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SAMMANFATTNING 

Smartmobilens användande har successivt ökat och blivit en central del i vår vardag. I och med 

detta har antalet olika applikationer ökat och numera finns det en mängd olika typer av 

applikationer som tillfredsställer användarens behov. I den här studien har vi därför försökt ta reda 

på om träningsapplikationer har förmågan att motivera användaren vid träning. Vi har observerat 

fem kvinnor och tre män, med varierande erfarenheter av träningsapplikationer, som har deltagit i 

en fyra veckor lång studie bestående av två faser. Under Fas 1 har respondenterna laddat ned två 

valfria träningsapplikationer som de testat och under Fas 2 har de använt en specifik applikation. 

Under användandet har varje respondent antecknat sina tankar och erfarenheter, som senare använts 

vid en kombinerad observation och intervju. Resultatet visar att träningsapplikationers förmåga att 

motivera varierar beroende på användare och att det finns ett intresse för att ta del av statistik och 

förbättringar. 
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ABSTRACT 

The smart phone’s (mobile) usage has gradually increased and is now an important part of our daily 

life. Due to this, the amount of applications that can be downloaded keeps on growing. This 

includes features that will satisfy your every need. In this study, we have tried to find out if training 

applications have the ability to motivate the user during exercise. Our study contained five women 

and three men, with varying experiences of training applications. The participants completed a four-

week study consisting of two phases. During Phase 1 they got to choose two different training 

applications they wanted to try while in Phase 2 the participants were given one specific 

application. While using the applications, every participant took notes of their thoughts and 

experiences. These notes were later used in a combined observation and interview session. The 

result showed that the applications ability to motivate varies by user and that there is an interest in 

taking part of the statistical analysis and improvements. 
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1 INLEDNING 

 

Hälsa är så mycket mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är lust. Hälsa är 

smidighet, rörelse, glädje och framtid. Hälsa är också ditt eget ansvar. För det är 

vad du gör varje dag som ger resultat. På gott och ont. /… / Ska du satsa på en 

enda sak för att förbättra hälsan, så ska du motionera. 

 (Apoteket AB 2005, s. 7) 

 

Sedan Taylorismens uppkomst har det mesta i samhället effektiviserats och systematiserats. Livet har 

delats in i fack och planeras med hjälp av scheman och listor, allt för att hinna med så mycket som 

möjligt. Jobbet ska oftast ske så effektivt som möjligt och fritiden ägnas åt tankebefriade aktiviteter så 

som tv-tittande och spelande (Sengers 2004). Detta speglar även våra numera smarta mobiltelefoner, 

som kan anpassas till varje användare med hjälp av applikationer. Vissa av dessa applikationer är 

inriktade på hälsa och fitness och uppmuntrar användaren till en hälsosammare livsstil, och för att bli 

nedladdad måste applikationen tilltala användaren. 

Med detta i åtanke gjordes en pilotstudie för att ta reda på hur personer som deltar i större lopp (i detta 

fall Stockholm Halvmarathon) motiverar sig att träna inför loppen med hjälp av tekniken. För att 

undersöka detta gjordes en enkätstudie samt två uppföljningsintervjuer. Resultatet av detta visade att 

de 30 respondenter som svarade på enkäten främst motiverades av pulsklocka och loppet i sig. Vid 

intervjuerna framkom det att loppet var motivationen, men att tekniken användes som ett hjälpmedel 

för att förbättra prestationen. 

I pilotstudien genomfördes även en observation för att ge en inblick i hur en användare väljer 

applikation samt använder sig av den vid start och slut. Detta resulterade inte i några konkreta 

slutsatser men skapade tankar för en uppföljningsstudie inriktad på applikationens funktioner och hur 

de kan motivera användaren. 

I den här uppsatsen har vi därför försökt kartlägga vilka funktioner som kan vara motiverande med 

träningsapplikationer vid träning. Med motivation menas den psykologiska term som beskriver de 

faktorer som påverkar en individ att nå olika mål (Nationalencyklopedin u.å.a). Fokus har varit att 

finna de delar som har motiverat användaren, är det funktioner så som tid per kilometer, att kunna dela 

resultat via sociala medier eller något annat? 

Under studien har en grupp bestående av åtta respondenter fått instruktioner om att ladda ned två 

valfria applikationer att testa under en vecka, så kallad Fas 1. Därefter har de fått övergå till att testa en 

applikation under en längre period, Fas 2. Samtliga applikationer har de fått utvärdera via en loggbok 

och sedan diskutera vid en kombinerad observation och intervju. 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Det faktum att fler och fler använder träningsapplikationer vid träning och att dessa har blivit 

populärare, gör att det är intressant att ta reda på vad det är med träningsapplikationer som hjälper till 

att motivera användaren vid träning. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka funktioner i träningsapplikationer som motiverar 

användaren vid träning och vi har valt att undersöka huvudfrågeställningen; Hur hjälper tekniken till 

att motivera användaren vid träning? 

Det vi vill undersöka är hur användarna använder sig av träningsapplikationen och dess funktioner. 

Hur interagerar de med den? Är det endast under träning eller sker interaktionen med applikationen 

även vid andra tillfällen. Är det funktioner såsom tid per kilometer, att kunna dela resultatet via sociala 

medier eller något annat som är viktigast? Utifrån detta har vi sedan skapat två teman, ett primärt och 

ett sekundärt, som vi utgått från för att få svar på vår frågeställning. 

Primärt vill vi undersöka vilka funktioner (innehåll) i träningsapplikationerna som motiverar 

användaren vid träning. Frågorna vi vill få besvarade är: 

 Motiverar träningsapplikationerna vid träning? 

 Vilka funktioner är viktigast vid användning? 

Sekundärt vill vi undersöka om valet av träningsapplikation har något att göra med applikationens 

design (grafisk utformning). Frågorna vi vill få besvarade är: 

 Vad är viktigast vid val av träningsapplikation? 

 Har den grafiska placeringen av de viktigaste funktionerna någon betydelse för valet av 

träningsapplikation? 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Studien avser att ta reda på vilka funktioner i redan existerande mobila träningsapplikationer som 

motiverar användaren vid träning. I denna studie har träningsapplikationerna Runkeeper, Runtastic, 

Nike+ Running, Runmeter och Endomondo ingått, där alla har en inriktning mot löpning. 
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1.3 BEGREPPSDEFINITION 

Aktivitet; i det här sammanhanget en form av fysisk aktivitet, så som gå, springa och 

inomhusträning. 

Facebookgrupp; är en sluten plats där en mindre grupp personer kan kommunicera om 

gemensamma intressen. (Facebook u.å.) 

GPS; står för Global Positioning System och är i det här sammanhanget ett navigationssystem som 

bestämmer smartmobilens position med hjälp av satelliter. (Nationalencyklopedin u.å.b) 

Mobila applikationer; är tillämpningsprogram byggda för att tillgodose användarens behov 

(Nationalencyklopedin u.å.c) och är anpassade till mobiltelefoner och surfplattor. Dessa kan laddas 

ned från olika butiker så som AppStore, Google play med flera. 

Mobiltelefon; är en handhållen telefon som används för kommunikation med andra telefoner över 

ett mikrovågsburet kommunikationsnät. (Nationalencyklopedin u.å.d) 

Pulsreserven; är skillnaden mellan maxpuls och vilopuls och används för att räkna ut var pulsen 

bör ligga under träning. 

Push-notiser; är meddelande som dyker upp i smartmobilen när någon applikation har ett 

meddelande till användaren. Till exempel att en träningsapplikation påminner användaren om att 

det är dags att löpträna. 

Smart enhet; samlingsbegrepp för smartmobil och surfplatta. 

Smartmobil; är en mobiltelefon med tryckkänslig skärm och är uppbyggd av speciella 

operativsystem. Varje telefon kan med hjälp av applikationer anpassas så att den passar sin ägares 

behov. (Nationalencyklopedin u.å.e) 

Träningsapplikation; är en typ av applikation som placerats i kategorin hälsa och fitness. 

Vardagsmotion; den dagliga motionen så som att gå i trappor och till och från hemmet. 
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2 BAKGRUND 

2.1 SMARTMOBIL 

Den 29 juni 2007 kom mobiltelefonen som ändrade vårt sätt att relatera till teknologi, iPhonen. Sedan 

lanseringen av den första modellen har det sålts över 217 miljoner exemplar av iPhones i olika 

modeller världen över (Businessweek 2012a). Men iPhonen var inte den första smarta telefonen, den 

uppfanns redan år 1992 av IBM men kallades då inte smart. Det var först 10 år senare, vid lanseringen 

av Eriksson R380 (Mobility 2012), som man började använda uttrycket tillsammans med 

mobiltelefoner. (Businessweek 2012b) 

Men vad är då en smartmobil? Enligt Nationalencyklopedin (u.å.e) är det en mobiltelefon med 

avancerade datorfunktioner som är uppbyggda av speciella operativsystem. För att navigera mellan 

olika funktioner används en tryckkänslig skärm och genom olika applikationer kan varje användare 

specialdesigna innehållet i sin smartmobil. Med hjälp av applikationerna kan användaren ha tillgång 

till sitt bankkonto via internetbanken, kontrollera när bussarna går, läsa och svara på e-post samt surfa 

på internet. Då smartmobiler nu kan utföra många av de funktioner som man tidigare använt datorn till, 

har gränsen mellan datorer och smartmobiler blivit svårare att urskilja. 

I Sverige har smartmobiler fått stor genomslagskraft och enligt statistik som Flurry (Farago 2012) tagit 

fram, så har 86 % av vuxna (åldern 15-64) en smart enhet. Det har man räknat ut genom att ta reda på 

antal aktiva smarta enheter och jämfört det med antal vuxna. I studien framgår det dock inte om en 

person kan ha en eller flera smarta enheter. 

 

Figur 1. Diagram över smartmobilens genomslagskraft i Sverige baserat på antal invånare. (Our Mobile Planets u.å.a) 
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Sedan år 2012 är över 50 % av mobiltelefonerna i Sverige smartmobiler och år 2016 beräknas de vara 

över 80 %. Detta kan jämföras med användandet av smartmobil i Västeuropa som år 2012 endast 

utgjorde 37,5 % av mobilanvändandet. (McDermott 2013) 

Genom att ta del av statistik från Our Mobile Planets har vi kunnat jämföra smartmobilens 

genomslagskraft mellan år 2011 och 2012 (se figur 1) (Our Mobile Planets u.å.a). Detta visar att 

smartmobil användandet fortfarande ökar. Vi har även jämfört genomslagskraften över olika åldrar (se 

figur 2) och där kan man se att genomslagskraften varit störst i åldern 18-24 (Our Mobile Planets 

u.å.b). 

 

Figur 2. Diagramet beskriver smartmobilens genomslagskraft i Sverige, fördelat på år och ålder, baserat på antal invånare. 

(Our Mobile Planets u.å.b) 
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2.2 TRÄNINGSAPPLIKATIONER 

En applikation är ett tillämpningsprogram byggt för att tillgodose användarens behov. Applikationerna 

konstrueras av oberoende tillverkare och distribueras sedan från olika butiker så som AppStore, 

Google play med flera. (Nationalencyklopedin u.å.c) 

Trängningsapplikationer är applikationer som ligger i kategorin hälsa och fitness. I skrivande stund 

finns det 23486 applikationer i kategorin hälsa och fitness på Android market, varav 4306 

applikationer kostar att ladda ned (AppBrain u.å.). 

2.2.1 Runkeeper 

Runkeeper har 26.2 miljoner användare världen över (Runkeeper 2013) och strävar efter att bli 

samlingspunkten för hälsonätverk som Facebook är för det sociala nätverket (Dixon 2012). 

Via mobilapplikationen eller dess webbsida kan man registrera löprundor, promenader, cykling samt 

andra aktiviteter. Man kan även välja om man vill uppgradera sitt konto till Runkeeper Elite för att få 

tillgång till flera funktioner. 

2.2.2 Runtastic 

Företaget Runtastic har flera olika fitness applikationer och de har tillsammans över 25 miljoner 

mobil-användare världen över (Runtastic 2013) och en av dessa applikationer är Runtastic Running & 

Fitness. 

Genom att kombinera sportande och teknik hoppas företaget Runtastic göra sportandet ännu roligare 

och genom aktiviteter och tävlingar i applikationen öka motivationen och hjälpa användaren att nå sitt 

mål. All data kan avläsas via applikationen eller laddas upp direkt till Runtastic Fitness webbplats. 

(Runtastic u.å.) Vill användaren ha tillgång till fler funktioner än som erbjuds i gratisversionen kan 

man uppgradera sitt konto till Runtastic Gold. 

I denna uppsats benämns Runtastic Running & Fitness som Runtastic. 

2.2.3 Nike+ Running 

Nike+ Running är en del av Nike+, här kan du logga dina rundor, följa din utveckling och få den 

motivation du behöver för att fortsätta springa. Efter varje runda laddas informationen automatiskt upp 

på nikeplus.com. (Nike plus u.å.) Om användaren vill ha fler funktioner än det som erbjuds kan man 

köpa andra produkter som lätt kopplas till Nikeplus.com 

2.2.4 Runmeter 

Runmeter strävar efter att vara den mest avancerade träningsapplikationen för iPhone-användare. 

(Abvio u.å.) Alla funktioner är placerade i applikationen och det finns ingen webbsida som användarna 

kan använda sig av för att fylla i extern information. Vill man ha fler funktioner än det som ingår i 

gratiskontot kan man uppgradera kontot till PRO. 

2.2.5 Endomondo 

Endomondo är ett träningsforum där man loggar sitt träningsresultat, utmanar sina vänner och 

analyserar träningen (Endomondo u.å.). För att få fler funktioner än de som erbjuds till gratiskontot 

kan användaren uppgradera sitt konto till Endomondo Premium. 
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2.3 TRÄNING OCH HÄLSA I SVERIGE 

De första rekommendationerna för fysisk aktivitet kom år 1978, och gick under namnet Exercise for 

fitness. Dessa omfattade 15-60 minuterspass 3-5 gånger i veckan med en intensitet motsvarande 60-

90% av pulsreserven och riktade sig till friska vuxna som ville utveckla eller bibehålla den dåvarande 

fysiken. Exercise for fitness ökade medvetenheten hos allmänheten och rekommendationerna blev 

standard för större delen av världen. Dels för att de var lätta att förstå men även för att det var relativt 

lätt att bedöma om en person uppnått rekommendationerna eller inte. (Wahlgren 2009) 

Sedan dess har Exercise for fitness reviderats ett antal gånger, men en av de viktigaste ändringarna 

skedde år 1995/96. Då förespråkades att fysisk aktivitet skulle ske på en måttlig nivå i sammanlagt 30 

minuter eller mer, helst varje dag. Detta var de första rekommendationerna för en bra folkhälsa som 

riktade sig mot träning. Vilket ledde till ett ökat intresse inom transport och stadsplanering för att öka 

vardagsmotionen genom att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet. (ibid.) Exempel på detta kan vara 

att cykelvägarna har förbättrats för ökad framkomlighet med cykel och att det finns cyklar utplacerade 

runt om i Stockholm att hyra. 

Men det fanns även en del kritik kring rekommendationerna och vardagsmotionen. Främst kunde det 

uppfattas som att ”lite” fysisk aktivitet räckte och att långsamma promenader gjorde att man kom upp i 

de rekommendationer som hade angetts. Därför kom år 2007 nya rekommendationer, de klargjorde att 

låg intensitet och kortare tidsperioder än 10 minuter inte räknades med i de rekommenderade 30 

minuterna. Det specificerades även hur många dagar man skulle aktivera sig, vilket blev ett minimum 

på fem dagar i veckan i stället för ”helst varje dag”. (ibid.) 

I Sverige finns en version av dessa kriterier skrivna i FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling samt i populärversionen FYSS för alla: En bok om att röra på sig för att må 

bättre samt att förebygga och behandla sjukdomar. Rekommendationerna i FYSS är baserade på 

rekommendationerna från år 1995/96 och år 2007 och innehåller särskilda rekommendationer för 

konditionsträning, styrketräning, rörlighet samt speciella rekommendationer för olika 

sjukdomstillstånd och specifika grupper. (ibid.)  
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3 TEORI 

3.1 TIDIGARE FORSKNING 

Inom ämnet mobil och hälsa finns det ett flertal olika artiklar publicerade, här nedan kommer vi att 

presentera två av dessa. Vi kommer även att presentera två artiklar som skrivits om hur motivation 

påverkas av fri vilja samt tävlingar. 

3.1.1 Mobil och hälsa 

År 2011 kom det ut en rapport (Purpura 2011) där man beskrev en prototyp vid namn Fit4Life, vars 

syfte var att underlätta viktminskning. Författarna ansåg att de redan existerande 

viktminskningsprogrammen misslyckades då det dels tog för lång tid för användaren att fylla i all data 

när systemet inte registrerade någonting automatiskt, och dels för att användaren hade möjlighet att 

välja vad för data som registrerades vilket gjorde att helheten inte blev dokumenterad.  

På grund av att föregående nämnda system inte var optimalt utformat ville Purpura m.fl. (2011) med 

hjälp av Persuasive System Design modellen och tidigare forskning kring viktminskning skapa ett 

hjälpmedel som följer med i användarens dagliga liv, uppmuntrar och belönar till ett nytt positivt 

beteende. 

Utformandet av det nya systemet innefattade fyra olika sensorer och några andra komponenter. 

Sensorerna som användes var en öronsnäcka med Bluetooth för kommunikation med användaren samt 

mätning av käkrörelse, en sensor som placerades i strumpan eller skorna och mätte användarens vikt, 

en pulsmätare i form av ett bälte som fästes över bröstkorgen och en sensor som placerades på en tå 

och mätte aktuell ämnesomsättning. (ibid.) 

De andra komponenterna bestod bland annat av ett inspelningsverktyg som med hjälp av algoritmer 

räknar ut hur mycket kalorier användaren äter och en koppling till sociala medier där användarens 

process visas upp för vänner och bekanta som då kan ta del av denna. Användaren ska alltså få hjälp 

med att registrera allt och på det sättet inte behöva reflektera över bland annat vad som äts, då 

programmet talar om när användaren ätit för mycket.(ibid.) 

Vidare diskuterar författarna om hur enkelt det är att motivera all teknologi med stöd av teorier och 

förklarade att prototypen Fit4Life var fiktion och menad att beskriva hur en applikation skulle kunna 

motverka sitt eget syfte. Detta då användaren, som tidigare nämnts, inte behöver reflektera över sitt 

beteende utan endast gör det som programmet säger till denne. De menar att användarna inte bör 

instrueras i hur man ska bete sig, applikationen bör istället informera och hjälpa användarna att förstå 

hur denne kan förändra ett beteende till det bättre och på så sätt gynnas av teknologin. (ibid.) 

Detta är något som även tas upp i en artikel om prototypen Shakra (Andersson 2007) som mätte daglig 

aktivitet. Aktiviteterna delades upp i tre moment: stillasittande, promenerande och körande (vilket 

inkluderade att köra bil och åka med kommunala medel) och presenterades med hjälp av antal minuter 

i respektive aktivitet. Meningen med applikationen var att hos användaren skapa en medvetenhet om 

hur aktiv man varit under dagen. I studien som pågick under tio dagar ingick nio respondenter med 

varierande aktivitetsnivåer. Utifrån resultatet har användarnas beteende tolkats och man fann bland 

annat att medvetenheten uppmuntrade till ökad daglig aktivitet. De märkte att många av deltagarna 

blev glada över sin egen aktivitetsnivå och uttryckte en högre motivation till daglig aktivitet. 
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3.1.2 Motivation 

I en studie (Deci 1981) utförd 1981 analyserade man 40 kvinnors och 40 mäns beteende när de lade 

pussel. Hälften av respondenterna (20 kvinnor och 20 män) uppmanades att klara pusslet så fort de 

förmådde och den andra hälften fick tävla om att lägga klart pusslet först. Personen som 

respondenterna tävlade emot var inte en annan respondent, utan var en person som var insatt i vad 

forskningen handlade om. Det författarna ville se var om tävlingsmomentet förändrade deltagarnas 

inställning, det vill säga deras motivation. 

Upplägget för tävlingsmomentet var detta: i första momentet fick respondenten lägga två 

övningspussel på fyra minuter vardera. Respondenten tilläts vinna första gången och förlora andra 

gången. Detta var möjligt då, personen som respondenten tävlade emot kunde pusslet utantill. 

Anledningen till detta upplägg var att respondenten skulle få uppfattningen att båda var jämlika och 

delaktiga. I andra momentet skulle respondenten lägga tre ”riktiga” pussel på tio minuter per pussel. 

Respondenten tilläts vinna i alla tre pusslen, om respondenten inte klarade av att lösa pusslet gjorde 

inte motståndaren det heller. I det tredje momentet skedde en intervju, där motståndaren 

först ”intervjuades” i åtta minuter och sedan respondenten. Under motståndarens ”intervju” 

observerades respondenten och då kollade de om respondenten under dessa 480 sekunder visade något 

intresse för pusslen. När de åtta minuterna hade gått återvände ”motståndaren” och respondenten blev 

intervjuad. I intervjun fick respondenten svara på frågor som innefattade hur intressant respondenten 

tyckte det var att lösa pusslen samt hur de uppfattade sin skicklighet att lösa pussel, där de fick svara 

på en 7-gradig skala.(ibid.) 

Resultatet visade att de som tävlade upplevde mindre inneboende motivation än de som ombads lösa 

pusslet så fort de kunde. Det resultatet var i samstämmighet med författarnas hypotes, där de 

resonerade om att tävlingar höjer den yttre motivationen och att deltagare då fokuserar på att vinna, 

vilket blir en yttre motivation. Men om man utför en aktivitet utan att tävla upplever man en 

tillfredställelse av att färdigställa aktiviteten, det vill säga den inre motivationen belönas. (ibid). 

År 1978 gjorde Deci en liknande studie (Zuckerman 1978) tillsammans med några andra kollegor där 

de observerade hur den inre motivationen påverkades av att man fick utföra en valfri aktivitet och 

sedan hur länge man skulle utföra den. Denna studie gick ut på att 80 respondenter som bildade 40 par 

som skulle lägga tre pussel, där en av respondenterna i varje par fick välja vilka tre av sex pussel som 

skulle användas och hur länge de skulle arbeta på varje pussel, med enda förhållningsregeln att det 

totalt fick ta max 30 minuter för alla tre pusslen. Medan den andra respondenten endast blev  tilldelad 

det pussel som denne skulle arbeta med för stunden under en begränsad tidperiod. Efter att varje 

respondent hade lagt sina pussel fick de sitta själva i åtta minuter och de hade då möjlighet att fortsätta 

jobba med pusslena, bläddra i tre tidningar som var placerade i rummet eller göra det de själva valde. 

Under dessa åtta minuter observerades respondenterna av en observatör som tog tid på hur mycket de 

interagerade med pusslen under denna tid. Efter att de åtta minuterna hade gått blev de sedan 

intervjuade och fick bland annat svara på om de tyckte att de hade kontroll över val av pussel och om 

de skulle vilja fortsätta lösa några pussel. 

Resultatet visade även här att författarnas hypotes stämde, då de som fick välja pussel och bestämma 

över hur tiden skulle disponeras visade en högre grad av inre motivation än de som blev tilldelade ett 

pussel och hade en begränsad tid till att lösa dem på. (ibid.) 
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3.2 TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan presenteras tre teorier som det refereras till i analysavsnittet. De två första är tänkta att förklara 

hur de olika funktionerna i applikationerna påverkar användarens motivation och den tredje är tänkt att 

förklara hur utvecklarna kan ha resonerat kring de valen som gjorts vid skapandet av applikationerna. 

3.2.1 Self-Determination Theory 

Människor funderar ofta på hur de själva och andra ska kunna motiveras för att ett specifikt beteende 

ska utlösas. Den yttre motivationen som påverkar individen och den inneboende motivationen som är 

naturlig och medfödd, utgör grunden för Self-Determination Theory (SDT) som presenterar en bred 

ram för studier av mänsklig motivation och personlighet. (Self-Determination Theory u.å.) 

SDT består av fem miniteorier där varje teori har utvecklats för att förklara en mängd motiverande 

fenomen. Den första består av inneboende motivation som även kallas inre motivation (Cognitive 

Evaluation Theory), den andra handlar om yttre motivation (Organismic Integration Theory). Den 

tredje beskriver individuella skillnader i hur människan tenderar att förhålla sig till sin omgivning och 

anpassa sitt beteende på olika sätt efter denna (Causality Orientations Theory). Den fjärde miniteorin 

baseras på relationer till psykisk hälsa och välbefinnande (Basic Psychological Needs Theory) och den 

femte och sista miniteorin handlar om skillnader mellan inre och yttre mål samt inverkan på 

motivation och välbefinnande (Goal Contents Theory). (ibid.) 

Cognitive Evaluation Theory (CET) utgörs av individens eget beteende där denne gör det för sin egen 

skull och kan förklaras som inre motivation. Inre motivation grundas i en stark känsla för kompetens 

och självständighet. Därför försöker CET belysa detta genom att studera hur sociala sammanhang kan 

påverka hur olika faktorer som belöningar, överenskommelser och engagemang påverkar den inre 

motivationen. (ibid.) 

Organismic Integration Theory (OIT) handlar om den yttre motivationen som har en avgörande 

betydelse för våra beteenden. Yttre motivation är lika vanligt förekommande som inre motivation och 

består bland annat av belöningssystem, betyg, utvärderingar eller åsikter man befarar att andra 

människor kan ha om en. (ibid.) 

Causality Orientations Theory (COT) beskriver individuella skillnader hos individen som gör att denne 

anpassar sitt beteende till sin omgivning på olika sätt. Det beskrivs med hjälp av tre orsakssamband, 

det första är när personer agerar av intresse och värdesätter vad som sker, det andra är 

kontrollorienterat med fokus på belöning, vinst och godkännande. Det tredje handlar om en oberoende 

riktning som kännetecknas av oro gällande den egna kompetensen. (ibid.) 

Basic Psychological Needs Theory (BPNT) handlar om hur den sociala omgivningen påverkar hur den 

egna sociala självbestämmelsen, kompetensen och samhörigheten upplevs. BPNT fokuserar på hur 

individen påverkas av den sociala miljön som den befinner sig i. (ibid.) Exempelvis handlar 

samhörighet inte om att ha en specifik partner utan snarare hur man känner sig i det sociala 

sammanhanget. Även ens självförtroende och effektivitet, så kallad kompetens, påverkar ens beteende 

och är alltså inte en införskaffad kunskap eller förmåga. När det handlar om självbestämmelse är det 

fokus på att individen själv tar beslut oberoende av någon annans åsikt. (Deci 2002, ss.7-8) 

Goal Contents Theory (GCT) grundar sig i skillnaderna mellan inre och yttre mål och deras påverkan 

på motivation och välbefinnande. Yttre mål, så som ekonomisk framgång, utseende och 

popularitet/berömmelse, har en särskild kontrast till inre mål, så som gemenskap, nära relationer och 

personlig utveckling. Mål är alltså ett grundläggande behov för att få tillfredsställelse och är förknippat 

med välbefinnande. (Self-Determination Theory u.å.) 
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3.2.2 Fogg Behavior Model 

Fogg Behavior Model (FBM), är en modell utformad för att ge insikt i hur beteende kan förändras. 

Fogg (u.å.a) menar att hans modell är unik då den påvisar hur tre element tillsammans kan påverka 

vårt beteende. Förutsättningen för att ett beteende ska ändras, bygger på att samtliga element närvarar 

på samma gång. Om ett beteende inte utlöses, kan det dels bero på att ett element inte närvarar eller att 

ett av elementen har för lågt värde. De tre elementen som tas upp är motivation, förmåga och trigger. 

Dessa tre element är framtagna av Fogg och grundat i persuasive design (Fogg 2009, s. 5). 

Fogg (2009, s. 3) tar som exempel upp ett av sina mål, att spela ukulele varje dag. Han tyckte att det 

var väldigt kul att spela, men ibland gjorde han ändå inte det. Man kan då använda sig av FBM för att 

utvärdera varför handlingen inte utförs. Det första elementet, motivation, ser ut att finnas där eftersom 

han tyckte att det var kul. Det andra elementet, förmåga, anses också vara uppfyllt då han har en 

ukulele hemma och upplever att de är lätt att spela på den. Det som saknas är alltså det tredje 

elementet, trigger, något som utlöser beteendet, något som påminner honom om att ”Nu vore bra att 

öva på ukulelen”. 

Fogg (2009) menar i ett annat exempel då elementet trigger finns men inte utlöser ett beteende, är för 

att elementen motivation och förmåga inte finns. Exempelvis kan epost-meddelanden och studsande 

ikoner vara en trigger för att utföra ett specifikt beteende, som att läsa e-postmeddelandet. Vid tillfället 

då triggern utlöses och elementen för motivation eller förmåga saknas, exempel avsaknad av tid, kan 

triggern uppfattas som irriterande och den kommer då att få motsatt effekt. 

 

Figur 3. Ovan beskrivs hur de tre elementen motivation, förmåga och trigger samspelar inom FBM. (Fogg 2009) 
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3.2.2.1 Motivation 

För de användare som har hög förmåga att utföra något samtidigt som motivationen är låg, måste 

motivationen ökas för att de ska ha möjlighet att passera tröskeln för att aktivera det önskade 

beteendet. Motivation är ett brett begrepp och Fogg har definierat tre olika faktorer. Dessa tre faktorer 

är känsla, förväntan och socialt sammanhang (Fogg u.å.b). Varje faktor består av två starka drivkrafter 

i motsats till varandra som har förmåga att driva en individ mot ett mål och utgör ramverket för vad 

elementet motivation består av. (Fogg 2009) 

Den första faktorn är känsla och utgörs av att människor reagerar på vad som händer i ögonblicket 

utifrån sina känslor. I FBM kan en känsla bestå av glädje eller smärta, som båda är starka drivkrafter. 

När det handlar om känslor finns det inte mycket att förutse och tänka på eftersom agerandet eller 

reaktionen kommer i stunden. För att utveckla design som motiverar tittar designern på hur man kan 

förstärka dessa känslor. (ibid.) 

Den andra faktorn är förväntan och motsvarar drivkrafterna hopp och rädsla. Hoppet grundar sig i 

förväntan på att något bra ska hända. Medan rädslan grundar sig i väntan på att något dåligt ska hända 

och ofta är förknippat med att förlora något. Hopp eller rädsla inför att känna glädje och smärta, kan 

ibland vara starkare än när glädje eller smärta faktiskt infinner sig. Fogg menar att man kan behöva 

acceptera smärta för att övervinna rädsla. Detta behöver dock inte alltid vara fallet och Fogg är noga 

med att betona att dessa drivkrafter inte går att rangordna även om hopp förmodligen är den mest 

etiska drivkraften och har mest förmåga att stärka motivationen. (ibid.) 

Den tredje faktorn är socialt sammanhang och handlar om social acceptans och avvisande. Det handlar 

om hur andra människor uppfattar en, allt från vilka kläder vi bär till det språk som vi använder. Det är 

tydligt att det är motiverande att göra saker som ger social acceptans, men det kanske är ännu mer 

motiverande att undvika att bli socialt avvisad. Fogg tar upp ett exempel på detta och nämner att det 

har blivit allt vanligare med sociala medier och att publicera innehåll på Facebook i strävan efter att bli 

socialt accepterad. (ibid.) 

3.2.2.2 Förmåga 

Det andra elementet förmåga består av sex faktorer vars relation till varandra är formad som en kedja 

och är ett ramverk för elementet. Faktorerna består av tid, pengar, fysisk ansträngning, tankegång, 

social avvikelse, och icke existerande rutiner som mäter om elementet uppfylls. Om alla faktorer 

motsvarar det som krävs av situationen kan användaren nå sitt önskade beteende, förutsatt att 

elementen motivation och trigger också är uppfyllda. (ibid.) 
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3.2.2.3 Trigger 

En trigger fungerar som en påminnelse och utan en lämplig trigger kommer beteendet inte att utföras 

trots att motivationen och förmågan finns, men det är också avgörande om triggern närvarar i rätt 

ögonblick. (ibid.) 

En trigger kan vara ett larm som låter, ett textmeddelande som talar om att rean håller på att ta slut 

eller en kurrande mage. En trigger är alltså någonting som berättar att ett beteende bör utföras 

omgående. Fogg har definierat tre olika typer av triggers, den första sätter igång en tanke, den andra 

hjälper till och den tredje är ett tecken. Till skillnad från faktorerna inom motivation och förmåga 

verkar triggerns typer enskilt, oberoende av varandra. Till exempel kan man genom att skapa en tanke 

om ett beteende höja elementet motivation. Den hjälpande triggern används för att väga upp 

avsaknaden av elementet förmåga. Medan den tredje triggern används som ett tecken för att 

uppmärksamma att ett beteende ska utföras, och bygger på att elementen motivation och förmåga 

redan finns. (ibid.) 

3.2.3 Ur en utvecklares perspektiv 

Enligt Fling (2009) börjar dåliga mobilstrategier ofta med dåliga förutsättningar och han har därför 

skrivit sju regler för att kunna utveckla applikationer för smartmobiler. Nedan presenteras tre av dem 

närmare. 

3.2.3.1 Tro på det man ser och inte på det man läser 

Det är viktigare att tro på det man ser och inte på det man läser menar Fling (2009). Exempelvis ska 

man inte lita på fakta eller diagram som är mer än ett till två år gammalt, eftersom det man läser 

sannolikt är felaktigt, i jämförelse med nuet. Allt utvecklas så fort och det som är nytt idag är gammalt 

imorgon. 

Det är viktigt att lära känna sina användare och detta görs enligt Fling (2009) bäst genom att ställa 

frågor öga mot öga i deras egen miljö, och inte i utvecklarens. Detta då det ger en bredare bild av vad 

användaren har att säga och leder till att användarens synpunkt framhävs och inte påverkas av en 

främmande miljö. 

Fling (2009) menar också att det är viktigt att inte glömma bort att vara nyskapande. Våga prova nya 

saker och vara självsäker i arbetet, utan att vara rädd för att misslyckas. Även om man har en bra 

primär planering, är det viktigt att ha en sekundär om något frångår den primära planen. Detta gör det 

möjligt att åtgärda de problem som dyker upp och man kan då reflektera över vilka lärdomar man fått 

och vad man kan göra för att påverka det fortsatta arbetet. 

Som Fling (2009) själv säger, tro på det man ser och inte det man läser. 
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3.2.3.2 Fokusera på kontext, mål och behov 

Genom att lära känna sin användare och dennes behov kan man anpassa sig efter detta, när man 

utvecklar en applikation för smartmobiler. I vilka sammanhang finns dessa behov och vad har 

användaren för mål med att använda applikationen. Detta är frågor som en utvecklare bör ställa sig 

inför att utveckla en ny applikation. Det första man gör är att identifiera sin användares miljö, mål och 

behov. Utan kunskap om användarens miljö har man enligt Fling (2009) inte en mobilstrategi, utan 

endast en plan för att utföra handlingar. 

Genom att upptäcka och förstå användarens mål, kan man sedan försöka förstå hur användarens miljö 

påverkar deras mål. När man har förstått användarens mål, kan man fundera ut vilka handlingar denne 

vill utföra. (ibid.) 

Försök att begränsa omfånget av innehåll i applikationen efter användarens miljö, där den använder 

applikationen. Fling (2009) menar att en utvecklare aldrig berättar för en användare vad dennes 

begränsningar i användandet av den är. På samma sätt som att utvecklaren tar del av vad användaren 

säger att denne vill göra och avgränsar det till applikationens miljö, och lägger till information 

gällande användarens efterfrågan. 

3.2.3.3 Utvecklaren kan inte tillgodose allting 

När man utvecklar för smartmobiler är det viktigt att inse att man inte kan utveckla så att alla 

användare blir nöjda samtidigt. De första stegen för att kunna bygga en mobilstrategi är att undersöka 

vilka enheter som man kan ge stöd för, detta för att då kunna inse att man inte kan stödja allting. 

Eftersom det inte finns möjlighet att utveckla när det finns så många faktorer att ta hänsyn till. 

Exempelvis finns det olika typer av stöd för webbläsare som måste tillgodoses. (ibid.) 

Första steget är att besluta vad den design som man utformar kommer att ge stöd för och vad den inte 

kommer ge stöd för. Det är alltså okej att utveckla för att endast stödja en typ av enhet så länge man 

vet att man har användarnas medhåll. (ibid.) 

Genom att ta del av statistik över vilka enheter som aktivt använder applikationen, kan utvecklaren 

anpassa sin applikation efter användarna som använder applikationen mest. Det är lättare att utveckla 

primärt för en enhet, när man kan se vilka andra enheter man bör välja bort. Till exempel är det 

populärt att utveckla för enheten iPhone, men man måste som utvecklare ställa sig frågan om detta är 

det bästa sättet att tillgodose sina användares behov. (ibid.) 

I korthet menar Fling (2009), att man inte ska arbeta ihjäl sig för att tillgodo se allas behov, utan 

utveckla och ge stöd för det som speglar den primära användaren.  
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4 METOD 

För att kunna besvara huvudfrågeställningen: Hur hjälper träningsapplikationer till att motivera 

användaren vid träning? tillämpades metoderna loggbok, observation och intervju. 

Uppsatsens syfte var att undersöka vad med träningsapplikationer som motiverar användaren vid 

träning. Med hjälp av två teman som belyser dels funktioner i applikationen och dels den grafiskt 

utformade designen har vi försökt se om någon av dessa är överlägsen den andra i avseende att 

motivera användaren. Studien bestod av Fas 1 och Fas 2, där tiden var fördelad på en vecka respektive 

tre veckor. 

Funktionernas motiverande effekt mättes inte direkt av respondenterna, detta gjordes istället av 

författarna i anslutning till sammanställningen av resultaten. Detta då respondenternas åsikter och 

kommentarer av funktionerna granskades och jämfördes med varandra. 

4.1 URVAL 

Som tidigare nämnts var smartmobilens genomslagskraft mellan år 2011 och år 2012 störst i 

åldersgruppen 18-29 (se figur 2) och urvalet grundade sig därför i detta. 

Urvalet begränsades inte av tidigare erfarenheter eller val av träningsform då studiens fokus inte riktar 

sig mot respondentens kunskap eller träning. Det var däremot viktigt att respondenterna kunde tänka 

sig att använda träningsapplikationer och ställa upp på att utvärdera funktionerna skriftligt och 

muntligt. De fick även en hänvisning om att träna två gånger i veckan, för att tillräckligt med data 

skulle kunna användas i studien. 

För att minska risken för avhopp skedde ett bekvämlighetsurval där respondenter sedan tidigare var 

bekanta med författarna. På så sätt kunde det föras en öppnare diskussion om deras medverkan under 

processen och toleransen för påminnelser om att utföra en aktivitet var högre. 

4.1.1 Respondenter 

I studien har åtta personer i åldern 20-26 år medverkat, varav fem är kvinnor och tre är män. Hälften av 

respondenterna utgjorde två träningspar där paren brukade träna tillsammans. 

Träningsvanorna mellan respondenterna (innan de medverkade i studien) såg ut på följande sätt: sex av 

åtta respondenter löptränade och två promenerade samt att sju av åtta till viss del tränade på gym eller 

deltog i olika träningspass. 

Av de åtta som deltagit i studien hade fem respondenter tidigare erfarenhet av träningsapplikationer, 

medan resterande tre hade ingen eller väldigt liten erfarenhet sedan tidigare. Bland de fem 

respondenter som hade tidigare erfarenhet användes främst funktionerna längd, tid, hastighet och bana. 

De mobila enheter som använts i studien är iPhone, Samsung, HTC och Sony Xperia. 

För att behålla den anonymitet som utlovats, kallas respondenterna vid pseudonym. 
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4.2 LOGGBOK 

I studien har respondenterna använt sig av en så kallad loggbok, detta då det kan ge en inblick i de 

mönster och händelser som sker i anslutning till studien (Bell 2006, s.175). Loggboken har varit 

tillgänglig via Facebook genom så kallade evenemangssidor och har skapats i åtta exemplar, en till 

varje respondent. Detta gjordes för att kunna upprätta den anonymitet som lovats. Men då Facebook 

äger rättigheterna för det som publiceras via dem, behövde respondenterna ta ställning till det. 

Det har även funnits en Facebookgrupp där gemensam information för respondenterna har publicerats. 

Gruppfunktionen är ett socialt forum där endast de inbjudna kan se den information som publiceras. En 

evenemangssida kan liknas vid ovanstående beskrivning av funktionen ”grupper”. Skillnaden i stora 

drag är att evenemangssidan har ett start- och slutdatum. 

Då loggboken kräver att respondenterna tar sig tid att skriva när de interagerat med applikationen kan 

det uppfattas som en tidsödande och irriterande uppgift. Därför var det viktigt att instruktionerna till 

loggboken var konkreta och tydliga, så att respondenterna skulle veta vad som förväntades av dem 

samt att de skulle veta varför det skulle göras (Bell 2006, s.175). Om syftet eller instruktionerna inte 

var tillräckligt tydliga för respondenten var det inte helt säkert att loggboken skulle bli fullständigt 

ifylld eller ifylld över huvudtaget. Därför fanns det i loggboken punkter som kunde användas som stöd 

för skrivandet. 

När respondenten skulle skriva i loggboken efter avslutad aktivitet med applikationen fanns dessa 

punkter som stöd och vägledning: 

 Löppasset i allmänhet, hur det gick och hur långt du sprang? 

 Hur använde du dig av träningsapplikationen? 

 Vad fungerade bra/mindre bra med applikationen? 

 Var det någon speciell funktion som du använde dig av och vad tycker du om den? 

Om respondenten öppnade upp applikationen utöver träningstillfällena fanns istället nedanstående 

punkter till hjälp. 

 Vad fick dig att öppna upp applikationen? 

 Vad tittade du på när du var inne på applikationen? 

 Vad tyckte du om funktionerna och vad gav de dig? 

4.2.1 Genomförande 

Loggboken delades in i två omgångar, Fas 1 och Fas 2, där användaren skrev om användandet av de 

olika träningsapplikationerna.  

Fas 1 pågick under en veckas tid och respondenterna uppmanades att ladda ned två valfria 

träningsapplikationer för att prova och utvärdera deras funktioner. Syftet med detta var att få en inblick 

i vilka träningsapplikationer de valde utan påverkan och för att se vilka intryck de fick av de 

nedladdade applikationerna. Detta kom att studeras närmare vid observations- och intervjutillfällena 

och hjälpte till att uttyda om respondenterna blivit motiverade vid träning av att använda 

träningsapplikationerna. De fyra applikationer som respondenterna själva valde att ladda ned under Fas 

1 var Runkeeper, Runmeter, Nike+ Running och Runtastic. 
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Under Fas 2, som pågick i tre veckor, uppmanades respondenterna att träna med en applikation som 

tilldelats dem. Tilldelningen av träningsapplikationer skedde med hjälp av de applikationer de själva 

hade laddat ned under Fas 1 samt att en applikation (Endomondo) tillkom i detta skede. Detta då 

applikationen hamnat på delad förstaplats med Runkeeper, i ett test (Hessel 2013) där sex olika 

löpinriktade applikationer ställts mot varandra. Endomondos funktioner skilde sig även från de redan 

utvalda applikationerna och gav respondenterna fler funktioner att jämföra mellan. 

Det bör uppmärksammas att testet (Hessel 2013) utfördes i början av maj månad år 2013, och sedan 

dess har det förekommit uppdateringar bland applikationernas funktioner. 

  Runkeeper Runtastic 
Nike+ 
Running Runmeter Endomondo 

   Erik X         
   Sara   X       
   Ida     X     
   Rebecka     X     
 

  = val av applikation i Fas 1 

Martin       X   
   Anna         X 
 

X = användande av applikation 
i Fas 2 

Elin         X 
  

Oskar   X       
   Figur 4. Val och fördelning av applikationer i Fas 1 och Fas 2. 

Fördelningen skedde enligt figur 4, där den färgade rutan representerar respondentens val av 

applikation i Fas 1 och där X representerar den applikation de använde i Fas 2. Då Erik och Sara 

tränade tillsammans tilldelades de olika applikationer under Fas 2 för att inte påverka varandra i 

studien för mycket. Därför fick Erik fortsätta använda sig av Runkeeper och Sara fick fortsätta 

använda sig av Runtastic. Då Ida och Rebecka var de enda två som provade Nike+ Running under Fas 

1, så fick de fortsätta använda den applikationen under Fas 2 för att få en djupare förståelse om 

applikationens funktioner. Martin var den ende som laddade ned Runmeter och fick därför fortsätta 

använda den, medan hans träningspartner Anna fick prova på Endomondo i likhet med Elin. Detta då 

Anna och Elin har olika stor erfarenhet av applikationer och det kunde kanske ge en större insikt om 

motivationen hos användaren varierade beroende på vana av träningsapplikationer. 

Vid valet av träningsapplikation till Oskar var det flera faktorer som spelade in. Runkeeper hade 

laddats ned av alla respondenter och de hade genom detta, erfarenhet av applikationen och kunde 

jämföra andra applikationers funktioner med Runkeepers funktioner. Runmeter är endast kompatibel 

med den mobila enheten iPhone och då Oskar inte hade tillgång till en sådan enhet var detta val inte 

möjligt. Oskar blev därför tilldelad applikationen Runtastic i Fas 2. 

Samtliga applikationer är inriktade mot träningsformen löpning, även om vissa av dem kan registrera 

andra former av aktiviteter. 
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4.3 OBSERVATION OCH INTERVJU 

I slutet av Fas 2 genomfördes en kombinerad observation och intervju, där observationen skedde före 

och efter träning. För att få reda på hur respondenten använde sig av applikationen under träning 

ställdes frågorna direkt efter att träningen avslutades. För att på så sätt få ta del av information som är 

direkt och inte i efterhand uttänkt. Det kan diskuteras om intervjun som utfördes var en 

dagboksintervju då frågorna bland annat baserades på det som skrivits i loggböckerna (Bell 2006, s. 

176). Men då frågorna i intervjun även baserades på studiens frågeställning och teman, har det 

bortsetts från detta. 

Observation och intervju skedde i närheten av respondenternas hem, då de ofta har hemmet som 

utgångspunkt vid löpning eller gång utomhus. Intervjun som utfördes var ostrukturerad och tillät att 

respondenten själv tog upp viktiga aspekter av träningsapplikationsanvändandet. Men för att skapa lite 

struktur formulerades ett par temafrågor. Temafrågorna var till för att besvara vilka funktioner i 

applikationen som var viktigast och om den grafiskt utformade designen påverkade deras val av 

applikation samt att få reda på om något i dessa motiverar dem. Det här sättet att genomföra en 

intervju på, leder enligt Bell (2006, s. 161-162) ofta till intressanta och nya insikter inom ett område 

även om de ofta tar lång tid att analysera. 

Hälften av respondenterna intervjuades i par och det var då viktigt att se till att båda kunde uttrycka sin 

egen åsikt samt att de fick lika mycket tid till att tala. (Bell 2006, s. 164) 

4.3.1 Genomförande 

Under studien har hälften av respondenterna observerats och intervjuats enskilt medan den andra 

hälften intervjuades i par eftersom de tränade tillsammans. 

I anslutning till observationen ställdes frågor för att få en djupare förståelse för rutin och de val som 

gjordes. I intervjun ställdes frågor specifikt kring applikationen och om dess funktioner. Respondenten 

uppmanades bland annat att jämföra de träningsapplikationer som denne hade använt under Fas 1 samt 

berätta om de två favoritfunktionerna hos applikationen. Svaren på frågorna antecknades inte ned utan 

spelades in, med godkännande från respondenten, för att sedan transkriberas. Inte heller kroppsspråk 

noterades, men om någon såg fundersam ut, kunde en fråga till ställas och på så sätt ge svar på varför 

ett visst kroppsspråk yttrade sig. Efter att transkriberingen hade sammanställts fick samtliga 

respondenter ta del av återgivningen och på så sätt bekräfta att informationen var samstämmigt 

återgiven. 

Tre av de åtta respondenterna sprang, tre promenerade och de resterande två utförde ingen aktivitet på 

grund av sjukdom och skada. De två som var skadade observerades inte så som de andra, utan deltog 

endast i en intervju. 

  



| Emilie Solbrand & Kim Olsson Johansson | | Träningsapplikationer och deras förmåga att motivera vid träning | 

 

2014-01-28 19 

4.4 METODKRITIK 

Här nedan presenteras den kritik som kan finnas mot de val som har skett i studiens insamling av data. 

4.4.1 Urval 

I denna studie kan urvalet anses vara icke representativt då det är ett begränsat antal respondenter. Men 

syftet har varit att försöka urskilja mönster och likheter i hur man väljer träningsapplikation. Detta 

genom att kolla närmare på vilka funktioner som är viktigast för användaren och primärt urskilja bland 

respondenterna om och vad med träningsapplikationen som motiverar denne, samt om respondenterna 

har haft någon uppfattning eller åsikt kring funktionernas placering i applikationen. 

Förhållandet mellan respondent och intervjuare kan ha påverkat hur respondenterna svarade på 

frågorna, då alla åtta respondenter som intervjuades var bekanta med någon av intervjuarna. 

Exempelvis kan det finnas anledning att fundera över om respondenterna på något sätt förändrade sina 

svar i ett försök att tillfredsställa intervjuaren. Vidare kan respondenterna även haft anledning att 

undanhålla information i känsliga frågor om de känt sig obekväma med att inte vara anonyma. 

Riskerna med detta vägdes upp av att intervjuarna i vissa fall kunnat använda sig av relationen för att 

få fram information som annars inte hade tagits upp. För eventuell skevhet har detta beaktats vid 

utförandet av analysen. 

Vad det gällde könsfördelningen, var ambitionen att den skulle fördelas jämnt till antalet. Men 

eftersom ett bekvämlighetsurval kontaktades, fanns det inte alltid intresse jämnt fördelat över kön. Då 

studien inte avsåg att göra några jämförelser mellan kön har det inte lagts så stor vikt vid att 

fördelningen inte blev jämn mellan könen. 

Variationen av respondenternas vana av träningsapplikationer kan också kritiseras. Men detta var ett 

medvetet val, då fördelen med att ha både respondenter med mer eller mindre förförståelse gav en 

större inblick i hur applikationerna uppfattades, på samma sätt som att flera individer utgör fler åsikter. 

Ambitionen i studien var att skapa så lite yttre motivation som möjligt, i form av uppmaning till att 

träna mer än de var vana vid. Det kan dock diskuteras om detta infriades, då det i och med studien i sig 

samt uppmaningen om minst två träningstillfällen i veckan gav respondenterna en ny förhållningsram 

till träningen. Respondenterna kan även ha påverkats, då några av dem vanligtvis inte tränar utomhus 

under vinterhalvåret. De kunde även ha tanken om att de borde gå ut och träna för att de medverkade i 

studien. Dock reflekterades och konstaterades det i början av studien att utan ett minimum skulle det 

finnas risk för att det inte skulle samlas in tillräckligt med data och detta vägde tyngre än eventuell 

motivationshöjare. 

Det är också viktigt att nämna att respondenterna kan ha varit motiverade olika mycket av olika 

anledningar, och eftersom det kan variera mycket har det viktigaste varit att undersöka hur den 

enskildes motivation och träningssituation med eller utan erfarenhet av träningsapplikationer, har 

påverkats jämfört med innan, under och efter studien. 
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4.4.2 Val av metod 

I denna studie har data samlats in med hjälp av loggböcker och en kombinerad observation och 

intervju. Dessa tre metoder valdes för att de ansågs samla in mest intressant data. Det diskuterades 

även om enkäter skulle skapas för att bidra med kvantitativ data till studien. Men då pilotstudien 

visade att kvalitativ data var viktigast för en djupare förståelse om vad respondenterna tyckte, så valdes 

enkäter som metod bort. 

4.4.2.1 Loggbok 

Det kan kritiseras att loggböckerna har utformats på det sociala mediet Facebook, eftersom Facebook 

har äganderätt till det material som publiceras genom dem. Men då respondenterna redan var bekanta 

med mediet samt att ny information spreds snabbt och respondenterna kunde anteckna i loggboken var 

de än befann sig ansågs fördelarna vara fler än nackdelarna, dock tydliggjordes det för respondenterna 

om äganderätten och hur detta skulle påverka studien. 

4.4.2.2 Observation och intervju 

Då varje observation och intervjutillfälle förberetts genom att ta del av varje respondents loggbok kan 

det kritiseras att alla intervjuers innehåll varierade. Detta då alla frågor i samtliga observationer och 

intervjuer har baserats på det som skrivits i loggböckerna. För att gå denna kritik till mötes har det 

skrivits temafrågor för att belysa det som eftersöktes i intervjun. Frågorna gjorde det möjligt att avgöra 

om de övergripande delarna hade tagits upp även om frågorna styrdes av det som sagts vid tillfället. 

Anpassningen av frågorna har gjort att den enskilda respondentens erfarenhet och användning av 

träningsapplikation har lyfts fram. 
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5 RESULTAT 

5.1 ”ELIN” 20 ÅR 

Elin är ingen van användare av träningsapplikationer, istället försöker hon undvika att använda sig av 

mobiltelefonen när hon tränar. Dels för att hon finner det jobbigt att ha den med sig, men även på 

grund av stöldrisken när hon tränar inne på gymmet. På gymmet använder hon sig istället av 

musikspelare för att hålla motivationen uppe. 

Löpträningen sker främst på somrarna och hon tittar på klockan i hemmet innan hon går ut och när hon 

kommer hem. Elin har även ställt upp i två lopp under år 2013 och har då förlitat sig på loppens 

tidtagning för att mäta tiden. Elins långsiktiga mål med träningen är att förbättra sin kondition, forma 

om och stärka kroppen. 

I denna studie har Elin använt sig av träningsapplikationerna Runkeeper, Runtastic och Endomondo på 

sin smarta enhet, Sony Xperia. Under studiens gång har Elin till största delen varit sjuk och har därför 

gått promenader istället för att springa. 

5.1.1 Loggbok 

I loggboken har Elin skrivit övergripande om hur Runkeeper och Runtastic har fungerat under en av 

hennes promenader. Hon valde att ladda ned dessa två applikationer då Runtastic hade många 

nerladdningar och Runkeeper för att det var en för henne känd applikation som många av hennes 

vänner och bekanta använde sig av. I applikationerna kollade hon främst på hur bra applikationerna 

mätte tid, hastighet och distans och hon upplevde att båda applikationerna fungerade bra. Runtastic 

upplevde hon var lättare att använda sig av än Runkeeper och hon ansåg även att designen var bättre i 

Runtastic. I Runkeeper tyckte hon främst om de personliga målen man som användare kunde sätta upp 

samt att man kunde fylla i hur långt eller länge man vill springa. 

5.1.2 Intervju 

Elin intervjuades under en eftermiddag i december i hemmamiljö, strax efter hon hade kommit hem 

från en föreläsning. På grund av att hon var sjuk så skedde ingen observation, istället pratades det om 

hur hon brukar göra när hon tränar. 

Det som Elin tyckte var bra med träningsapplikationerna, var att de registrerade tid och distans. Vid 

frågan om vad hon tyckte om Runkeepers funktion som jämför två likadana rundor med varandra, 

svarade hon att det vore motiverande att se om man har förbättrat sin tid. Hon berättade även att hon 

tyckte om att man kan sätta upp framtidsmål i Runkeeper, då hon fann det motiverande. Men 

Runtastics funktion som ger användaren möjlighet att sätta upp mål för den aktiviteten som ska 

påbörjas, fann hon inte lika uppmuntrande. 

Ja, eller den här gången gick jag tio kilometer och då kan jag se att jag har tio 

kilometer kvar, men jag kan inte ställa in att om tre månader ska jag kunna 

springa en mil typ, det kunde man göra på Runkeeper så det var mycket bättre 

tyckte jag. Då är det ett mål man följer och inte ett mål för stunden. Idag ska jag 

göra det här – springa en mil – och så skriver man in det och så får man se om 

man klarar det. Det var bättre på Runkeeper. (Elin) 
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Även om Elin tyckte att genomsnittshastighet kan ge en bra överblick, så ansåg hon inte att det gav 

henne lika mycket som att veta hur långt eller snabbt hon har sprungit. Hon tror att historiken av 

distans och tid skulle ge en bild av hur hon som användare utvecklas och att det skulle motivera henne 

till att utvecklas ännu mer. Om hon fick välja hur historiken skulle presenteras, så skulle hon vilja se 

det i en kalendervy där det är lätt att se vilka dagar man har respektive inte har utfört någon aktivitet. 

Elins första intryck av applikationen Endomondo var inte den bästa, då hon tyckte att den var krånglig 

och att GPS:en inte fungerade korrekt under hennes promenad. Detta upptäckte hon först när hon kom 

hem igen och det gjorde att tiden var det enda som sparades på aktiviteten. Hon tyckte även att det var 

tråkigt att många av funktionerna krävde att man uppgraderade sitt konto. 

Jag har kollat i menyn och så, då är det mycket att man ska uppgradera till PRO 

och så… att man ska köpa till så det blir mycket bättre.  (Elin) 

Under intervjun pratade Elin om några funktioner som hon fann 

uppmuntrande, till exempel Runtastics presentation av banan, där spåret 

skiftar i rött, gult och grönt efter hur snabbt användaren springer. Även de 

sociala funktionerna fann hon uppmuntrande, även om hon tvekade inför 

om hon skulle vilja lägga upp något om det inte var ett jättebra resultat. 

Hon såg positivt på ett flöde där ens applikationsvänners och egna 

prestationer presenteras och reflekterade över Runkeepers funktion där ens 

applikationsvänner listas efter hur många aktiviteter som varje användare 

har utfört. 

Det är kul, det är lite motiverande, man känner sig dålig om 

man själv springer ingenting och andra femton gånger typ. Då 

känner man shit nu måste jag komma igång, nu måste jag bli 

bättre, så det kan ju vara motiverande. (Elin) 

Elin berättade även om de funktioner som hon fann roliga och även om de inte motiverade henne så 

ansåg hon att de tillförde något positivt. Detta var bland annat Runtastics utvärdering av utförd 

aktivitet, då hon fick fylla i väder och underlag. Detta saknade hon på de andra två applikationerna. 

Dock ansåg hon att symbolerna som man valde mellan ibland var lite otydliga och hon tyckte att en 

text som tydliggjorde vad symbolerna motsvarade kunde vara en bra idé. 

På Runtastic var det någon vägsymbol där det var svårt att tolka vad det var för 

underlag, om det var skogsunderlag eller en liten sådan här väg… bilväg typ…

 (Elin) 

På frågan om hon skulle kunna tänka sig att använda sig av en träningsapplikation när hon tränar i 

framtiden så svarade hon följande: 

Vet inte, men jag tror faktiskt inte det. Jag gillar det där att man kör ensam. /…/ 

Jag tror att jag skulle tycka att det var för krångligt och så skulle jag inte 

använda… nej jag tror inte jag skulle gå med. Inte att det är för krångligt 

egentligen, ibland kan det bara kännas krångligt med applikationer och jag vill ha 

det enklaste, som är att köra på egen hand.  (Elin) 

Bild 1. Banan som färgats efter 

hastighet i Runtastic. 
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5.1.3 Sammanfattning 

Under Fas 1 provade Elin applikationerna Runkeeper (som hon hade hört om innan) och Runtastic 

(som hade många nedladdningar) för första gången. Hon upplevde att Runtastic var lättare att använda 

men att Runkeepers personliga mål var en bättre utformad funktion än Runtastics. I båda 

applikationerna tittade hon på hur de mätte tid, hastighet och distans. Under Fas 2 använde sig Elin av 

Endomondo som hon vid första anblicken tyckte verkade krånglig. 

Då Elin var sjuk vid observationstillfället gjordes endast en intervju och under den berättade hon igen 

att hon tyckte om att man kunde mäta tid och distans och sätta upp framtidsmål. Hon ansåg att 

historiken var viktigast då dem gav henne som löpare en bild av hur hon utvecklats och hon ansåg att 

det skulle vara intressant att kunna jämföra två aktiviteter. Historiken kunde med fördel presenteras i 

en kalendervy då det skulle ge en bra överblick över när man tränat eller inte. Några av de funktioner 

hon fann uppmuntrande var när banan över utförd aktivitet färgades efter den hastighet man sprungit 

samt de sociala funktionerna som tillät visning av vänners resultat. Däremot tyckte hon att det var 

tråkigt att många av funktionerna krävde att man uppgraderade sitt konto. Men hon uppskattade att 

man med hjälp av symboler kunde fylla i hur en aktivitet hade gått, men hon ansåg att det bör vara 

tydligare vad symbolerna står för. 

5.2 ”REBECKA” 21 ÅR 

Rebecka är en van användare av träningsapplikationer och provar gärna nya applikationer. Hon 

använder träningsapplikationer främst för att öka sin vardagsmotion och använder därför olika 

applikationer för olika aktiviteter. De senaste åren har Rebecka sporadiskt använt sig av Runkeeper 

och Nike+ för att allmänt upprätthålla en hälsosammare livsstil, må bättre och för att komma i form. 

Löpträning är inget som Rebecka anser sig klara av speciellt bra och därför brukar hon istället köra 

intervallträning där hon varierar mellan att jogga och att gå så kallade ”power walks”. Hon tränar även 

på gym där hon deltar i olika pass samt använder sig av löpband. 

I denna studie så har Rebecka använt sig av träningsapplikationerna Runkeeper och Nike+ Running på 

sin smarta enhet, iPhone. I slutet av studien skadade Rebecka ett knä och fick då promenera ibland 

istället. 

5.2.1 Loggbok 

I loggboken har Rebecka skrivit övergripande om Runkeepers funktioner samt skrivit mer ingående 

om Nike+ Runnings funktioner. De funktioner som Rebecka reagerade positivt på i Runkeeper var 

först den nya fräscha designen, därefter utforskade hon träningsprogrammen som gjorde att hon kände 

sig mycket motiverad till att springa. I Nike+ Running gillar Rebecka att man samlar poäng, kan 

motivera andra eller ha ett privat konto om man så vill. Det enda Rebecka skriver att hon inte tyckte 

om var musikfunktionen, allra helst skulle hon velat lyssna på musik via Spotify. 
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5.2.2 Intervju 

Rebecka intervjuades i hemmamiljö en tidig eftermiddag i december och då hon veckan innan skadat 

knät genomfördes ingen observation. Innan studien så har Rebecka använt sig aktivt av både Nike+ 

och Runkeeper och hon har då varvat dem beroende på vilken aktivitet som har utförts. Rebecka har 

även provat andra träningsapplikationer men då de inte har nått upp till de krav som Rebecka har haft 

så har dessa inte blivit långvariga. 

Jag började använda den [Lorna Jane] för att den var väldigt populär på 

Instagram, för att många använde den och för att det var en fin layout. Den var 

rosa liksom, det kändes så där… skrek tjej om det. Eller vad man ska säga. Ja men 

den vill jag testa. Men jag tyckte den var jättetråkig om jag minns rätt. Man 

tryckte bara på start. Jag tyckte inte att den mätte rätt alls! Väldigt opålitlig. Så 

jag använde bara den en gång. Eller två gånger för att se liksom… men jag kände 

inte att den var bra.  (Rebecka) 

Ibland när Rebecka har sprungit på ett löpband så har hon använt sig av Nike+ Running och extra 

tillbehöret Nike+ sensor. Nike+ sensor är en liten sensor som kan placeras i Nikes vänstra löparsko och 

den mäter då hur många steg användaren tar. Efter avslutat pass skickas informationen automatiskt till 

Nikes webbsida, där användaren tidigare har fyllt i längden på stegen och kan därför få en uppskattad 

distans. Detta gör att hon kan springa på ett löpband och fortfarande få statistik över sitt träningspass. 

Att köpa till extra tillbehör för en engångskostnad är inget som Rebecka har något emot, men att betala 

för en uppgradering av en applikation varje månad är inget som hon ansåg att hon behövde. Hon ansåg 

att då kan man lika bra gå och köpa en avancerad pulsmätare. 

Om man nu ska betala så dras det ju varje månad, då känns det svårt att veta hur 

man kan stoppa det. /…/ Nej månadskostnader, då köper jag hellre en gång. /…/ 

Ja, så jag känner inte att någon extra betalning, och det gäller alla appar, det är 

inget jag behöver. /…/ Nej.. jag kan gå på stan och räkna i huvudet eller se på 

klockan, nä det är inget som är viktigt för mig.  (Rebecka) 

Under en fem månaders period under våren och sommaren, använde 

Rebecka sig av Nike+ fuelband. Fuelbandet är utformat som ett armband 

och registrerar användarens armrörelse under dagen. Rörelsen omvandlas 

sedan till poäng, så kallad Nike fuel och ju mer du rör på dig desto mer 

Nike fuel får du. Det var verkligen något som, hon själv uttryckte det, 

fick henne att bli helt motiverad. 

När jag var i New York så gick jag två mil en dag och det vart 

mina rekord och det var ju jättekul. ”OJ vad mycket jag har 

gått!” Och då vill man höja sina mål och få mer poäng. Så jag 

känner mig motiverad av den. (Rebecka) 

Bild 2. Användarens samlade 

statistik baserad på en veckas 

aktiviteter i Runkeeper. 
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På grund av nickelallergi kunde inte Rebecka fortsätta använda armbandet och hon gick då över till 

Runkeeper. Då hon själv inte ser sig som en löpare så är det främst power walk blandat med perioder 

av löpning som loggas, men även längre promenader. Det hon tyckte mest om i Runkeeper var den 

samlade statistiken, distansmätningen samt att hon kan se banan på en karta. 

Jag vill samla kartor också! Som när jag var i Portugal så hade jag Runner 

[Runkeeper]så kan jag kolla tillbaka, jaha då sprang jag där. (Rebecka) 

Men förutom grundfunktionerna i Runkeeper så har hon även valt att koppla applikationen till sitt 

gymkort. Detta gör att statistik från olika pass samt träningskalendern från gymmet synkroniserats med 

Runkeeper och det har bidragit till att hon använder Runkeeper istället för Nike+. 

Jag prioriterar det jag gör dagligen, för att på något sätt, så att man kan se 

allting. För där [i Runkeeper] kan man se om jag gjort gruppträningar och varit 

där [på gymmet] och när jag gått på promenader. (Rebecka) 

Under ett träningspass så brukar hon inte kolla på mobilen så mycket, istället är det känsla och låtar 

som motiverar henne att fortsätta springa. Men om Rebecka någon gång tar upp mobilen när hon 

tränar, så är det när hon går och då är det främst tid och distans som kontrolleras. Men ibland använder 

hon sig istället av ljudmeddelande för att indikera hur länge och långt hon har gått. 

Om jag har en låt som verkligen motiverar mig, jag kan säga ”Jag ser dig” med 

Kent. Det är en typisk springlåt för mig, när jag lyssnar på den, så blir jag så här 

glad och, ja men så här positiv, så då känner jag att nu ska jag springa och leva 

livet.  (Rebecka) 

På frågan om vilka två funktioner hon tyckte bäst om i Runkeeper svarade hon följande: 

Karta! Nej men det är väl… alltså jag kommer på nya saker hela tiden! Men man 

kan ju sätta mål. Där den skriver ut vilken dag du ska göra vad. Om jag är 

nybörjare till exempel, då säger den spring så här länge. Och det är ett plus. Sen 

har den ett grafiskt träningsschema, det är ett plus tycker jag. Och sen att man kan 

ha vänner och motivera varandra. Lite mer av en poängtavla.  (Rebecka) 

Dock kände hon att hon saknade en funktion i Runkeeper som fanns i Nike+ Running och det var 

färgmarkeringen av hastighet på kartan. Hon sa, att visst visade Runkeeper hastigheten i siffror men 

hon uppskattade den grafiska bilden i Nike+ Running mer. Att applikationerna hade så skilda 

funktioner var något som Rebecka ofta återkom till och hon berättade flera gånger att de motiverar 

henne på olika sätt. 

För varje gång jag ska träna /…/ så tänker jag vilken ska jag ha, vilken är jag 

sugen på att använda? Det är så svårt att välja. Vill jag samla poäng eller vill jag 

ha Runkeeper.  (Rebecka) 

Hon uttryckte till slut en önskan om ett sätt att samla all statistik från båda applikationerna på ett ställe. 

Hur det skulle gå till vet hon inte, men det var något som hon ansåg skulle underlätta hennes 

användande. 

Jag vet ju att Nike och Runkeeper är konkurrenter, skulle man kunna säga, men 

man vill ju på något sätt kunna samla allt!  (Rebecka) 
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På frågan vilken träningsapplikation hon tror att hon kommer att fortsätta använda sig av efter studien 

svarade hon att det troligen blir Nike+. Detta då hon vill komma igång med poängsystemet samt att 

hon under en period kommer att bo utomlands och då inte har nytta av synkroniseringen mellan 

gymmet och Runkeeper, då den funktionen inte kommer att användas. Rebecka konstaterade efter att 

frågan ställdes, att poängsystemet var det viktigaste för henne. 

Ja poängsystemet och statistiken, då ser man ju per månad hur mycket man har... 

jag gillar det. Då blir det, oj vad mycket aktiv jag var där och där var jag inte alls 

aktiv. Då får jag vara ännu mer aktiv där, så att jag håller mig på samma. 

 (Rebecka) 

5.2.3 Sammanfattning 

Under Fas 1 provade Rebecka två träningsapplikationer hon använt sig av innan, Runkeeper och Nike+ 

Running. Hon använde applikationerna främst som en motivationskälla för en mer aktiv vardag och 

var positiv till de nya uppdateringarna som skett inom Runkeeper. 

Under intervjun pratade Rebecka mycket om Nike+ och de extra tillbehören som man kan köpa till. 

Hon tyckte det var positivt att man på det sättet kunde få tillgång till fler funktioner utan att behöva 

betala varje månad. Nike+ fuelband är ett av de extra tillbehör som Rebecka har använt sig av och som 

hon anser sig få mest motivation ifrån, då det mäter hennes dagliga aktivitet och omvandlar den till 

poäng. Då hon vill samla så mycket poäng som möjligt så väljer hon att promenera till olika platser i 

stället för att ta buss eller tunnelbana. 

När det kommer till Runkeeper så ser hon en stor fördel med att man kan koppla applikationen till 

andra, till exempel så har hon kopplat sitt gymkort till Runkeeper och hon får då upp de aktiviteter hon 

utfört på gymmet i sin historik på Runkeeper. Historiken och den samlade statistiken som hon kan titta 

på efter utförd aktivitet var något hon fann motiverande. Men hon berättade att hon inte använde sig av 

applikationens statistik och meddelandefunktioner så mycket under själva aktiviteten, då hon hellre 

lyssnar på musik och genom den håller koll på tiden. En funktion som hon saknade i Runkeeper var att 

banans markering inte färgades efter den hastighet hon hållit under aktiviteten. 

Om Rebecka själv hade fått välja så hade hon velat kombinera informationen från de båda 

applikationerna och samla den på ett och samma ställe, detta då hon använder de båda applikationerna 

på olika sätt och har svårt att bestämma sig för en specifik träningsapplikation. Men om hon måste 

välja, så skulle hon fortsätta använda sig av Nike+. 
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5.3 ”IDA” 21 ÅR 

Ida är ingen aktiv användare av träningsapplikationer, men har tidigare provat Runkeeper för att mäta 

distansen på en ny runda. Utöver de dagliga promenaderna med sin hund, har hon nyligen införskaffat 

ett gymkort för att kunna löpträna inomhus på löpband. Ida mår både fysiskt och psykiskt bättre när 

hon promenerar och det är hennes främsta mål med träningen, att må bra. 

Ida har använt sig av sin smarta enhet, iPhone, till att använda 

träningsapplikationerna Runkeeper och Nike+ Running under de 

rutinbaserade promenaderna. 

5.3.1 Loggbok 

I loggboken har Ida skrivit övergripande om Runkeepers och Nike+ 

Runnings funktioner och det första som hon reagerade på var att hon 

endast i Runkeeper kunde välja vilken aktivitet hon ville använda sig av. 

Då hon hade båda applikationerna igång samtidigt så kunde hon i slutet 

av första träningen jämföra resultatet och det tyckte hon kändes bra då 

detta gjorde henne säker på att båda applikationerna fungerade korrekt. 

Dock blev hon osäker på om båda applikationerna använde sig av 

ljudmeddelande för att markera distans, då hon endast hörde Runkeepers 

ljudmeddelande. 

5.3.2 Observation och intervju 

Ida observerades och intervjuades i en miljö nära hemmet, en vardagkväll i december. Observationen 

bestod av att Ida startade applikationen Nike+ Running. Genom att trycka på knappen ”Run” startade 

hon en ny aktivitet och applikationens röstfunktion började räkna ned från tre innan Ida börjde springa 

vid noll. Innan Ida kommer fram till sitt hus igen så plockar hon upp mobilen ur fickan och pausar 

aktiviteten, för att sedan avsluta aktiviteten helt. 

När aktiviteten avslutades så aktiverades en röstfunktion som frågade Ida hur det kändes. Ida använde 

sig då av ikonerna som presenterades för att svara ”neutralt”. Ida förklarade då att hon alltid väljer 

neutralt samt att hon hoppar över att fylla i underlag då hon inte är säker på vad ikonerna betyder. 

För att sedan spara aktiviteten tryckte Ida på ”Done” och navigerade sig fram till aktivitetens statistik. 

Där kontrollerade hon tid och distans, innan hon avslutade applikationen och gick de sista tio meterna 

till dörren. 

Ida berättade att hon oftast har mobiltelefonen liggande i en ficka med ljudet aktiverat så att hon hör 

ljudmeddelanden om tid och distans. Det finns även en funktion som man kan välja att aktivera, som 

ropar ut ”Good work” vid ett visst antal kilometer, men Ida har inte varit medveten om denna funktion 

då ljudet till viss del har dämpats i fickan. Men Ida berättade att det inte gör henne så mycket då hon 

främst använder sig av statistiken för tid och distans, som hon kontrollerar i efterhand. 

Jag har hund och går varje dag. Jag har typ sedan ett år tillbaka gått längre 

promenader, typ 5 kilometer.  (Ida) 

Bild 3. Val av aktivitet i 

Runkeeper. 

Bild 4. Valda symboler vissas i Nike+ Running. 
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Ida berättade att hon även använder sig av funktionen noteringar, där hon antecknar viken runda hon 

har gått och vilka skor hon har använt sig av under aktiviteten. Detta har gjort att hon i efterhand har 

kunnat se att hon går fortare när hon använder sig av gymnastikskor jämfört med kängor. 

Jag är rätt dålig på att använda apparna, mer än bara som mätinstrument. /…/ 

Jag brukar titta på distansen, sätta upp en flagga för en kilometer, två kilometer, 

tre kilometer.  (Ida) 

Ida berättade att Nike+ Running är en träningsapplikation som är inriktad på att användaren ska 

springa och att den därför uppmuntrar till detta. Men Ida som mest promenerar såg inte det som ett 

problem då hon ansåg att funktioner så som tid och distans även går att tillämpa vid promenader. Dock 

hade Ida svårt att se i vilket sammanhang hon ska använda sig av de olika funktionerna som finns i 

applikationen. Men hon konstaterade att det verkar finnas väldigt många valmöjligheter för den som 

gör det, hon nämnde bland annat att man kan välja om man ska springa inomhus eller utomhus. Men 

hon såg inte någon anledning till att använda träningsapplikationen när hon var på gymmet då hon fick 

all statistik direkt från löpbandet. Den statistiken skrev hon sedan in i en extern applikation då hon inte 

hade funnit hur hon skulle fylla i det på Nike+ Running.  

På något sätt, har du vant dig vid att du har alla de här funktionerna när du 

springer på löpbandet så du vill ha det när du är ute och springer i naturen. (Ida) 

Ida använde sig inte av någon musik när hon använde applikationen. Hon uppgav att hon hellre ville 

höra det som var runtomkring henne, ifall hon skulle möta någon. Ytterligare en faktor var att hon inte 

hade något armband som hon kunde ha mobiltelefonen i. Detta resulterade i att hon valde att hålla den 

i handen de gånger hon inte hade den i en ficka. 

Men skillnaden med studien är att jag har börjat springa lite, och det har jag inte 

gjort tidigare.  (Ida) 

Då Ida anser att hon inte motiveras av att tävla, hade hon inte några tankar på att dela de aktiviteter hon 

utfört via sociala medier, till exempel Facebook. Istället utmanade hon sig själv att hela tiden gå längre 

än vad hon hade planerat och det var för henne den största tillfredsställelsen. Att utmana sig själv 

gjorde hon inte bara när hon gick ensam, hon ökade även på takten när hon gick med kompisar. 

Sen kan det ju vara lite roligt. Vi trodde att en sträcka var 1 mil men som var 8 

kilometer. Och vi tyckte att vi hade gått hur långt som helst.  (Ida) 

5.3.3 Sammanfattning 

Under Fas 1 har Ida provat på träningsapplikationerna Runkeeper och Nike+ Running och hon 

reagerade direkt över att hon endast i Runkeeper kunde välja vilken form av aktivitet hon skulle utföra. 

Men utöver det tyckte hon att båda fungerade bra att mäta tid och distans med. 

Under Fas 2 då hon fortsatt att använda sig av Nike+ Running, upptäckte hon att man i anslutning till 

varje aktivitet fyllde i humör, väglag och vilka skor man använt. Detta tyckte hon väldigt mycket om 

då det gav henne möjlighet att jämföra resultat baserat på vilka skor hon använt. Under de promenader 

som Ida har tagit under studien har hon inte använt sig av applikationen under själva aktiviteten. Detta 

då hon ofta använder promenaderna för att tänka och reflektera och det gör hon bäst i tystnad. Hon 

kollar däremot upp statistiken när hon väl är hemma igen. De sociala funktionerna i applikationen var 

inget hon använde sig av, hon fann istället motivation av att tävla mot sig själv. 
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Bild 5. Graf över en aktivitets höjd och 

hastighets skillnader. 

5.4 ”OSKAR” 24 ÅR 

Oskar tränar löpning sporadiskt och har inte använt sig av träningsapplikationer i någon större 

utsträckning tidigare. Utöver den sporadiska löpträningen förekommer det även att Oskar går till 

gymmet och tränar. Detta gör han för att förbättra sin kondition och för att bibehålla en god hälsa. 

Under studien har Oskar löptränat med sin far och använt sig av Runkeeper och Runtastic på sin 

smarta enhet, HTC. 

5.4.1 Loggbok 

I loggboken har Oskar skrivit om de funktioner han har funnit intressanta i träningsapplikationerna 

Runkeeper och Runtastic. Den första träningsapplikationen han valde att använda sig av var Runkeeper 

och den valde han för att det var den träningsapplikationen han hört ”mest och bäst om”. Han upplevde 

applikationen som väldigt lätt att använda och han blev positivt överraskad av statistiken efter avslutad 

aktivitet. Bland annat uppskattade han statistiken om hastighet, höjdskillnad på bana samt kartan. 

Andra gången han genomförde en aktivitet, valde han att 

använda sig av både Runkeeper och Runtastic. Runtastic hade 

han laddat ned då den träningsapplikationen liknade 

Runkeeper samt hade många nerladdningar och bra betyg av 

användarna. Att använda två applikationer tyckte Oskar 

fungerade bra tills han skulle stänga av båda applikationerna 

samtidigt och mobiltelefonen låste sig under en kort stund. 

Under denna runda upplevde Oskar att Runkeeper fungerade 

bättre, detta då banans markering (han sprang samma bana som 

gången innan) rätade ut sig på kartan och distansen uppmättes 

till 800 meter kortare än föregående pass, då felaktig 

markering av distansen försvann. Han skrev även att han 

saknade en funktion för att jämföra de två aktiviteterna med 

varandra. 

I Runtastic så fann Oskar att det var enkelt att starta en ny aktivitet och att för varje gång han använde 

någon av träningsapplikationerna så blev banan på kartan rakare och mer exakt. Oskar upptäckte även 

något negativt när han var ute och sprang med Runtastic och det var att han fick ett oväntat samtal som 

gjorde att hans koncentration stördes. Han berättade då att detta (möjligheten att bli uppringd) var 

anledningen till att han oftast undviker att ta med sig mobiltelefonen när han är ute och springer. Han 

upptäckte även att applikationen inte skiljer på olika varv om man springer på samma ställe, vilket han 

upplevde som en besvikelse. 
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5.4.2 Observation och intervju 

Oskars observations- och intervjutillfälle ägde rum i hemmiljö, en eftermiddag i december. Vid 

observationstillfället promenerade Oskar då han några timmar senare skulle springa och det inte fanns 

någon möjlighet till observation då. 

Oskar började med att göra sig i ordning för att gå på en promenad och startade applikationen 

Runtastic. Efter att ha startat aktiviteten så promenerade Oskar iväg. Först när promenaden närmade 

sig sitt slut avslutade Oskar aktiviteten. För att kunna avsluta aktiviteten helt krävdes det att Oskar 

fyllde i hur aktiviteten har gått, detta tyckte Oskar var positivt då det går snabbt och ser till att det 

faktiskt antecknas. Dock var han inte helt säker på vad alla ikoner betydde, men det var inget han 

oroade sig över då han själv kan ge dem en betydelse som han kan förstå. Det finns även andra saker 

som Oskar funderade över, bland annat ”hjärtfrekvens”. Han antog att man behövde en pulsklocka men 

det var inget han var säker på. 

Något som Oskar tyckte var bra i Runtastic var nedräkningen innan en 

aktivitet startades, detta då han inte tyckte om ljudmeddelandet. 

Nedräkningen gjorde det möjligt för Oskar att synkronisera starten till sitt 

armbandsur och han kunde då på ett enkelt sätt räkna ut tiden utan att 

behöva ha på mobiltelefonens ljud. Han tyckte även att det var positivt att 

tempot markeras i färger på kartan efter avslutad aktivitet och att han kan 

välja att se höjd och hastighet i samma graf. Dock skulle han vilja 

jämföra olika aktiviteter med varandra och på det sättet försöka förbättra 

vissa tider på vissa delar av banan, till exempel springa snabbare i 

uppförsbackar. 

Då Oskar ansett att man oftast är väldigt beroende av mobiltelefonen, så 

har han tyckt att det är skönt att inte behöva ha med sig den när man 

springer. Han har på det sättet kunnat koncentrera sig på det han gör och 

inte behövt tänka på att få samtal under en löprunda. Om det fanns ett sätt 

att koppla bort möjligheten till att ta emot samtal under en pågående 

aktivitet, så trodde han att det var en funktion han skulle använda sig av. 

Trots att Oskar inte upplever att hans motivation har ökat vid användandet av träningsapplikationen så 

tyckte han att det har fungerat bra. Han tyckte om de funktioner som fanns i gratisversionen och fann 

ingen anledning till att uppgradera kontot. Det han tyckte bäst om med applikationen var den sparade 

statistiken, applikationen blir då till ett verktyg och det är av den anledningen han funderar på att 

fortsätta använda sig av träningsapplikationer i framtiden. 

Det är bara att det är ett smart verktyg för att ta reda på hur långt man sprungit 

och kanske såhär logga när man har sprungit. /…/ Men jag tror inte att det får mig 

att gå ut och springa oftare bara för att jag har en app, men kanske att jag vill 

använda den för att mäta hur långt jag går till tåget eller någonting. (Oskar) 

  

Bild 6. Nedräkning med 

möjlighet att ändra antal 

sekunder innan aktiviteten 

startar i Runtastic. 
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5.4.3 Sammanfattning 

Oskar har under studien provat träningsapplikationerna Runkeeper och Runtastic och han tyckte 

speciellt om statistiken som presenterades efter avslutad aktivitet. Han önskade att det hade gått att 

jämföra olika aktiviteter med varandra med hjälp av en sammanslagen graf men han finner 

färgskiftningarna i banan uppmuntrande.   

Under en av sina turer blev han uppringd och detta upplevde han som störande och därför undvek han 

att ha med sig sin telefon vid träning innan studien. Under observationen framkom det att han tyckte 

det var enkelt att starta en ny aktivitet i Runtastic och han reagerade positivt på funktionen som 

användes för att räkna ned innan start. Dessutom fann Oskar det positivt att han var tvungen att fylla i 

information om hur aktiviteten hade gått innan han kunde spara den eftersom det annars lätt glöms 

bort. 

Han tror att han kommer fortsätta att använda sig av träningsapplikationer för att spara statistik, men 

han ser ingen anledning till att uppgradera sin gratisversion då han anser sig ha alla funktioner som han 

behöver. 

5.5 ”ANNA” 24 ÅR OCH ”MARTIN” 26 ÅR 

Anna är en van användare av träningsapplikationer och har använt sig av träningsapplikationen 

Runkeeper i cirka 1,5 års tid. Hon tränar på gym året runt och löptränar främst på sommarhalvåret, då 

hon även deltar i olika lopp. Dessa lopp använder hon som en motivationskälla till att träna löpning 

inför tjejklassikern 2015 och för att hon ska må bra. Runkeeper har hon främst använt sig av för att 

mäta tid, längd och hastighet. Under studien har hon använt sig av applikationerna Runkeeper, 

Runtastic och Endomondo på sin smarta enhet, iPhone. På grund av en skada i knät har Anna varvat 

löpning med snabba promenader, så kallade ”power walks”. 

Martin hade använt sig av träningsapplikationen Runkeeper i cirka tre månader när studien började. 

Han har då använt sig av applikationen för att mäta tid, distans och hastighet samt för att markera ut 

banan han har sprungit. Detta gör han för att hålla igång och för att han ska kunna prestera bra i de 

lopp han deltar i. Innan dess har han haft kontakt med Runkeeper genom Anna. Martin är en van löpare 

och springer främst på sommarhalvåret. Under studien har han använt sig av applikationerna 

Runkeeper och Runmeter på sin smarta enhet, iPhone. 

5.5.1 Loggbok – Anna 

I loggboken har Anna skrivit om sitt användande av applikationerna Runkeeper, Runtastic och 

Endomondo. Då Anna tidigare har använt sig av Runkeeper valde hon att fortsätta använda 

applikationen i början av studien, hon upptäckte dock att applikationen precis hade uppdaterat sin 

design och hon hade därför lite svårt att navigera sig runt. Det hon tyckte om med Runkeeper var att 

man kan ställa in ljudmeddelande efter vad man själv vill höra, att man efter varje aktivitet kan se 

statistik samt att man kan välja träningsform. 

Den andra träningsapplikationen Anna valde att använda sig av var Runtastic, den valde hon då det var 

den första träningsapplikationen hon hittade som var gratis. De funktioner som hon tänkte lite extra på 

var att man kunde lägga in känsla, vägtyp och väder, vilket hon tyckte var positivt då hon gärna vill 

kunna gå tillbaka till aktiviteterna. Hon uppskattade även att applikationen räknade ned vid start. Dock 

saknade hon ljudmeddelande vid varje kilometer eller tidsintervall. 
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Bild 7. I fyllnad av hur aktivitet gått i 

Runtastic.

Bild 8. I Endomondo pressenteras historiken med en kort 

information om aktiviteternas distans, tid och kalorier 

förbrukning. 

Den tredje träningsapplikationen som Anna testade var Endomondo, detta då hon blivit tillfrågad att 

använda den applikationen under resten av studien. Första gången som hon använde applikationen 

valde hon att promenera och bara se hur applikationen fungerade. Hon tyckte det var bra att 

applikationen visade bana, distans, tid, kalorier, hastighet och minut per kilometer.  

Andra gången hon använde sig av Endomondo planerade hon att 

springa en kilometer och hon använde därför applikationen för 

att veta när hon hade uppnått sitt mål. Här var det därför bra att 

applikationen via ljudmeddelande markerade när en ny 

kilometer var uppnådd. Dock saknade hon upplysning om tid 

och hastighet, då det är två av de sakerna som motiverar henne 

mest. 

Mellan sitt andra och tredje pass med Endomondo fick Anna ett 

meddelande om att hon fått en vänförfrågan i applikationen. 

Hon loggade då in för att acceptera förfrågan, men råkade då 

avböja och fick därför skicka en egen förfrågan. 

Efter sitt tredje pass med träningsapplikationen passade Anna på att utforska den ännu mer. Hon 

hittade då funktionen ”challenge” och provade att delta i en som innebar att deltagarna skulle avverka 

så många kilometer som möjligt. Hon skrev att hon tror att funktionen ”challenge” skulle öka hennes 

motivation om hon skulle använda sig av applikationen över en längre period. Anna upptäckte även ett 

nyhetsflöde där hon kunde se sina egna och vänners aktiviteter. Detta var något som Anna tyckte om 

då hon finner det motiverande att se när andra tränar samt att kunna peppa sina vänner genom att 

kommentera och gilla deras aktiviteter. 

Vid sista passet upptäckte Anna att man kan se hur många kalorier man har förbrukat under en 

aktivitet. Detta är inget hon själv är intresserad av men hon tyckte det var positivt att det visades. Hon 

reflekterade även över Endomondos applikationssymbol, som hon tyckte såg ut som ett spel och det 

var något som hon tyckte var negativt.  
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Bild 9. Kalendervy med in 

markerade aktiviteter i 

Runmeter. 

Bild 10. Linjegraf i Runmeter. 

5.5.2 Loggbok – Martin 

Martin har i sin loggbok skrivit om de funktioner som han har använt 

sig av i träningsapplikationerna Runkeeper och Runmeter. Martin hade 

innan studien inte hört talas om Runmeter, men när han sökte på 

ordet ”running” i AppStore så dök den upp lite längre ned i resultatet. 

Efter att han hade läst på lite om applikationen och sett att den hade de 

flesta funktioner han eftersökte samt några han inte var bekant med, 

valde han att ladda ned den. 

Applikationen innehöll distans, tid och hastighet samt markerade banan 

på karta vilket Martin tyckte var bra. Han tyckte även om Runmeters 

kalendervy där varje aktivitet markeras med en prick samt statistiken 

för varje enskild aktivitet. Efter denna första användning så upplever 

Martin inte att han saknar någon funktion. 

Den andra applikationen han använde sig av var Runkeeper som han hade tidigare erfarenhet av. Han 

har då oftast använt applikationen för att mäta distansen på en bana för att sedan kunna förbättra tiden. 

Martin tyckte att applikationen var enkel att använda sig av och presenterade statistiken på ett enkelt 

sätt och han har hittills inte funnit några nackdelar med applikationen. Under detta pass hade Martin 

planerat att promenera i 50 minuter och använde sig därför av ljudmeddelande som informerade var 

tionde minut. 

Vid tredje passet använde sig Martin av Runmeter för att se hur lång tid det tar att gå en viss bana, för 

att ha som framtida referens när han vill ta en promenad. Han försökte även leta upp en funktion som 

markerade tid och distans, men kunde inte finna en denna gång. Vid nästa pass upptäckte Martin en 

funktion som meddelade löpturens status. Dock skedde detta via ett meddelande på skärmen som 

försvann när han aktiverade mobilen och Martin kan inte se hur detta ska hjälpa honom under passet. 

Vid ett senare tillfälle satt Martin och navigerade sig runt i Runmeter och 

han upptäckte då att ljudmeddelande ingick om man uppgraderade 

applikationen. Detta var något som Martin ansåg hörde till 

basfunktionerna och han tyckte därför inte om att han skulle behöva 

betala extra för det. Han reagerade även på att det ofta dök upp 

erbjudande om att uppgradera då många av funktionerna i menyn endast 

fungerade om man uppgraderade. Han sammanfattade applikationen med 

att skriva att den kändes ”krånglig med många menyer och funktioner där 

en stor del kostar extra”. 

Vid de sista träningstillfällena hittade Martin träningsplaner samt en 

linjegraf som beskrev hastigheten över hela aktiviteten och det tyckte han 

var positivt, även om han överlag inte har fattat tycke för applikationen. 
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5.5.3 Observation och intervju 

Observation och intervju av Anna och Martin ägde rum en vardagseftermiddag i december efter att 

båda hade kommit hem från jobbet. Martin skulle ut och springa och Anna skulle gå då hennes knän 

inte klarar av att springa på asfalt. Elljusspåret de brukar springa i har mjukare underlag, men ligger 20 

minuter bort och är inte aktuellt för kvällen. 

Båda brukar sätta igång applikationerna när de väl är på plats vid spåret och gör så även vid 

observationen. Martin hade sin iPhone på armen och vred och vände på sig för att lyckas se var han 

skulle klicka för att starta den nya rundan, därefter sprang han iväg. Anna som hade mobilen i en ficka, 

startade applikationen strax efter att Martin hade sprungit iväg och började sedan promenera. När båda 

var tillbaka vid ursprungsplatsen igen påbörjades intervjun. 

En funktion som de båda saknade i de två applikationerna de använde under studien, var 

ljudmeddelande och då främst tids- och distansmarkering. Martin, som använt Runmeter, fick en 

notifikation på skärmen vid varje kilometer, dock försvann notifikationen varje gång han aktiverade 

skärmen. 

Men den här har ingen sån där notifications, eller vad det heter. Så det plingar till 

i telefonen och visas på skärmen, men de försvinner ju så fort jag aktiverar. Så jag 

ser ingen poäng med det /…/ Jag försöker titta lite men det är ju så svårt. Det är 

därför jag vill ha ljudfunktionen. (Martin) 

Martin förklarade att han hellre vill ha notifikationerna via ljud, men att man då behöver uppgradera 

sitt konto. Anna berättar då att hon tror att Martins önskan att ha ljudmeddelande istället, har att göra 

med att fokus fortfarande ligger på att springa. I motsats till om man måste titta på smartmobilens 

skärm då man måste koncentrera sig på att se vad som står. 

Med ljudet kan du ju höra att du sprungit en kilometer. Du kan höra hur fort det 

har gått och om du ska öka eller hålla tempot. /…/ även om man skulle hålla den 

[mobiltelefonen] i handen så kan man ju inte koncentrera sig och det är då man 

ramlar, så som jag gjorde i somras. /…/ då måste man sakta ned. Men springer 

man och hör ljudet då behöver man inte sakta ned. Då kan man ju fortsätta. 

 (Anna) 

Annas applikation, Endomondo, har ljudmeddelande, men den säger 

bara distansen. Det tyckte Anna var bra, men hon saknade en 

tidsmarkering och förklarade att när hon använt sig av applikationen 

Runkeeper tidigare, så har den funktionen (ljudmeddelande med distans- 

och tidsmarkeringar) gjort att hon ibland motiveras till att öka takten. 

I Runkeeper så finns ju det här med ljudet, att den ropar upp 

när jag uppnått ett antal kilometer… det gjorde Endomondo 

också, men jag menar hur lång tid det tog och hur fort det har 

gått… vilket jag använder mig av i min träning, så det är 

väldigt viktigt för mig. (Anna) 

Bild 11. Runkeepers inställningar 

för ljudmeddelande. 



| Emilie Solbrand & Kim Olsson Johansson | | Träningsapplikationer och deras förmåga att motivera vid träning | 

 

2014-01-28 35 

De var båda överens om att historiken var viktig och då främst att kunna se vart man sprungit, vilken 

hastighet man har haft och hur långt man har sprungit. Anna berättade även att man, i Endomondo, kan 

se kaloriförbrukning, utan att klicka sig in på varje enskild aktivitet. Det var inte något hon fann extra 

motiverande, men hon tyckte ändå att det var en kul funktion. 

Anna började även prata om påminnelsefunktionen i Runkeeper, som innebär att applikationen skickar 

en push-notis och påminner användaren om att träna. Anna tyckte att det var en väldigt bra och 

motiverande funktion, men ansåg att det fanns brister i den. Om Anna inte uppdaterade direkt, med ny 

information när hon fick en notifikation om en påminnelse, resulterade detta i att efterföljande 

påminnelser uteslöts. 

Jag gör det på Runkeeper, men den ställer alltid av sig om jag inte gör det, om jag 

inte springer som den sagt till mig. Eller, jag hade till exempel invägning också att 

jag skulle väga mig, men om jag inte uppdaterade direkt efter så tog den bort det 

från kalendern. Så det tycker jag är ett minus på Runkeeper.  (Anna) 

Och resonerade sedan om att en upprepning av påminnelsen kunde vara bra, någon timme senare och 

även dagen efter. Det tror hon skulle göra att man inte hoppade över att utföra det som påminnelsen 

handlade om. Hon ansåg även att påminnelsen skulle vara kvar som planerat och inte försvinna för att 

man har missat påminnelsen en gång. 

Ja, för om jag missar en gång så måste jag ju bli peppad för att komma tillbaka, 

tycker jag (Anna) 

Anna har även provat att delta i en tävling som applikationen Endomondo anordnat. Men hon sa sig 

vara osäker på hur det hela går till och var därför inte helt övertygad om att funktionen är något som 

passar henne. Dock berättade hon att hon tror att funktionen kan verka som en motivationshöjare då 

man som deltagare i en tävling, bland annat kan uppmuntras till att ta sig så långt som möjligt under en 

specifik period. Vilket kan leda till att man springer fler gånger eller längre sträckor. 

Det finns tävlingar då i Endomondo, så det kan ju motivera, jag menar om jag 

hade haft den [applikationen] under en längre tid så hade den kanske motiverat 

mig mer till exempel, men nu hann jag inte riktigt komma in. (Anna) 

Vidare berättade Anna att hon tyckte om de sociala funktionerna, även om de kanske inte var den 

främsta anledningen till att hon valde en specifik träningsapplikation. Men om det var många som hon 

kände som använde samma träningsapplikation, ansåg Anna att det var positivt. 

Vänner är också lika på båda. Men det är ju det att Runkeeper är det fler som 

känner till, så där har man fler vänner, så vill man ha den motivationen så kan 

man hitta fler på Runkeeper. Jag hade väl typ sammanlagt sju personer som hade 

Endomondo, varav en använde aktivt eller ja någorlunda aktivt. (Anna) 

Anna tyckte om att man kunde uppmuntra varandra med hjälp av gilla och kommentarer. Men även att 

man kunde länka en aktivitet till en vän om man utfört aktiviteten tillsammans. Detta hade Anna och 

Martin använt sig av i sin träning, då de ofta springer tillsammans. 

Jag tycker det är positivt att man kan fylla i att man har sprungit med någon. Just 

för att då får man automatiskt den informationen också. Men sen är det väl inte 

det viktigaste med applikationen, egentligen. (Anna) 
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I början av studien var Martin inte så positiv till Runmeter, vilket framgår av loggboken. Men i slutet 

av Fas 2 hade han ändrat åsikt och var nu istället väldigt positiv till träningsapplikationen. Detta då han 

fann det positivt med den omfattande statistiken och månadskalendern som genom markörer visade när 

en aktivitet utförts. Han medgav dock att det är svårt att navigera runt i applikationen, främst för att det 

finns många olika inställningar. 

Den är lite småkrånglig, men det verkar finnas väldigt mycket i den.  (Martin) 

 

Detta märktes även under intervjun, då han ett flertal gånger började prata om en funktion som han 

sedan inte kunde lokalisera i applikationen. På frågan om han tror att dessa olika inställningar skulle 

kunna hjälpa honom i hans träning svarar han följande. 

Jag tror det, det verkar ju kunna ställas in både textstorlekar och allt möjligt, olika 

diagram och färger. Det tror jag, men jag kan inte säga på rak arm vad det skulle 

ge mig så att säga.  (Martin) 

När Martin informerades om att det finns en funktion i Runkeeper som jämför två likadana rundor med 

varandra, reagerade han positivt och berättade att han inte har tänkt på det utan mest har kört på rutin, 

då han använder sig av samma banor varje gång han springer. 

Jag har faktiskt inte tänkt på den eftersom jag bara har tänkt, jag går och springer 

samma bana som jag känner till, så har jag inte tänkt mer på att… då kommer jag 

bara ihåg. Men sådan, om den kan visa upp det så är det ju bra. Det ska jag kolla 

upp. (Martin) 

Även applikationernas webbsidor har fallit i skymundan hos Anna och Martin, då de anser sig ha allt 

de behöver i mobiltelefonerna. 

Jag tycker den [mobiltelefonversionen] har allt som jag behöver just nu, så jag 

har inte fördjupat mig i det. (Martin) 

Om jag vill kolla någonting, men när jag inte ska springa så kan jag ändå kolla i 

telefonen, om jag vill veta. Jag behöver inte gå in på internet för det. (Anna) 

Båda hade liknande uppfattningar om uppgraderingsmöjligheterna hos respektive träningsapplikation. 

I Runkeeper ansåg båda att de har allt de behöver, men i Runmeter upplevdes det att det saknades 

några av de grundläggande funktionerna. Trots detta var uppgradering inte något som prioriterades, 

Anna förklarade det med att man inte vet exakt vad det är man får. 

Problemet för dig [Martin] är väl att du vet ju inte vad du får för någonting i den, 

när du tecknar… även om du säger att du får ljud, så vet du ju inte vad det innebär 

/…/ man borde fått det gratis i en månad, kan jag tycka, så att man vet att det är 

någonting bra /…/ så att man kan prova och se om det är något man vill betala för 

eftersom man kan få det gratis i andra appar så kanske man skiter i det. Men får 

du se hur bra det är, kanske du är villig att betala. (Anna) 

Bild 12. Jämförelse av två aktiviteter via Runkeepers webbsida. 
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Båda var överens om att de inte ville bli bedömda av applikationerna, utan att applikationen endast ska 

vara ett hjälpmedel för att bibehålla eller öka tempot när man springer och för att komma ihåg 

resultaten från tidigare aktiviteter. 

Jag vill mest själv känna om jag tycker om det har gått bra eller dåligt. Och se 

siffror, men jag vill inte bli bedömd av någon annan. (Anna) 

5.5.4 Sammanfattning – Anna 

Anna har under studien använt sig av Runkeeper som hon sedan tidigare har erfarenhet av, Runtastic 

som var den första gratisapplikationen för träning som hon hittade och Endomondo som hon blev 

tilldelad under Fas 2. De funktioner som hon tyckte om i applikationerna var att man kunde ställa in 

ljudmeddelande efter den information man själv vill höra, att man kan välja vilken aktivitet man vill 

utföra, att man kopplar varje aktivitet till en känsla, vägtyp och väder samt nedräkningen vid start. Hon 

uttryckte även att hon blev motiverad när applikationerna visar tid, distans, hastighet och minut per 

kilometer. Funktionen ”Challenge” i Endomondo var något som hon inte förstod sig på, men hon ansåg 

att den säkert kunde motivera vid en längre tids användande. Däremot såg hon positivt på 

rangordningen av vilka av vännerna i applikationen som tränat mest, att man kunde utföra aktiviteter 

tillsammans med vänner samt att man via ett nyhetsflöde kan kommentera och gilla vänners aktiviteter. 

Även historiken i form av en kalender är något som Anna uppskattade tillsammans med påminnelse 

om exempelvis en planerad aktivitet. Hon skulle dock vilja att påminnelsefunktionen utvecklades så att 

den inte försvinner helt och hållet efter endast en påminnelse. 

5.5.5 Sammanfattning – Martin 

Martin har använt sig av träningsapplikationerna Runkeeper och Runmeter varav Runmeter var en helt 

ny applikation för honom. Överlag tycker Martin att Runmeter var lite svår att navigera i vilket till en 

början gjorde honom negativ till den. Men efter att ha fortsatt använda applikationen under Fas 2, 

ändrade han åsikt och började tycka om den mer avancerade statistiken som Runmeter erbjöd. Han 

vidhöll dock att han fortfarande hade svårt att finna det han ville hitta direkt. En annan sak som han 

uppskattade i Runmeter var den kalender vars dagar markerades med en symbol när han utfört en 

aktivitet. Han saknade dock de funktioner som han använt sig av i Runkeeper och det var 

ljudmeddelandet som berättade om hur långt han sprang, hur länge och vilket tempo han höll under 

aktiviteten. Detta meddelades endast med hjälp av ett meddelande på skärmen och det tyckte Martin 

inte om. Han ansåg det också irriterande att det hela tiden dök upp meddelanden om att han var 

tvungen att uppgradera för att få tillgång till olika funktioner. Statistik var en av de funktioner som 

enligt Martin motiverade honom mest, och då tyckte han främst om linjegrafer över en aktivitets 

hastighet samt grundläggande information så som tid, distans och hastighet. Han hade även velat 

jämföra två aktiviteters statistik med varandra, vilket var en funktion som han inte hade hittat än. 
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5.6 ”SARA” 24 ÅR OCH ”ERIK” 26 ÅR 

Sara har viss erfarenhet av löpträning, men har inte löptränat på två år på grund av en skadad fot. Sara 

har sedan tidigare ingen erfarenhet av träningsapplikationer. Under studien har Sara löptränat med Erik 

och hon har använt sig av träningsapplikationerna Runkeeper och Runtastic på sin smarta enhet, 

Samsung. 

Erik har tidigare löptränat men han slutade snabbt och har inte kommit igång igen. Innan studien har 

han inte använt sig av någon träningsapplikation i större utsträckning. Under studien har Erik tränat 

med Sara och har använt sig av Runkeeper och Runtastic på sin smarta enhet, iPhone. 

De vill båda att träningen ska bli en långsiktig rutin för dem som gör att de mår bättre och upprättar en 

hälsosam livsstil. 

5.6.1 Loggbok – Sara 

I loggboken har Sara skrivit om Runkeeper och Runtastic som hon valde att ladda ned då de var gratis 

och för att hon hört positiva kommentarer om de båda. 

Det första Sara gjorde efter att ha laddat ned applikationerna var att bekanta sig med dem. Hon 

upptäckte då olika funktioner som hon tyckte var bra. I Runtastic uppskattade hon att man kan välja 

olika sorters aktiviteter, att man innan start av aktivitet kan se sin position på kartan, att det är lätt att 

starta en ny aktivitet samt att pausa och stoppa aktiviteten och att man får fylla i information om passet 

efter att aktiviten avslutats. Hon tyckte även om graferna som presenteras efter utförd aktivitet, att 

banan färgkodas efter till exempel tempo samt att man kunde återuppleva löpningen genom en 

återgivelse av banan som hon sprungit genom en fiktiv film. Hon upplevde dock att många av 

funktionerna endast kan användas om man uppgraderar. 

I Runkeeper fann hon att upplysningen av nytt personligt bästa kändes motiverande då hon gärna vill 

förbättra sina resultat. Även att hon blir påmind om att träna genom push-notiser och knappen ”Track 

something today” ovanför historiken var motiverande. Hon tyckte även om att man kan hitta sina 

vänner, se deras resultat och tävla om antal utförda aktiviteter och därigenom bli motiverad att själv 

träna. Även i Runkeeper tyckte hon om graferna och statistiken. Hon saknar dock att man innan start 

av aktivitet inte kan se positionen för var man är. 

Bild 14. Runtastics startläge 

där enhetens position syns i den 

nedre delen av bilden. 

Bild 13. Användarens 

valmöjligheter för hur en 

aktivitet ska registreras i 

Runtastic. 
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När hon sedan började använda sig av Runtastic, vilken hon blivit tillfrågad att fortsätta använda, fann 

hon att man kunde ändra aktivitet till aerobics. Detta tyckte hon var bra då det gav henne möjlighet att 

spara statistik från gruppträningar, så som Lindy hop. Hon konstaterade dock snabbt att 

träningsapplikationen främst är till för att mäta sträckor utomhus med hjälp av GPS-signaler. Detta då 

hon efter ett pass endast kunde se statistik över tid då det inte fanns någon GPS-signal i lokalen som 

kunde registrera hennes rörelsemönster. 

Hon uppskattar även att man i efterhand kan fylla i att man utfört en aktivitet, då hon en gång glömde 

att starta aktiviteten och upptäckte det först när aktiviteten var slutförd. Funktionen ljudmeddelande 

var något som Sara tyckte om, men hon skrev att det var bra att man kunde stänga av funktionen om 

man vill lyssna på något annat samt att man kunde använda applikationen utan tillgång till internet. 

Någon dag efter sista träningstillfället gick Sara in i applikationen för att granska sin historik och blev 

påmind om hur trött hon varit innan den senaste löpturen, men hur bra det hade känts efter. Detta 

gjorde henne glad och hon blev motiverad att gå ut och springa igen. 

5.6.2 Loggbok – Erik 

Erik har i sin loggbok skrivit om sitt användande av träningsapplikationerna Runkeeper och Runtastic. 

Dessa två laddade han ned för att han tidigare har använt dem under en kortare period för två år sedan. 

Det första som Erik tänker på är att uppstarten till applikationerna är väldigt lång och det gör att man 

med fördel bör starta upp applikationerna en stund innan man vill börja använda dem. Detta då man 

annars kan tappa motivation av att vänta på att få allt att fungera. Erik upptäckte även att man som 

användare kan koppla upp sig mot Facebook för att dela sina aktiviter, men det är inget han finner 

tilltalande. I stället är det statistiken och graferna som motiverar honom vid träning och här anser han 

att Runtastic är bättre då man kan se fler grafer utan att uppgradera sitt konto. Han ansåg dock att 

Runkeeper var snyggare grafiskt, vilket gjorde att Erik tyckte mer och mer om just den 

träningsapplikationen. 

Något som båda applikationerna har är statistik över genomsnittstempo, kartvy och tempokurva och 

det är de funktioner som Erik kommit att använda sig av. Han uppskattar även Runtastics färgkodning 

av banan i kartvyn då det ger honom en bild av hur han har sprungit och det är något han saknar i 

Runkeeper. 

Erik skrev även att han använt applikationerna i ljudlöst läge då han anser att ljudmeddelandena som 

informerar om tid och distans är störande. Detta vill han i stället se när han är klar med passet för att då 

kunna reflektera över hur det har gått. 
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Bild 15. Statistik som 

presenteras efter avslutad 

aktivitet i Runkeeper. 

 

5.6.3 Observation och intervju 

Observation och intervju med Sara och Erik ägde rum en 

söndagförmiddag i december. Sara var trött och omotiverad då hon 

kommit hem sent kvällen innan, men Erik lyckades motivera henne och 

snart var hon ombytt. På vägen mot banan som de brukar springa startar 

Erik upp träningsapplikationen Runkeeper för att inte behöva stå och 

vänta vid start. Sara som är lite trött glömde bort att göra det och fick 

därför starta upp den på plats. Detta gjorde att det tog lång tid innan de 

kunde börja springa, Erik blev lite otålig men berättade att han gärna 

väntar in Sara. När Saras applikation Runtastic väl är igång och GPS:en 

har hittat hennes position, springer de iväg. 

När de kommer tillbaka avslutar båda aktiviteten direkt, Erik berättade då 

att han alltid sparar aktiviteten när han är klar. Därefter tog han en bild på 

Sara och förklarade att han tycker om att göra just detta för sin egen skull 

samt för att reta Sara lite. Även Sara avslutade aktiviteten direkt, men 

innan hon kan spara skriver hon in en beskrivning av passet samt klickar 

i vilket humör, underlag och väder det var. De berättade även att de efter 

halva sträckan upptäckt att Saras GPS-signal hade försvunnit och att 

applikationen därför inte hade aktiverat sig korrekt. 

Erik berättade att han tyckte att det var ”genuint tråkigt att springa” men 

att statistiken gör det roligare. Därför brukar han titta på statistiken när 

han kommer hem från en löprunda. Statistiken informerar även om han 

har lyckats förbättra sina tider. Han säger att känslan efter en tur kan vara 

bra, men att man med statistiken konkret kan påvisa detta. Men den 

absolut viktigaste funktionen i applikationen anser Erik är GPS:en, då 

den visualiserar banan han har sprungit samt mäter upp distansen. 

Ja i stort sett, GPS-spåret på kartan, tempo och även det finns i 

båda apparna, en graf på tempo över tid, medan man springer. 

Om det är en jämn fart eller om man spurtar på slutet. Och det 

är typ de tre jag kollar på. (Erik) 

Även för Sara är kartfunktionen viktig, för henne är den till och med viktigare än statistiken om 

hastighet och tempo. Hon förklarade det med att den sträckan de springer för tillfället är för kort för att 

ge henne något. Hon tyckte istället att Runtastics funktion som färgkodar banan efter tempo visar mer, 

då det motiverar henna att öka tempot på plattare sträckor. 

Det är typ tiden, bara sträckan på löpningen och kollar att de blir ungefär samma 

tid från gång till gång. Sen kollar jag på kartorna, den kan visa typ rött där man 

springer snabbt och grönt där man springer långsamt. /…/ Jag tycker om det 

visuella och färger och sånt där. (Sara) 

  

Bild 16. Graf över tempo och 

stigning i utförd aktivitet i 

Runkeeper. 
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En funktion som Sara uppskattat är ljudmeddelande, hon kände att det var motiverande att höra hur 

många kilometer hon har sprungit. Erik tyckte dock inte om den funktionen utan fann den snarare 

irriterande. 

Alltså jag tycker att det var till bra hjälp på ett ställe som man inte har sprungit på 

förut. Då kan det vara alltså ”Åh kul jag redan sprungit 2km” eller något sådant 

där /…/ När appen säger: ”Bra gjort!” så blir jag liksom glad, men så var det 

liksom en robotröst som sa det. Medan ”Erik” bara: ”Det här är bara fånigt. 

Varför ska en robot säga åt mig?!”. (Sara) 

Under ett fåtal tillfällen har Sara använt sig av Runtastic vid 

inomhusaktiviteter, men eftersom applikationen inte är uppbyggd 

specifikt för att klara av att registrera inomhusaktiviteter så registreras 

endast tid på dessa aktiviteter. Sara tyckte att detta var synd, men hon 

nöjde sig med att applikationen registrerar någon form av statistik, då 

hon använde sig av applikationen som en form av träningsdagbok. 

Det är ju bra att det finns saker som blir uppskrivna 

automatiskt. /.../ Det är bättre att man har en automatisk i 

mobilen liksom. Det är lite som en kassabok; man orkar inte 

skriva in när man har handlat såhär på ett papper själv. Om 

man har en app som gör det åt en så är det ju väldigt trevligt 

efteråt. /…/ Mobilen är alltid med. Datan kommer alltid att 

vara exakt eftersom den alltid är med. Såhär ”jag går 

ingenstans utan mobilen” och den är oftast laddad. (Sara)  

Sara berättade att hon varit lite osäker på om den smarta enheten verkligen mätte korrekt. Men då hon 

via en funktion kunde se banan hon precis hade sprungit, så kände hon att om den kunde visa filmen så 

korrekt så borde hon kunna lita på statistiken. 

Push-notiser var något som Sara saknade, hon menade att de skulle uppmuntra henne och att träningen 

i större utsträckning skulle bli av om hon aktivt tänkte på att hon kan eller ska träna. Hon föreslog att 

push-notiserna skulle kunna innehålla text så som ”10 steg är bättre än inget! ” och ”Är det fint väder 

– ut och jogga.”. I nuläget var det Erik som påminde och motiverade Sara att gå ut och träna, och det 

höll även Erik motiverad. 

Men även så här bara, sätta igång tankebanan. Om jag inte 

tänker på träning eller att man ska springa då kommer jag ju 

inte göra det. /… / Men tänker jag på det så är det större 

[chans] att jag gör det. För det är väldigt lätt att typ bara 

fastna vid datorn, i kursboken eller Netflix.  (Sara) 

Bild 17. Val av aktivitet som 

ska utföras i Runtastic. 

Bild 18. Rangordning av 

vänner baserat på antal utförda 

aktiviteter i Runkeeper. 
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De sociala funktionerna i applikationen var inget som tilltalade Erik, detta då den enda personen han 

kunde tänka sig att dela information med var Sara, som han sprang tillsammans med. Överlag tyckte 

Erik att det är irriterande när folk lägger upp träningsresultat i sociala medier. Detta då han inte är 

intresserad av att ta del av sina vänners träningsresultat och då är det ganska självklart för honom att 

själv inte dela sitt resultat. Sara är av en annan åsikt och finner det motiverande att kunna tävla mot 

vänner, men det kräver då att man har några vänner som aktivt använder samma applikation 

konstaterade hon. Dock har hon inte kunnat hitta denna funktion i Runtastic utan bara i Runkeeper, i 

Runtastic delar man istället sitt resultat i sociala medier, så som Facebook och det tyckte hon var lite 

väl omständigt. 

Jag vet inte om jag skulle orka dela alla mina trettonminuters pass med mina 

kompisar. /…/ Eller man kan skriva lite ironiskt, ”Skriver man inte på Facebook 

att man har tränat så har man inte tränat” så då har man ju inte gjort det. Men nu 

har jag ju det. (Sara) 

Efter att Erik har använt Runtastic och Runkeeper konstaterade han att båda är bra och att han skulle 

vilja kombinera datan från dessa. Han uttryckte därför en önskan om en applikation som kan samla in 

den data som han tycker är relevant och sammanställa den. 

Men att kunna titta på allt i en app skulle vara mycket smidigare. Men man loggar 

det på olika men när man tittar på det så är det på ett och samma ställe. Då vill 

man ju ha en app som kan koppla upp en mot sådana tjänster, på så sätt är 

Runkeeper ett bättre val på så sätt. (Erik) 

Eftersom båda applikationerna innehöll de funktioner som Erik är intresserad av, så ser han ingen 

anledning till att uppgradera sitt konto. Han tyckte heller inte om att man i sådana fall behöver betala 

en gång i månaden eller en gång om året, han skulle hellre se en engångskostnad. Men Erik tror inte att 

han kommer att fortsätta använda Runkeeper efter studien, detta då han tyckte att Runtastics design är 

mer avskalad och de funktioner han efterfrågar finns lättillgängliga. Till skillnad från Runkeeper, då 

han måste leta sig fram mellan olika menyer för att finna dessa funktioner. 

Jag gillar Runtastic bättre för att den har ett gränssnitt som mer visar mer av det 

jag vill se.  (Erik) 

Sara finner att applikationen har motiverat henne till den grad att hon i jämförelse med innan studiens 

genomförande, tränar två gånger i veckan, jämfört med sporadiskt. Trots denna förändring har Sara 

inte funnit det svårt att finna tid till två träningspass i veckan. 

Jag tror att det mest är studien eftersom vi skulle springa två gånger i veckan. Men 

det var faktiskt roligare att få se datan efteråt än vad jag trodde att det skulle vara. 

Så... jag kanske kommer fortsätta. Nu har jag ju kommit igång i alla fall lite. /.../ 

Det var ju inte så jobbigt att lägga [in] två gånger 13 minuter i veckan. /.../ Det är 

såhär nu har vi tretton minuter. Det skulle vara kul att kunna ändra den till typ tolv 

eller elva minuter. För att sakta kunna förbättra det här. För nu har man en sån 

här grundbas och utgå ifrån. (Sara) 
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5.6.4 Sammanfattning – Sara 

Sara har under studien provat träningsapplikationerna Runkeeper och Runtastic och berättade att hon 

tyckte om när man kan välja vilken aktivitet man vill utföra, även om applikationen inte registrerar 

distans när den inte har tillgång till GPS-signalen. Hon tycker även om att man innan start av en 

applikation kan kontrollera att den har rätt position. I Runtastic tyckte hon att det var lätt att starta en 

ny aktivitet samt att hon enkelt kunde pausa och stoppa aktiviteten. Att fylla i hur aktiviteten hade gått 

med hjälp av symboler, meddelande om personbästa samt att kunna se statistiken efter aktiviteten är 

något som Anna finner upplyftande. Och hon tycker specifikt om grafer, färgmarkering på banan och 

den fiktiva filmen som man kan välja att spela upp och som visar hur användaren sprungit. Hon tycker 

även om att man kan fylla i aktiviteter i efterhand samt att man i applikationen kan få en överblick 

över sina utförda aktiviteter. I Runkeeper hittade Sara även en snabblänk från historiken till att starta 

en ny aktivitet, vilket gjorde henne motiverad att gå ut och springa. 

Sara upplevde även att hon blev motiverad när applikationen skickade henne push-notiser om att ”nu 

är ett bra tillfälle att träna” och önskar att detta kunde kopplas samman med en väderapplikation för att 

få fler upplyftande push-notiser. Hon fann det även motiverande att ansluta sitt konto till sina vänners, 

då det ger användaren tillgång till vännernas aktiviteter och man kan genom det gilla, kommentera och 

jämföra hur många aktiviteter som utförts mellan varandra. 

5.6.5 Sammanfattning – Erik 

Under studien har Erik använt sig av träningsapplikationerna Runkeeper och Runtastic. Han ansåg att 

det var statistiken som gav honom mest och då främst grafer, tempokurvorna, kartvyn och 

färgmarkeringarna på banan. Han tyckte även om att man kan koppla en bild till en specifik aktivitet 

även om han inte ser någon fördel med att kunna dela den eller annan information med andra personer 

än sin träningspartner. Han tyckte främst om Runtastic då det var en avskalad design och de delar som 

han använde sig mest av låg väl tillgängliga i applikationen och han ansåg att gratisversionen innehöll 

allt han behövde och hade därför inga funderingar på uppgradera sitt konto.  
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6 TOLKNING OCH ANALYS 

Studien har haft för avsikt att undersöka vad gällande träningsapplikationer som gör att användaren 

känner sig motiverad vid träning. Resultatet visade att träningsapplikationers inverkan på användarna i 

syfte att dessa skulle känna sig motiverade varierade från användare till användare. 

6.1 FUNKTIONER 

I denna studie har det framkommit olika aspekter kring många av applikationernas funktioner och för 

att begränsa detta avsnitt kommer några av dessa funktioner att tas upp nedan. 

6.1.1 Statistik 

Samtliga respondenter var positivt inställda till träningsapplikationer därför att dessa upplevdes vara 

ett verktyg för att registrera statistik som blev till vid användandet av applikationen. Denna funktion 

underlättade för användaren att hålla reda på sina resultat, därav frekvens på träningen samt att detta 

motiverade dem att använda träningsapplikationer vid träning. 

Att respondenterna tittade på statistik i sina träningsapplikationer kan ses som ett tecken på inre 

motivation. Detta grundas i den egna känslan för självständighet, vilket respondenten uttrycker i detta 

sammanhang. När statistiken visas för respondenten får denne sitt engagemang för att prestera 

bekräftat och därmed belöning i form av resultat. Användaren tittar alltså på statistiken för sin egen 

skull vilket är kärnan inom CET. 

När respondenten tar del av statistiken kan det även urskiljas faktorer som Fogg tar upp inom FBM, 

där han talar om tre element som verkar tillsammans vid en och samma tidpunkt för att ett nytt 

beteende ska uppstå. Inom elementet motivation finns det definierat tre faktorer av vilka den första 

faktorn känsla kan bestå av två starka drivkrafter i motsats till varandra. Drivkrafterna glädje och 

smärta beskriver i detta fall användarens egen reflektion eller snarare reaktion över de resultat som 

denne har presterat. Beroende på resultatet kommer det att tolkas subjektivt av respondenten och på så 

sätt generera en positiv eller negativ reaktion. 

Vi kunde även se att respondenterna eftersökte en funktion som kunde samla in data från flera 

träningsapplikationer. På detta sätt skulle den samlade statistiken från applikationerna som kopplats 

ihop, skapa en enhetlig bild av användarens aktivitet och genom detta motivera användaren att aktivera 

sig ytterligare. 

6.1.2 Ljudmeddelande 

Under en pågående aktivitet lyste skärmen upp då Martin fick en push-notis som presenterade statistik 

för den pågående aktiviteten. I och med att smartmobilens skärm slocknade försvann push-notisen och 

när Martin låste upp sin smartmobil för att avläsa push-notisen fanns den inte kvar i pop-up läge. 

Martin fick därför välja att aktivt gå in i applikationen för att se statistiken eller välja att fortsätta 

springa utan att ta del av informationen. 

Push-notisen är ett substitut för ljudmeddelande och kan grunda sig i att utvecklaren har avgränsat 

vilka funktioner som ska finnas med. I detta fall har utvecklaren inte prioriterat funktionen då den 

kanske inte har ansetts som nödvändig för den primära målgruppen. För att fler användares behov ska 

tillgodoses har utvecklaren valt att låta denna funktion finnas med vid uppgradering av konto. 
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Även om Martin visste att ljudmeddelandefunktionen fanns gratis i andra applikationer, kunde han 

tänka sig att uppgradera. Men då Martin bara var intresserad av en funktion kunde han inte bestämma 

sig om uppgraderingen var värt pengarna. Martin var tydlig med att han inte ville betala en större 

summa för att få fler än den efterfrågade funktionen vid uppgradering. Detta kan finna sin förklaring 

inom FBM där det framgår att elementet förmåga inte är tillräckligt närvarande i situationen, i det här 

sammanhanget är den avgörande faktorn pengar. 

Detta kan även ses hos Rebecka som ställde sig tveksam till att betala för en uppgradering. Hon ville 

veta var hennes pengar gick och kunde därför inte tänka sig att betala en månadskostnad. Hon var dock 

villig att spendera pengar på extra tillbehör (exempelvis Nike+ fuelband) till den träningsapplikation 

hon använde. 

Osäkerheten i att veta vilka förutsättningar som finns kan visa på elementet motivation och dess 

drivkraft som inbegriper känslorna hopp och rädsla. Som tidigare nämnt menar Fogg att rädslan för att 

känna en annan känsla kan vara större än att faktiskt känna känslan i stunden. Det tycks synas att 

respondenterna i fråga oroar sig för vad som kommer att ske senare. Exempelvis att funktionerna 

utöver den önskade endast kommer kosta pengar och det kan i sin tur uppmärksammas vid 

användarens resonemang inför köp. 

En lösning i avseende att reducera antalet oönskade funktioner vid uppgradering skulle kunna vara att 

träningsapplikationen erbjöd en månad då man fick ta del av de funktioner som ingick vid 

uppgraderingen. Detta kunde förebygga osäkerheten kring vilka funktioner användarna kunde få 

tillgång till vid uppgradering. 

En lösning i avseende att förebygga osäkerheten kring vilka funktioner användarna kunde få tillgång 

till vid uppgradering skulle kunna vara att träningsapplikationen erbjöd en fri uppgradering i en månad 

för att ta del av de funktioner som ingår vid uppgraderingen. 

6.1.3 Push-notis 

I Runkeeper uppgav Anna att när hon får en påminnelse är det inte alltid hon kan utföra aktiviteten 

som påminnelsen gäller. I applikationen försvinner då resterande påminnelser om detta och Anna 

måste själv aktivt komma ihåg att starta upp den igen. Hon skulle istället vilja att applikationen 

påminner henne 2-3 gånger samma dag för att sedan igen påminna dagen efter. Anna tyckte även att 

påminnelsen borde ligga kvar och påminna vid nästa tillfälle även om man missar ett, detta då hon 

ansåg att om man fallit ifrån rutinen så bör man uppmuntras till att komma tillbaka. Sara fångade 

oberoende av Anna upp den här idén och föreslog att man borde få olika push-notiser om att “nu vore 

det en bra idé att träna”. 

Vad det gällde Annas erfarenhet av push-notiser som inte fungerat optimalt blir det för henne fel i 

push-notisens försök att gestalta en trigger. I det här fallet är triggern tänkt att fungera som ett tecken 

för att uppmärkamma att ett beteende ska utföras, men fallerar då funktionen i applikationen inte 

fungerar optimalt. Detta resulterar i att Anna måste komma ihåg själv och glömmer hon bort det är 

chansen för att hon ska utföra ett tidigare tänkt beteende betydligt mindre, än om hon hade blivit 

påmind. 
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6.1.4 Vänner och utmaningar 

Funktioner som var av mer personligt slag, som omfattade träningsprogram, målsättning och 

möjligheten att ta kontakt med vänner i applikationen, skapade motivation hos vissa av 

respondenterna. En större del av antalet respondenter uppskattade främst social kontakt inom 

applikationen. Några tyckte även att det var bra att det fanns möjlighet att dela resultat via Facebook 

medan andra inte alls uppskattade den sortens delning. 

Socialt sammanhang är en av tre faktorer som finns definierad av Fogg inom elementet motivation. 

Det sociala sammanhanget handlar om social acceptans och avvisande, det visar aktioner som utförs 

för att bli socialt accepterad. Detta har nödvändigtvis inte endast med sociala medier att göra, även om 

det har förutsättningar för att skapa en bild av att vara socialt accepterad. Eftersom socialt avvisande 

vill undvikas kan detta många gånger väga tyngre än strävan efter att bli socialt accepterad. Kanske är 

anledningen till att man inte väljer att publicera innehåll av farhåga att inte bli socialt accepterad, mer 

ofta förekommande än att faktiskt publicera innehåll som passar och gör att man blir socialt 

accepterad. Kanske är det också en anledning till att respondenterna oftare kunde tänka sig att dela sina 

resultat inom applikationen, och inte via sociala medier.  

Det är intressant att se hur respondenterna ställer sig till att publicera statistik på sociala medier. I ett 

bredare perspektiv inom BPTN talar man om psykologiska behov och deras relationer till psykisk 

hälsa och välbefinnande. Detta kan vara en anledning till varför socialt accepterande upplevs som 

viktigt. Man kan också se att det finns individuella skillnader som gör att användaren anpassar sitt 

beteende på olika sätt till sin omgivning (COT). Omgivningen i det här fallet utgörs av den sociala 

miljön där användaren delar statistik från sin applikation.  

Ledartavla är en funktion i applikationen Runkeeper som går ut på att vänner rangordnas efter flest 

aktiviteter, vilket ansågs motiverande av respondenterna. Även tävlingar som anordnas internt i 

applikationen Endomondo kunde anses vara motiverande om man använde sig aktivt av applikationen 

under en längre tid. Detta kan man tolka med hjälp av SDT, där tävlingsmomentet utgörs av ett yttre 

mål (GCT) som baseras på motivationen att uppnå ledning och ett inre mål i form av en gemenskap 

med andra användare som deltar i tävlingen. Detta i sig skapar en motivation till att prestera och har en 

koppling till yttre motivation (OIT) i form av en betygskala (baserad på antal aktiviteter) samt inre mål 

(CET) i form av att självkänslan kan komma att stärkas om prestationerna mäter sig med de andra 

deltagarnas. 

6.2 GRAFISKT UTFORMANDE DESIGN 

Några av respondenterna angav enkel och fräsch designlösning som en anledning till att de tyckte om 

en applikation. De hävdade att detta inte motiverade dem till att träna, men det gjorde att de föredrog 

den applikationen framför andra. Ett exempel på detta var Erik som efter avslutad studie berättade att 

han troligen kommer att byta från Runkeeper till Runtastic, eftersom han föredrog hur den såg ut 

grafiskt. Martin reflekterade också över detta men ansåg att den avancerade statistiken på Runmeter 

vägde tyngre än designlösningen i Runkeeper. Det kan handla om det som Fling tar upp, att varje 

utvecklare har sin målgrupp. Vilket tyder på att Runkeeper och Runtastic har olika målgrupper och 

som Fling säger kan man inte utveckla för allt och alla. 

Sara ansåg att både utseende och funktioner fungerade utmärkt för henne, detta då hon tyckte om den 

enkla designen. Sara var därför nöjd med applikationen och det kan ha att göra med att de 

avgränsningar som utvecklarna gjort passar henne och den miljö hon använde applikationen i.  
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6.2.1 Symboler 

En av de mer diskuterade funktionerna i samtliga applikationer var symboler och dess betydelser. För 

Anna och Sara var det en använd funktion som de båda tyckte om, då det gjorde att de vid ett senare 

tillfälle kunde se vad som påverkade en specifik aktivitets resultat. Men det uppstod ändå en förvirring 

över hur de skulle tolka symbolerna. Det är komplext att utveckla en mobilstrategi och tillgodose alla 

användares behov, när det finns så många faktorer att ta hänsyn till. Därför rekommenderar Fling att 

man ska göra avgränsningar i utvecklandet av en applikation för att inte arbeta ihjäl sig, när det ändå 

inte kommer att kunna uppfyllas. Kanske var det så att utvecklarens tanke var symbolerna skulle 

baseras på användarens tolkning. Detta kan vi se hos Oskar som har gjort egna definitioner av vilken 

symbol som motsvarar det som han tycker stämmer mest överens med verkligheten. Det kan även vara 

så att de håller på att utveckla funktionen just nu, och samlar in data kring hur användaren upplever 

funktionen symboler.  

6.3 DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA 

De funktioner som uppskattades och användes av samtliga respondenter var statistiken. Rebecka tyckte 

om poängsystem där varje aktivitet omvandlades och blev till ”nike fuel”. Både Elin och Martin fann 

att en kalender med markeringar där aktiviteter hade utförts var motiverande att ta del av. Sara 

upplevde att en fiktiv film som visade var hon sprungit efter avslutad aktivitet gav henne lite extra 

uppmuntran. Erik uppskattade linjegrafer för hastighet och Oskar tog upp att han gärna ville kunna 

jämföra två aktiviteter med varandra. Anna och Ida använde sig främst av statistik över tid och distans.  

Genom detta kan det konstaterades att statistik och hur den presenterades var någonting som 

involverade samtliga respondenter. Vad som ansågs vara den bästa typen av statistik skilde sig från 

person till person. Det vill säga att varje respondents åsikt är individuell och subjektiv och det är ju så 

en användare är, unik.  
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7 SLUTSATS 

Studien i sin helhet har baserats på ett kvalitativt datainsamlande som har bestått av loggböcker, 

observationer och intervjuer. Vi har till stor del kunnat besvara vår frågeställning: Hur hjälper tekniken 

till att motivera användaren vid träning? 

Vi kan dra slutsatsen att tid, hastighet, distans och en karta där banan markerats var de viktigaste 

funktionerna i träningsapplikationerna. Det har även varit viktigt med visuella föreställningar av 

statistik, då det varit något som uppmuntrar användarna, bland dessa kan vi utläsa grafer, 

färgmarkering av bana på kartan och tempokurvor. Men även en enkel och kort sammanfattning om 

tid, distans och hastighet uppskattades då det främst var de delarna som respondenterna ville förbättra 

varje gång de sprang.  

Enligt FBM som tillämpats för tolkning och analys har det belysts tre viktiga element som utgör ett 

händelseförlopp som resulterar i motivation. De tre element som är centrala i detta är motivation, 

förmåga och trigger. Det mest intressanta i analysen visar att när en trigger adderas under en aktivitet 

som redan innefattar motivation och förmåga, resulterade detta i att respondenterna blev motiverade 

och detta visades i resultatet. 

Vid val av träningsapplikation kan vi se att alla respondenter valde att ladda ned en applikation de hade 

hört talas om och indirekt blivit rekommenderade av vänner. Efter detta har respondenterna även valt 

att ladda ned applikationer som har funnits i samma kategori som den omtalade applikationen samt att 

de i viss mån har kontrollerat att applikationen tillhandahöll de funktioner som respondenterna 

efterfrågade. 

Vad gäller den grafiska placeringen av de viktigaste funktionerna har vi kunnat konstatera att det 

skiljer sig från person till person. En av respondenterna valde att lämna den senast använda 

applikationen för att återgå till den applikation han tyckte gav honom en översikt över de funktioner 

han använde mest. Medan en annan av respondenterna ansåg att det var viktigare med omfattande 

statistik trots att han upplevde att han hade svårigheter att navigera sig runt i applikationen. 

Vi har även kunnat se paralleller till studien om Fit4Life, där de tar upp att det är viktigt att användaren 

förstår vad som händer och inte bara använder sig av något som ska hjälpa dem, utan att de behöver 

tänka på det. Detta har vi kunnat se i att flera av respondenterna finner det upplyftande med att skapa 

egna mål samt att de främst valt att använda sig av träningsapplikationer som ett verktyg och inte en 

anledning till att träna. Vi kan även se att de användare som inte använde sig av träningsapplikationer i 

vanliga fall, till en början varit tveksamma till användandet. Men att de flesta av dem har ändrat åsikt 

när de använt applikationen ett tag. Vår uppfattning är att om man låter en person använda något som 

denne inte är van vid, så kan ett ogillande uppstå i början för att sedan avta när man vant sig och kan 

urskilja det positiva. Vi finner det även intressant att vissa av respondenterna har funnit motivation i att 

se vem som utfört flest aktiviteter, även om de aktivt inte eftersökt tävlingsmoment i större 

utsträckning. Detta kan tyda på att vår respondentgrupp hade en hög inre motivation, och vet i vilket 

syfte de använder applikationerna. 

Trots att respondenterna upplevs ha stor inre motivation och inte kräver en träningsapplikation för att 

utföra en fysisk aktivitet så har vi kunnat urskilja att de har blivit positivt påverkade vid användandet. 

Detta genom att de har fått extra input i form av exempelvis ljudmeddelande och då kunnat avgöra om 

de känner att de orkar öka sin hastighet den sista biten av träningen. Detta har i sin tur lett till att de har 

kunnat förbättra sina resultat och det påvisar att tekniken har hjälpt till att motivera dem vid träning. 
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8  VIDARE FORSKNING 

I en vidare studie av ämnet vore det en god idé att beakta den allmänna synen hos användaren kring 

träningsapplikationer och hur de används av användaren. Detta skulle kunna göras genom att använda 

sig av enkäter och på så sätt nå många respondenter och peka ut de funktioner som används mest. 

Det vore även intressant att göra en studie som genomförs under en längre period, för att kunna utläsa 

hur motivationen vid användandet av träningsapplikationer fluktuerar över tid. Samt hur de påverkas 

av användarens långsiktiga mål. 
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TACK 

Vi vill passa på att tacka alla respondenter som har tagit sig tid att delta i denna studie 

och hjälpt oss få en större förståelse för vilka funktioner som motiverar vid träning. 

Vi vill även tacka vår handledare Mats Nilsson som väglett oss genom uppsatsen. 

 

Ett stort tack till nära och kära som stått ut och stöttat oss under den här processen. 
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APPENDIX 

BILAGA 1, INFORMATION I FACEBOOK GRUPP 

 

 

Information om studien samt förklaring till hur Facebookgruppen fungerat. 
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BILAGA 2, LOGGBOKS INSTRUKTIONER 

 

 

Allmän förklaring av loggboken. 

 

 

Instruktioner om hur inläggen kan utformas. 
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BILAGA 3, INTERVJU FRÅGOR 

 

 Hur gick det nu när du sprang? 

 Hur kändes det att springa/gå? 

 Vilka funktioner har du använt dig av idag? [under träningspasset] 

 Vad tycker du inom funktioner? 

 Vilka funktioner har du använt dig av under studien och vad tycker du 

om dem? 

 Hur gick du tillväga när du valde två applikationer under Fas 1? 

 Hur kommer du att göra efter studien, fortsätta eller inte, att använda 

applikationen du använt eller någon annan du provat under studien? 

 Är det någon funktion som du saknar i den applikation du använt dig av 

specifikt, som fanns i någon av de andra applikationerna? 

Temafrågor till intervjuerna. 


