Turf?  

 

 

 

 
  
 
7,Varför började du med Turf? Välj ETT alternativ 

 

 

 

 
 
 
8, Hur många dagar har du använt Turf den senaste veckan? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
9, Hur lång tid har du sammanlagt ägnat åt Turf den senaste veckan? 
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10, På vilket sätt tar du dig oftast mellan zonerna när du använder Turf?  

 

 

 

 
 
 
 
11, När tar du oftast dina zoner? 

 

 

 
 
 
 
12, Hur är vanligtvis ansträngningsnivån när du använder Turf?  

 

 

 
 
 
 

13, Vilket är ditt mål med Turf?  Rangordna nedanstående alternativ 1,2, 3 och så v idare där 1 s tår för det v ik tigaste.  
 

 Vinna Turfomgången 

 Få en bra plats på ranglis tan 

 Tävla mot en särskild motståndare 

 Ta medaljer  

 Ta ett visst antal zoner  

 Vara fysisk aktiv  

 Öka konditionen 

 Vara utomhus en stund 

Gå ner i vik t 

 Må bra 

 Annat:  
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14, Använder några i din närhet (vänner/släktingar) Turf?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
15, Är du mer eller mindre fysiskt aktiv nu, jämfört med innan du började med Turf?  

 

 

 
Om du ändrat dina vanor, HUR har du ändrat dem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16, Vilka motionsformer /aktiviteter håller du på? (dvs med en ansträngningsnivå av minst snabb promenad)  

Inga
 

Promenad (inte i samband med Turf)
 

Cykel (inte i samband med Turf)
 

Styrketränar på gym
 

Motionsgymnastik
 

Bollsport
 

Löpning
 

Annat:
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17, Hur lång tid har du sammanlagt ägnat dig åt den/de aktiviteterna den senaste veckan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
18, Motionerar någon i din närhet (vänner/släktingar) regelbundet? (d.v.s. minst en gång per vecka, med en 

ansträngningsnivå av minst snabb promenad)  

 

 

 

 
 
 
19, Har du några övriga upplysningar som du tycker kan vara intressanta för studien, eller synpunkter på 
denna undersökning så skriv dem gärna här? 

 
 
Tack för din medverkan!                      


