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Förord 
 

 

Jag vill tacka till alla 10 personer som har varit med och ställt upp på mina intervjuer och till de två 

personer som deltagit i observationerna. Utan ert deltagande skulle det inte ha varit möjligt att 

utföra denna studie. Vill även tacka min handledare Matts Nilsson för vägledning under denna 

uppsats. 

Ett oerhört stort tack till nära vänner och familj som stöttat och hjälpt mig under denna period, det 

har betytt oerhört mycket. 

Önskar er en trevlig läsning! 

  



 

Abstract 
Being physically active plays an essential role in ensuring good health and well-being. Motivation is a 

key factor for maintaining a healthy lifestyle and together with the help of today’s modern 

technology, facilitating new innovative approaches has made it easier to motivate people towards 

regular physical activity. This study aims to examine how a training application can increase 

motivation and how behavioral change occurs when using a training application. Qualitative data 

collection methods such as interviews and observations have been used in this study. The results 

show that the training applications ability to motivate varies, and there is a vast interest in taking 

part of the statistical results and having control over personal developments. 
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Sammanfattning 
Fysisk aktivitet är en viktig roll för att kunna säkerställa god hälsa och välmående. Motivation är en 

nyckel faktor för att upprätthålla en hälsosamlivsstil. Tillsammans med dagens moderna teknik har 

det utvecklats nya innovativa tillvägagångssätt för att motivera människan till regelbunden fysisk 

aktivitet. Denna studie undersöker hur en träningsapplikation kan bidra till ökad motivation och hur 

beteendeförändring förekommer vid användning av en träningsapplikation. Kvalitativa 

datainsamlingsmetoder såsom intervjuer och observationer har använts i denna studie. Resultatet 

visar att träningsapplikationens förmåga att motivera varierar beroende på användare. Det finns 

även ett stort intresse att kunna ta del av slutresultat och ha kontroll över den personliga 

utvecklingen. 

 

Nyckelord 

Fogg behavior model, RunKeeper, träningsapplikation, appar, applikationer, funktioner, hälsa, 

fitness, träning, fysisk aktivitet. 

  



 

Innehåll 
1 Begreppsförklaring   ................................................................................... 1

2 Inledning   .................................................................................................. 2
2.1 Frågeställning   .......................................................................................................................... 3

2.2 Syfte   ......................................................................................................................................... 3

2.3 Avgränsning   ............................................................................................................................. 3

3 Bakgrund   .................................................................................................. 4
3.1 Träning och hälsa   ..................................................................................................................... 4

3.2 RunKeeper   ............................................................................................................................... 4

3.2.1 Aktivitetsfunktioner   ......................................................................................................... 5

3.2.2 Träningsdagbok   ............................................................................................................... 6

3.2.3 Belöningssystem   .............................................................................................................. 7

3.2.3.1 Notifikationssystem   ..................................................................................................... 8

4 Tidigare forskning   ................................................................................... 10
4.1 Träningsapplikationer motiverar   ........................................................................................... 10

4.2 Motivation   ............................................................................................................................. 12

4.2.1 Yttre och inre motivation   .............................................................................................. 12

5 Teoretiskt ramverk   .................................................................................. 14
5.1 Fogg Behavior Model (FBM)   .................................................................................................. 14

5.1.1 FBM modellens beståndsdelar   ...................................................................................... 15

5.1.1.1 Motivation   ................................................................................................................. 15

5.1.1.2 Förmåga   ..................................................................................................................... 16

5.1.1.3 Trigger   ........................................................................................................................ 16

6 Metod   ..................................................................................................... 18
6.1 Val av informanter   ................................................................................................................. 18

6.2 Semi-strukturerade intervjuer   ............................................................................................... 18

6.3 Observationer   ........................................................................................................................ 19

6.4 Metodkritik   ............................................................................................................................ 20

6.4.1 Val av informanter   ......................................................................................................... 20

6.4.2 Val av metod   .................................................................................................................. 21

6.4.3 Intervjuer   ....................................................................................................................... 21



 

6.4.4 Observation   ................................................................................................................... 21

7 Resultat   ................................................................................................... 22
7.1 Semi - strukturerade intervjuer   ............................................................................................. 22

7.1.1 Informant 1   .................................................................................................................... 22

7.1.2 Informant 2   .................................................................................................................... 23

7.1.3 Informant 3   .................................................................................................................... 25

7.1.4 Informant 4   .................................................................................................................... 27

7.1.5 Informant 5   .................................................................................................................... 28

7.1.6 Informant 6   .................................................................................................................... 29

7.1.7 Informant 7   .................................................................................................................... 30

7.1.8 Informant 8   .................................................................................................................... 31

7.1.9 Informant 9   .................................................................................................................... 32

7.1.10 Informant 10   .................................................................................................................. 33

7.2 Observationer   ........................................................................................................................ 35

7.2.1 Observation 1 – löpning inomhus   ................................................................................. 35

7.2.2 Observation 2 – promenad utomhus   ............................................................................ 36

8 Analys   ..................................................................................................... 38
8.1 Funktioner   ............................................................................................................................. 38

8.1.1 Löpning och promenerande: slutresultat och statistik   ................................................. 38

8.1.2 Röstfunktion   .................................................................................................................. 40

8.1.3 Träningsdagbok   ............................................................................................................. 41

8.1.4 Belöningssystem   ............................................................................................................ 41

8.1.5 Notifikationssystem   ....................................................................................................... 42

8.1.6 Informanternas utveckling   ............................................................................................ 43

9 Slutsats   ................................................................................................... 44
9.1 Fortsatta studier   .................................................................................................................... 45

10 Källförteckning   ........................................................................................ 46
Elektroniskt format   ............................................................................................................................ 46

Tryckt formant   ................................................................................................................................... 48

11 Bilagor   ..................................................................................................... 49
11.1 Intervjumall   ........................................................................................................................... 49



 

12.1 Observationsmall   ................................................................................................................... 51



 

1 

1 Begreppsförklaring 

I detta avsnitt förklaras ord, begrepp och dess betydelse i just denna uppsats. I uppsatsen används 

ett flertal ord och begrepp från engelskan, där de engelska orden är allmänt mer kända. 

Accelerometer - Ett verktyg som möjliggör mätning av användarens hastighet när en fysisk aktivitet 

genomförs. 

Aktivitet – En form av fysisk aktivitet t.ex. löpning, promenad och cykling. 

Applikation – Det är ett externt tillämpningsprogram som går att ladda ner till en smartphone från 

App Store eller Google play. 

Bluetooth - En trådlös kommunikationskanal som kan koppla olika enheter med varandra. 

GPS – mottagare – Ger möjlighet att spåra användaren för att kunna logga geografisk data under 

genomförande av fysisk aktivitet. Exempelvis löpturer och promenader. 

Pedometer  –  Även kallas stegräknare. 

Pulsreserven – Det är differensen mellan maxpuls och vilopuls som kan används för att räkna ut var 

pulsen bör ligga under träningen. 

Smartphone – En kompakt minidator med tryckbar skärm som är uppbyggd av speciella 

operativsystem (iOS, Android m.fl.). Den kan möjliggöra enkel installation av mobilapplikationer som 

utökar telefonens funktionalitet.  

Träningsapplikation – Ger möjlighet till att leverera statistik av den fysiska aktivitet som genomförs; 

såsom distans, hastighet och kaloriförbrukning. 
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2 Inledning 

Fysisk aktivitet har alltid gett en positiv inverkan på människors liv som stärker immunförsvaret och 

ger förebyggande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar (Wikland 2007). I ett hektiskt samhälle där 

människan inte alltid har tid eller tar sig tid att gå och träna har gjort att man har förknippat träning 

med någonting som ansträngande och trist. Det har i sin tur har lett till att inaktivitet, övervikt och 

fetma blivit mycket mer vanligt de senaste två decennierna (Socialstyrelsens hälsorapport 2013). 

Enligt Socialstyrelsens hälsorapport har ökningen varit störst bland personer under 50 årsålder och är 

mer förekommande bland män, med fetma förekommer på oavsett kön. (ibid.) 

Även om den höga andelen överviktighet och fetma är ett problem i det svenska samhället och i 

resterande världen så har träning och hälsa blivit allt mer populärt både bland äldre (Iwarsson u.å.) 

och yngre (SVT 2012) de senaste åren. Detta kom i samband med lanseringen av 

träningsapplikationer som har skapat flexiblare träningsvanor bland smartphone användare, då de 

har möjlighet att planera in sin träning när de passar dem (Kwan 2014). 

Med hjälp av smartphonens kompakta datoruppbyggnad har det utvecklats träningsapplikationer 

som erbjuder prestationsberäkning av den fysiska aktiviteten med hjälp av GPS-mottagare och 

inbyggda sensorer, vid namn accelerometer och gyrometer. Med hjälp av dessa sensorer kan de 

grundläggande funktioner leverera prestationsstatistik via träningsapplikationerna såsom tid, distans, 

hastighet och kaloriförbrukning. Till flertalet av träningsapplikationerna möjliggörs det även koppling 

av externa sensorer som pulsmätare och pedometerar för att ta emot höggradigare eller mer 

noggrannare information (Baca m.fl. 2009). 

Det som skiljer träningsapplikationer från träning på gym är tillgängligheten (Cox 2011) men även 

möjligheten till motiverande notifikationer när prestationsförmågan förbättrats (se bild 4, s. 8) och 

vid vilken tidpunkt användaren ska utföra ett träningspass (se bild 3, s7). Detta ska förenkla 

användarens upplevelse av att genomföra ett träningspass när det passar denne.  Människan ska inte 

vara tvungen att äga ett gymkort för att bevara sin fysiska aktivitetsnivå (Michaels u.å.) 
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2.1 Frågeställning 

I denna studie ämnar jag att besvara följade huvudfrågeställning: 

• Hur kan en träningsapplikation bidra till ökad motivation?  

Utöver den centrala frågan så ämnar studien att besvara: 

• Vilken betydelse kan de tekniska funktionerna i en träningsapplikation ha för 

motivationen? 

2.2 Syfte 

Verkligheten är att användningen av träningsapplikationer vid träning har blivit allt mer vanligt (Duffy 

2014) och att dessa skapat hög popularitet bland människor. Vilket gör det intressant att ta reda på 

vad det är som motiverar människan till användning av träningsapplikationer för ökad fysisk aktivitet.  

Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka funktioner som motiverar människan till fysisk 

aktivitet genom användning av en träningsapplikation. Studien söker också insikt hur 

beteendeförändring kan ske vid användning av en träningsapplikation. 

2.3 Avgränsning 

Studien avser att utvärdera en specifik träningsapplikation, vid namn RunKeeper, vilket jag anser är 

representativ och är försedd med relevanta funktioner som är intressanta att undersöka. Därefter 

avser studien att studera fyra funktioner som motiverar användaren till användning av RunKeeper 

och hur dessa funktioner kan påverka användarens beteendeförändring.  

• Aktivitetsfunktioner - löpning och promenad 

• Träningsdagbok  

• Belöningssystem 

• Notifikationssystem 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs rekommendationer kring fysisk aktivitet och hur mycket fysisk aktivitet 

människan förväntas utföra dagligen. Det kommer även presenteras en introduktion till 

träningsapplikationen RunKeeper och de funktioner studien inriktat sig på.  

3.1 Träning och hälsa 

Exercise for fitness  gav ut de första rekommendationerna om fysisk aktivitet redan 1978, vilket 

omfattade 15 till 60 minuters träningspass 3-5 gånger i veckan med en intensitetsnivå som skulle 

motsvara 60-90% av pulsreserven. Detta riktade sig till friska vuxna människor som ville stärka eller 

underhålla sin fysik. Dessa rekommendationer ökade medvetenheten hos allmänheten och 

standardiserades i större delar av världen, eftersom de var lättförståeliga men även för att det var 

förhållandevis lätt att bedöma om en individ hade uppnått rekommendationerna eller inte 

(Wahlgren 2009).  

Exercise for fitness har sedan dess bearbetats ett flertal gånger och 1995/1996 skedde de viktigaste 

ändringarna. Det förespråkades att fysisk aktivitet skulle framför allt ske dagligen inom en rimlig nivå 

under 30 minuter eller mer, vilket blev de första rekommendationerna för en god folkhälsa som 

inriktade sig på träning.(ibid.) 

Men det fanns även en del kritik mot dessa rekommendationer och vardagsmotionen, främst för att 

det kunde tolkas som att lite fysisk aktivitet räckte och att långsamma promenader gjorde att man 

nådde upp till de rekommendationer som hade uppgetts. I och med detta kom det ut år 2007 nya 

rekommendationer som tydliggjorde att tidsperioder under 10 minuter med låg intensitet inte 

inräknades med de 30 minuterna. Utöver detta så hade det hade även specificerats att man skulle 

hålla sig fysiskt aktiv minst fem dagar i veckan istället för varje dag.(ibid.) 

3.2 RunKeeper 

RunKeeper är ett tekniskt fitness företag som grundades 2008 (RunKeeper, Press 2014) av Jason 

Jacobs. RunKeeper ligger idag uppe med 28 miljoner aktiva användare världen över(iTunes 2014) och 

efterstävar att bli ett centralt hälsonätverk som Facebook blivit för det sociala nätverket (Dixon 

2012), vilket ligger till grund för valet av denna träningsapplikation. 
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Träningsapplikationen fungerar som en portabel personlig tränare i fickformat och möjliggör spårning 

av användarens fysiska aktiviteter, exempelvis löpning, promenad, cykling samt andra aktiviteter. 

RunKeeper ger användaren möjlighet att följa sin träningsutveckling och ansluta sig till andra fitness 

applikationer som exempelvis MyFitnessPal, (iTunes, RunKeeper u.å.). Träningsapplikationen 

erbjuder även frivillig uppgradering till RunKeeper Elite som ger tillgång till ett större utbud av 

funktioner. 

3.2.1 Aktivitetsfunktioner 

Aktivitetsfunktionerna i RunKeeper med hjälp av GPS-navigering möjliggör beräkning av betydelsefull 

data såsom hastighet, tid, distans och kaloriförbränning (se bild 1 nedan). Dessa ger användaren 

möjlighet att följa sin utveckling och lyckas med uppsatta träningsmål. 

 

Bild 1 ” Överblick av hastighet, tid och distans.” 
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När RunKeeper är påslagen och en aktivitet startats har användaren tillgång till coaching under 

aktiviteten. Det finns även möjlighet att lyssna på valfri musik under pågående aktivitet och är 

styrbart via användarens headset. Träningsapplikationen ger användaren även möjlighet att spara 

loggade aktivitetsrutter som ska underlätta för att snabbt sätta igång med aktiviteten vid nästa 

tillfälle. 

Träningsapplikationen har även möjliggjort pulsmätning i samband med pågående aktivitet genom 

att uppkoppla pulsmätare till användarens smartphone med hjälp av tillgängliga bluetooth sensorer. 

De kompatibla produkterna som möjliggör anslutning till pulsmätningen med träningsapplikationen 

är Wahoo - heart reat transmitter som är anpassad för iPhone användare och Polar WearLink® + 

transmitter with Bluetooth® som är anpassad för Android användare ®( RunKeeper, Heart rate zone 

training 2014). 

3.2.2 Träningsdagbok 

Spårning av användarens aktiviteter under långa perioder bidrar med detaljerad historik såsom 

analys och statistik av genomförda aktiviteter. Användaren har då möjlighet att kunna jämföra med 

tidigare aktivitetsprestationer. 

RunKeepers träningsdagbok ger användaren möjlighet till fotografering av bilder under pågående 

aktivitet och kan sparas tillsammans med genomförd aktivitet (se bild 2 nedan). Detta ger 

användaren möjlighet att följa sin utvecklig och samtidigt blicka tillbaka på föregående aktiviteter (se 

bild 3 nedan). 
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     Bild 2 ”Utförda aktiviteten.”      Bild 3 ”Träningsdagbok.” 

 

3.2.3 Belöningssystem 

Vid personlig utveckling, nya rekord, mål och milstolpar som genomförs (se bild 4 nedan) blir 

användaren belönad med ett grafiskt emblem på skärmen (se bild 5 nedan) och ett personligt e-post 

meddelande. 
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           Bild 4 ”Personligt rekord i hastighet.”  Bild 5 ”Personligt rekord i distans och 

  kaloriförbränning.”  

3.2.3.1 Notifikationssystem 

RunKeeper använder ett notifikationssystem som påminner användaren när det är tillfälle att utföra 

en aktivitet. Om användaren valt ett aktivitetsprogram, exempelvis ”Running 4 Fat Loss – R4FL” 

(RunKeeper, Running 4 Fat loss 2014) skickas det ut notifikationer (se bild 6 nedan) som påminner 

användaren om  inplanerade aktiviteter. 
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      Bild 6 ”Aktivitetsnotifikation.”                                        ”Bild 7 ”Missad aktivitet” 

Om användaren inte har möjlighet att genomföra en inplanerad aktivitet i träningsschemat finns det 

möjlighet att genomföra den vid ett annat tillfälle genom att navigera sig till den specifika aktiviteten 

och trycka ”Select” (se bild 7). 
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4 Tidigare forskning 

En stor mängd tidigare forskning har utförts kring detta område. Dock har jag valt att presentera tre 

artiklar i första delavsnittet träningsapplikationer motiverar. I andra delavsnittet presenteras två 

artiklar om motivation och hur den kan uppmuntra fri vilja i tävlingssammanhang. 

4.1 Träningsapplikationer motiverar 

År 2006 kom det ut en rapport skriven av Conslovo m.fl. (2006) där man beskrev en prototyp vid 

namn Hudson vars syfte var att uppmuntra fysisk aktivitet genom att förmedla personlig 

medvetenhet om användarens aktivitetsnivå. Prototypen är en mobilapplikation som är kopplad till 

pedometer och mobilbaserad träningsdagbok. Denna applikation möjliggör spårning av antal 

promenerade steg, skapar personliga mål och delning av fysiska prestationer på sociala medier. 

Studien pågick under tre veckor med tre kvinnliga grupper (totalt 13 informanter) i åldrarna 28- 48 

som skulle spåra informanterna fysiska aktiviteter i det dagliga livet.  

 Av det resultat som erhållits hade författarna kommit fram till att grupperna (grupp 1 och 2) som 

delat sina fysiska prestationer hade större chans att uppnå sina träningsmål jämfört med gruppen 

(grupp 3) som inte delade med sig av sina fysiska prestationer . Utöver detta hade applikationen fått 

positiv respons och motiverat flertalet informanter att planera in ytterligare fysiska aktiviteter i sin 

vardag.(ibid.) 

I en rapport skriven av Purpura m.fl. (2011) redogörs det för en prototyp vid namn Fit4Life vars syfte 

var att skapa gynnsamma förutsättningar inom viktminskning. Författarna ansåg att de existerande 

viktminskningsprogrammen misslyckats eftersom det tog för lång tid för användaren att fylla i 

grundläggande information då systemet automatiskt inte registrerade personuppgifter samt att 

användaren hade möjlighet att välja vilken typ av information som registrerades. 

 Till följd av att det existerade systemet inte var optimalt utformat ville Purpura m.fl.(2011) utforma 

ett hjälpmedel som ska följa användaren i dess dagliga liv och uppmuntra, belöna till ett positivt 

beteende. 
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Fit4Life systemet omfattade fyra olika sensorer och andra komponenter. Sensorerna som beskrivs är 

en öronsnäcka med inbyggd Bluetooth funktion för kommunikation med användaren samt mätning 

av käkrörelse, en sensor som kunde placeras antingen i strumpan eller i skorna som möjliggör 

mätning av användarens vikt, en pulsmätare format som ett bälte och fästs över bröstkorgen samt en 

sensor som placerades på valfri tå för att mäta aktuell ämnesomsättning.(ibid.) 

De andra komponenterna bestod av exempelvis ett inspelningsverktyg som räknar ut antalet kalorier 

användaren konsumerar och en anslutning till sociala medier där användarens utveckling redovisas 

för vänner och bekanta. Användaren får även hjälp med registrering av all data för att på det sättet 

inte behöva reflektera över exempelvis vad som har konsumerats, utan meddelar när användaren 

ätit för mycket.(ibid.) 

Författarna klargjorde att prototypen Fit4Life var ett fiktivt koncept och var bara menad till att 

beskriva hur en applikation kan motverka sitt eget syfte genom att användaren inte ska reflektera 

över sitt beteende utan ska bara göra det som programmet beordrar. Forskarna menar att 

användarna inte bör instrueras på vilket sätt de ska bete sig utan applikationen är skyldig att 

informera och hjälpa användarna att förstå hur de kan förändra ett beteende till det bättre och i 

samma avseende gynnas av teknologin.(ibid.) 

I en artikel skriven av Anderson m.fl.(2007)  presenterades en prototyp vid namn Shakra som mätte 

människans dagliga aktivitet. Syftet med applikationen var att skapa medvetenhet hos användarna 

om hur aktiva de varit under en dag.  

Studien som utfördes på prototypen Shakra pågick under tio dagar tillsammans med nio informanter. 

Informanterna umgicks dagligen i samma vänskapskrets både på och utanför jobbet och gärna 

delade med sig av sin egen träning. Av de resultat som erhållits från de nio informanterna fann man 

att användarnas medvetenhet uppmuntrade till ökad daglig fysisk aktivitet. Forskarna 

uppmärksammade också att informanterna blev glada över den egna aktivitetsnivån och uttryckte 

stakare motivation till daglig fysisk aktivitet. (ibid.) 
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4.2 Motivation 

Motivation är ett stort begrepp som väcker, formar och riktar beteenden mot olika mål hos 

människan. Forskningar kring motivation förklarar varför människan agerar på olika sätt och varför vi 

väljer att agera överhuvudtaget. Det kräver att människan måste inse att vi strävar mot obestämda 

mål med hjälp av föränderliga beteenden. (Nationalencyklopedin u.å.) 

4.2.1 Yttre och inre motivation 

Yttre motivation är en handling som genomförs och frambringar en yttre belöning såsom pengar och 

komplimanger (Psykologiguiden u.å.a). Motsatsen till detta är inre motivation. Denna motivation 

grundas i en handling som genomförs självmant utan någon förväntan om yttre belöningar såsom 

personlig utveckling och personliga mål (Psykologiguiden u.å.b.). 

I en studie av Deci m.fl. (1981) utfördes det en analys kring 40 män och 40 kvinnors beteende vid 

spelande av pussel. Hälften av informanterna (20 män och 20 kvinnor) ombads att genomföra pusslet 

så fort de kunde och den andra hälften tävlade om att lägga klart pusslet. Personen som 

informanterna tävlade mot var inte en annan informant utan det var en person som visste vad 

forskningen handlade om. Det författarna ville observera var om tävlingsmomentet ändrade 

informanternas motivation. 

Tävlingen disponerades upp i tre stadier. I det första stadiet fick informanterna lägga två 

övningspussel på fyra minuter var. Informanten tilläts att vinna vid första gången och förlora vid 

andra, vilket resulterade i att personen som informanten tävlade mot hade lärt sig pusslet utantill. 

Orsaken till denna disponering var att informanten skulle tro att det var jämlikt.( ibid.) 

I det andra stadiet skulle informanterna lägga tre riktiga pussel på 10 minuter på respektive pussel. 

Informanten tilläts i detta stadium vinna i alla tre pussel omgångar och om informanten inte hade 

möjlighet att lägga klart pusslet i tid gjorde inte motståndaren det också.(ibid.) 

I tredje stadiet skedde det en intervju då motståndaren intervjuades i åtta minuter och därefter var 

det informantens tur. Under motståndarens intervju observerades informanten och vid det tillfället 

undersöktes det också om informanten under dessa åtta minuter visade något intresse för pusslet. 

Intervjun omfattade frågor om hur intressant informanten tyckte det var att lösa de olika pusslen och 

hur denne uppfattade sin skicklighet att lösa pussel.(ibid.) 



 

13 

Studiens resultat visade att de som tävlade upplevde mindre motivation i jämförelse med de som 

bads att lösa pusslet så fort de kunde. Resultatet stämde överens med författarnas hypotes där det 

diskuterades om att tävlingar höjer yttre motivation vilket gör att deltagare då fokuserar på att vinna, 

vilket tyder på den yttre motivationen. Om man dock utför en aktivitet utan att tävla upplever man 

tillfredsställelse av att ha färdigställt aktiviteten, vilket tyder på att den inre motivationen belönas. 

I en annan snarlik studie hade Zuckerman m.fl.(1978) observerat hur utförandet av en valfri aktivitet 

skulle påverka den inre motivationen och hur lång tid det skulle ta att genomföra. Studiens omfång 

bestod av 80 informanter och därefter bildades 40 par som skulle lägga pussel. Den ena informanten 

i respektive par fick möjlighet att välja bland sex pussel varav tre stycken skulle användas och hur 

lång tid de hade på sig att utföra respektive pussel. Spelets enda regel var att alla pussel skulle vara 

genomförda under 30 minuter medans den andra informanten blev tilldelad ett pussel som den 

skulle arbeta med under en begränsad tidsram.  

När varje informant hade lagt klart sina pussel fick de själva sitta i åtta minuter och välja bland att 

fortsätta lägga pussel, bläddra i tre tidningar som placerats i rummet eller valfri aktivitet. Under de 

åtta minuterna så observerades informanterna och det togs tid på hur länge de skulle interagera med 

pusslen under den utsatta tiden. Efter att dessa åtta minuter hade passerat så blev informanterna 

intervjuade och fick svara på frågor, som exempelvis om de tyckte om att de fick möjlighet att 

bestämma valet av pussel och om de fortsättningsvis skulle vilja lösa pussel. (ibid.) 

Resultatet i denna studie visade att forskarnas hypotes stämde. Genom att låta informanterna välja 

pussel och själva disponera den tilldelade tiden visade en högre grad av inre motivation, än de som 

blev tilldelade ett pussel och hade fått en begränsad tidsram att utföra dem på. (ibid.)  
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5 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras den teori som refereras i analysavsnittet. 

5.1 Fogg Behavior Model (FBM) 

Verktyg för skapande av övertygande artefakter har blivit lättare att använda i sammanhang som 

bland annat online video, sociala nätverk och metriks. Detta har resulterat i att flertalet människor 

och organisationer har möjlighet att designa upplevelser som ska kunna påverka människans 

beteende med hjälp av dagens tekniska resurser. Dock har flertalet försök till utvecklig av 

övertygande design misslyckats därför att människor inte har tillräkligt med kunskap om de faktorer 

som möjliggör beteendeförändring (Fogg 2009). 

The Fogg Behavioral Model, även förkortas som FBM är en modell grundats av Dr. BJ. Fogg och 

definierar övertalning som ett försök att ändra attityder, beteenden eller både och. FBM modellen är 

framtaget för att ge insikt i hur ett mänskligt beteende kan förändras. Förutsättningar för att ett 

beteende ska genomföras måste tre beståndsdelar utlösas vid samma tidpunkt.  Detta innebär att 

människan måste erhålla tillräckligt med motivation, förmåga och tillsammans med en effektiv 

trigger kunna utlösa beteendet. Om ett beteende misslyckas och inte genomförs kan det tyda på att 

en beståndsdel inte närvarar eller hade för lågt värde.(ibid.) 

Genom att förtydliga detta så beskriver Fogg (2009) att ett av hans mål var att spela ukulele varje 

dag. Han tyckte att det var väldigt roligt men det fanns ändå vissa dagar han inte spelade. Med hjälp 

av FBM modellen kan man då utvärdera varför detta beteende inte genomförs. Första beståndsdelen 

motivation finns med, då han tyckte det var roligt att spela ukulele. Den andra beståndsdelen, 

förmåga, är uppfyllt då han har en ukulele hemma och har lätt för att spela instrumentet. Det som 

saknas är den tredje beståndsdelen trigger, något som utlöser beteendet och påminner honom att ” 

Nu är det ett bra tillfälle att spela ukulelen.” 
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Fogg beskriver i ett annat exempel där beståndsdelen triggern finns med men att det inte går att 

genomföra beteendet utan förmågan och motivationen.  Exempelvis kan ett e-post meddelande och 

ett pip-ljud vara en trigger för att genomföra ett specifikt beteende, som i detta fall är att läsa ett e-

postmeddelande. När triggern vid tillfället genomförs och beståndsdelen förmåga eller motivation 

inte finns med, exempelvis på grund av tidsbrist kan triggern uppfattas som irriterande. (Fogg 2009) 

 

Figur 1: Upptill beskrivs hur de tre beståndsdelarna - motivation, förmåga och trigger 

 interagerar med varandra. (Fogg 2009). 

5.1.1 FBM modellens beståndsdelar 

5.1.1.1 Motivation 

Beståndsdelen motivation är ett väldigt omfattande begrepp och därför har Fogg definierat den i tre 

olika faktorer: känsla, förväntan och socialt sammanhang(Fogg u.å.). Varje faktor består av 

drivkrafter i motsatsen till varandra som har förmågan att driva en människa mot ett målbeteende 

(Fogg 2009). 
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Den första faktorn är känsla och den bildas av att människor reagerar på vad som händer vid en 

specifik tidpunkt utifrån sina känslor. Enligt FBM modellen kan en känsla bestå av glädje och smärta 

vilket är två starka drivkrafter. När man i synnerhet pratar om känslor så finns det inte mycket man 

kan förutse och ta hänsyn till eftersom agerandet eller reaktionen kommer vid en obestämd 

tidpunkt. Genom att skapa design som motiverar tittar designern på hur dessa känslor kan 

förstärkas.(ibid.) 

Den andra faktorn är förväntan som täcker drivkrafterna hopp och rädsla. Hopp baseras på förväntan 

att någonting bra ska inträffa medan rädslan baseras på förväntan att någonting dåligt ska inträffa 

och det förknippas ideligen med att förlora någonting. Hopp och rädsla kan vid vissa tillfällen vara 

starkare än glädje och smärta, men kan också införa glädje och smärta. Fogg anser att man är i behov 

av att acceptera smärta för att övervinna rädslan, detta behöver i själva verket inte vara fallet . 

Samtidigt är Fogg noga med att betona att dessa drivkrafter inte går att rangordnas, även om hopp 

förmodligen är den mest etiska drivkraften och har högre förmåga att förstärka motivationen. (ibid.) 

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

innebär hur andra människor bedömer en, allt från vilka kläder man bär till det språk man använder. 

Det är självfallet så att människor är mer motiverade att göra saker som ger social acceptans, men är 

kanske ännu mer motiverade att undvika att bli socialt avvisade. Fogg illustrerar detta genom att 

berätta att det har blivit mycket mer vanligt att människor publicerar innehåll såsom bilder och 

statusuppdateringar på Facebook i strävan om att bli socialt accepterade.(ibid.) 

5.1.1.2 Förmåga 

Andra beståndsdelen förmåga består av sex faktorer och dess relation till varandra är utformad som 

en kedja då kedjan är ett ramverk för beståndsdelen. Faktorerna i beståndsdelen består av tid, 

pengar, fysisk ansträngning, tankegång och icke existerande rutiner som mäter om beteendet utförs. 

Om alla faktorer uppfyller det som krävs för att genomföra beteendet kan människan uppnå sitt mål, 

vilket betyder att beståndsdelarna motivation och trigger är uppfyllda. (ibid.) 

5.1.1.3 Trigger 

En trigger fungerar som en påminnelse. Utan en passande trigger kommer inte beteendet kunna 

genomföras även om motivationen och förmågan finns dock kan det också vara avgörande om 

triggern anländer vid rätt tidpunkt. (ibid.) 
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En trigger kan föreställa en vinkning, ett alarm eller ett SMS meddelande som informerar användaren 

om inbokat läkarbesök. En trigger är någonting som informerar att ett beteende förväntas 

genomföras omedelbart. Fogg har i denna modell definierat tre triggers: aktivera en tanke, 

medhjälpare, och ett tecken. Gentemot faktorerna i förmåga och motivation så fungerar dessa 

triggers oberoende av varandra, exempelvis genom att aktivera en tanke om ett beteende för att öka 

motivationen. Medhjälpande triggern kan användas för att väga upp den bristande förmågan. Den 

sista triggern används som ett tecken för att indikera att ett beteende ska utföras och grundas på att 

beståndsdelarna motivation och förmåga redan finns med.(ibid.) 
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6 Metod 

I detta avsnitt redogör jag för de metoder som har använts i denna studie. Jag har använt mig av 

semi-strukturerade intervjuer som har utförts på tio stycken informanter mellan åldrarna 21 till 54. 

Informanterna ombads att svara på frågor kring deras träningsvanor, användning av RunKeeper och 

vad som motiverar informanterna till användning av RunKeeper. Det utfördes också en 

observationsstudie med två informanter där ena informanten fick springa på löpband med 

träningsapplikationen påslagen och den andra informanten promenerade med träningsapplikationen 

utomhus.  

6.1 Val av informanter 

I denna studie deltog det totalt tio stycken informanter, varav sju kvinnor och två män. Åldrarna 

varierade mellan 21 och 54 vilket jag anser representerar RunKeepers vanligaste användare . Valet 

grundades på RunKeepers årliga sammanställning av användare (RunKeeper Blog 2013) där det 

konstaterades att träningsapplikationen använts mest bland åldrarna 25 och 44. 

Urvalet av informanter begränsades då de var tvungna att äga en smartphone för att delta i studien 

samt att informanterna hade använt RunKeeper minst under en månad för att kunna bidra med 

tillräkligt användbar data.  

För att minska risken för avhopp och en smal åldersgrupp så skedde det ett bekvämlighetsurval där 

informanterna sen tidigare känt författaren för att på detta vis kunna föra en mer öppnare intervju. 

6.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med en semi-strukturerad metod. Det innebär att vissa frågor 

fördefinierades samtidigt som det lämnades rum för informanterna att tala fritt och låta tankarna 

flöda kring en viss fråga eller ett visst ämne (Bell 2006, s. 162). Fördelen med denna metod är att den 

bidrar med värdefull data som inte täckts av de fördefinierade intervjufrågorna (Bell 2006, s.162), 

vilket är metodens styrka, då den har möjliggjort mätning av informantens egna upplevelser av 

träning och motivation. 
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Intervjuerna genomfördes i miljöer som var välbekanta för informanten och fick innan intervjun 

instruktioner om upplägg, studiens syfte och frågeställning. 

När en specifik funktion diskuterades hade informanten tillåtelse att ta fram träningsapplikationen 

som stöd för att kunna beskriva en eller flera specifika funktioner. Informanterna fick också möjlighet 

att svara på engelska för att kunna ge mer detaljerade svar och förtydliga sina åsikter för att det inte 

skulle ske missförstånd. 

Intervjuerna ljudinspelades och antecknades med godkännande av informanten. De bitar av 

intervjuerna som ansågs relevanta för studien transkriberades och i samband med avlyssningen 

bedömdes det även om informantens utlåtande var positivt eller negativt.  

6.3 Observationer 

Observationsstudien genomfördes på två informanter från intervjugruppen med en strukturerad 

observationsmetod som var uppdelad i tre faser. Den första fasen inleddes med att informanten 

svarade på korta bakgrundsfrågor, under andra fasen genomfördes aktiviteten och tredje fasen 

avslutades med uppföljningsfrågor av den genomförda aktiviteten. Observatören var icke deltagande 

under aktiviteten för att inte påverka resultatet.  

Valet av denna metod grundades med avsikt att ta reda på hur hög motivationsnivå informanterna 

upplevde vid användningen av träningsapplikationen, under och efter aktiviteten för att på det sättet 

ta del av information som är direkt och inte uttänkt i efterhand. Observationsstudien hade även 

avsikt att undersöka om det insamlade data från intervjuerna skulle bekräfta eller dementera att 

träningsapplikationen motiverar till fysisk aktivitet. Då observationer är intressanta och användbara 

för att de i viss mån kan återspegla vekligheten och ge bekräftelse på om informanterna verkligen 

beter sig på det sättet de påstått (Bell 2006, s.187).  

Observationerna ägde rum i två olika miljöer.  Den första informanten promenerade i ett 

grönområde och den andra informanten sprang på löpband. Båda observationerna varade i 20 

minuter. Observationerna videoinspelades och godkändes innan bokning av observationstillfälle, 

därefter kontaktades gymmet för tillstånd om videoinspelning för att undvika rättighetsfrågor. 
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6.4 Metodkritik 

Här nedan presenteras den kritik som kan finnas kring de datainsamlingsmetoder som använts i 

denna studie. 

6.4.1 Val av informanter 

I studien så kan urvalet av informanter anses vara icke representativt då det var ett begränsat antal 

informanter men syftet har varit att kunna upptäcka mönster och se likheter på hur informanterna 

motiveras av träningsapplikationen RunKeeper. Detta genom att undersöka närmare kring de 

viktigaste funktionerna för informanterna och utifrån de fyra avgränsade funktionerna urskilja vilka 

av de som är mest motiverande. 

Det skedde ett medvetet bekvämlighetsurval där relationen mellan intervjuare och informant kan ha 

påverkat informanternas svar av intervjufrågorna då alla tio informanter var bekanta med 

intervjuaren. Bland annat kan det finnas anledning att fundera över om informanterna försökt 

förändra sina svar för att tillfredställa intervjuaren. Dessutom kan informanterna även haft anledning 

att undanhålla information i känsliga frågor om de har varit obekväma med att inte vara anonyma för 

intervjuaren. Dessa risker vägdes upp av att intervjuaren i vissa tillfällen kunnat använda sig av 

relationen för att kunna ta fram information som i annat fall inte skulle ha tagits upp. För eventuell 

skevhet har detta beaktats vid genomförandet av analysen. 

När det gäller könsfördelningen av informanterna, så var ambitionen att den skulle fördelas jämt, 

men eftersom ett bekvämlighetsurval kontaktades fanns det inte ett intresse för en jämn fördelning 

bland könen.  Då studien inte avsåg att göra en jämförelse bland könen, så har det inte lagts stor vikt 

på att fördelningen inte blev jämt fördelade.  

I frågan om variationen av informanternas vana av träningsapplikationen RunKeeper kan också 

kritiseras. Detta var dock ett medvetet val, då fördelen med att ha informanter med mer eller mindre 

förförståelse inbringade en större uppfattning kring hur träningsapplikationen uppfattades och 

bedömdes. 
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Det är också viktigt att nämna att informanternas motivationsnivå kan ha varit olika mycket, av olika 

anledningar. Eftersom det kan förekomma stor variation har det viktigaste varit att undersöka hur 

den enskildes motivation och träningssituation med erfarenhet av träningsapplikationen RunKeeper 

har påverkats.   

6.4.2 Val av metod 

I denna studie har datainsamlingsmetoderna bestått av intervjuer och observationer. Dessa 

kvalitativa metoder valdes för att mäta informanternas egna upplevelser av träning och motivation. 

Intervjuerna bidrog till stor mängd data och med hjälp av observationerna har jag kunnat tolka om 

det informanterna uttryckt i intervjuerna överrensstämde (Bell 2006, s.187). Det hade även 

diskuterats och övervägts att utföra en enkätundersökning som skulle bidra med kvantitativ data. 

Men efter att en pilotstudie genomförts så valdes enkäterna bort, eftersom det påvisade att 

kvalitativ data bidrog till en djupgående förståelse kring informanternas åsikter och upplevelser av 

träning och motivation. 

6.4.3 Intervjuer 

Valet av att använda intervjuer för att undersöka motivationen har också diskuterats då det inte 

bidrar med kvantifierbar data som kan konstaterar när och hur informanterna blivit motiverade. Men 

enligt psykologiprofessorn Ed Deci så kan motivation enbart mätas kvalitativt för att få fram 

beteendets kvalitet, vilket inte är möjligt genom kvantitativa metoder (Ed Deci 2012). Det kan även 

diskuteras att man inte utförde intervjuerna efter ett träningspass för att kunna få direkta svar som 

inte är uttänkta i efterhand kring informanternas motivationsnivå. Detta kan ha påverkat resultatet, 

men för eventuell skevhet har det beaktats vid analysen. 

6.4.4 Observation 

Under observationsstudien videofilmades informanterna. Det kan ha påverkat informantens 

prestationsförmåga då denne kan ha känt sig tvungen att prestera bättre än vanligt för att 

tillfredställa observatören. Eventuell skevhet har beaktats vid analyseringen av observationerna. Det 

har även diskuterats att observationsmetoden inte var lika användbar och inte bidragit med ny data. 

Dock har observationerna bidragit med data som har kunnat bekräfta informanternas uttalanden 

från intervjuerna.   
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7 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de semi-strukturerade intervjuerna samt de två utförda 

observationerna.  

7.1 Semi - strukturerade intervjuer 

7.1.1 Informant 1 

Informant 1 är en 21-årig kvinna. Träning betyder väldigt mycket för henne och hon kopplar det med 

hälsa och välmående. Hennes motivation till träningen grundades på att hon ville minska i vikt och 

upprätthålla en hälsosam livsstil. Samtidigt försöker informanten också motivera människor i hennes 

omgivning ökning av fysisk aktivitet och hälsosammare livsstil. Informanten betonar att det är 

oerhört viktigt med träning då hon anser att det skapar bättre självförtroende och trygghet hos 

människan, men även att det är attraktivt att vara hälsosam. 

”… Därför tycker jag att träning är jätteviktig och jag försöker även motivera folk 

runtomkring mig att träna, förutom det handlar det också om att vara bekväm i sin 

kropp, det ser hälsosammare ut och hälsosamhet, det är attraktivt. ” 

Informanten berättar att hon introducerades till RunKeeper genom sociala medier såsom Facebook 

och Instagram, där hon har sett vänner lägga upp träningsresultat. Informanten fann detta intressant 

eftersom hon alltid velat löpträna utomhus men inte haft motivationen. Informanten uppger att hon 

använder RunKeeper 2 till 3 gånger i veckan, mestadels under sommaren men även en bit in på 

hösten. Det har funnits tillfällen när informanten kommit hem sent och gymmet varit stängt men 

ändå haft motivation till att träna, vilket resulterat i att hon slagit på RunKeeper och gått ut och löpt. 

Informanten berättar även att hon inte besökt RunKeepers webbsida eftersom hon inte känt till att 

den funnits. 

Det som motiverar informanten till användning av RunKeeper är möjligheten att få konkret data över 

genomförda träningspass. Informanten anger att dagboksföringen är också en bidragande faktor till 

användandet av RunKeeper, vilket ger henne möjlighet att blicka tillbaka och jämföra med 

föregående prestationer för att se om det skett någon utveckling. Informanten tycker också om att 

sätta upp egna mål som motiverar henne att utveckla sin prestationsförmåga.   
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 Informanten berättar att röstfunktionen är påslagen under hennes genomförande av aktiviteter och 

informeras varje fem minuter om passerad tid och avverkade kilometer. Detta ger henne möjlighet 

att anpassa sin hastighet beroende på vad för resultat som meddelas vid dessa tidpunkter. När 

informanten är missnöjd med informationen som meddelats har hon chans att prestera bättre fram 

till nästa röstmeddelande. 

”När jag ser att 5 minuter har gått och jag har sprungit 0.9 kilometer då kanske jag blir 

missnöjd för att jag kanske har velat klara av 1 kilometer på 5 minuter så då springer jag 

snabbare när jag vet hur långt jag har sprungit.” 

Genom att RunKeeper spårar hennes aktiviteter ger det henne möjlighet att fokusera på löpningen 

och koppla bort allt runt omkring. Det är en typ av meditation ute i den friska luften förklarar 

informanten.  

Informanten berättar att RunKeeper har stärkt hennes motivation till löpning utomhus eftersom hon 

anser att man måste vara mer mentalt och fysiskt stark för att springa utomhus, till skillnad från 

inomhus. På löpband har man bara möjlighet att springa på en specifik hastighet tills aktiviteten är 

genomförd. 

”Du anstränger dig mer när du springer ute och du måste liksom vara mentalt stark och 

du kan ändra hur snabbt du springer, hur långsamt/…/så länge du springer på bandet så 

har du satt en nivå och sen måste springa den nivån.” 

7.1.2 Informant 2 

Informant 2 är en 22 årig man och berättar att han började träna aktivt när han flyttat till Sverige 

som barn. Innan bodde informanten i Tanzania där han tillsammans med vännerna sprang varje dag 

till skillnad från vännerna i Sverige, som var väldigt inaktiva. Träning för informanten betyder att han 

ska känna sig stark utan att det ska sticka ut och genom regelbunden fysisk aktivitet utveckla sin 

prestationsförmåga. Informanten tränar 4 gånger i veckan och det kan ibland förekomma extra 

träningstillfällen när han känner att det behövs eller vill prova någonting nytt för att träningen inte 

ska bli enformig.  
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”För mig är träning mer att jag själv känner mig helt awesome, och att jag typ vet att, 

typ förra veckan gjorde jag låt oss säga 10 armhävningar. Att jag kunde göra så många 

på sträck, sen den här veckan så gör jag 12 stycken. Det är träning. Att jag själv känner 

mig stark, men jag behöver inte vara stark så att det syns.” 

Informanten berättar att han introducerades till RunKeeper genom ett grupparbete då de skulle 

utveckla en applikation. Det var dock inte förrän åtta månader senare som informanten började 

använda träningsapplikationen. Informanten uppger att han använder RunKeeper mestadels under 

sommaren, men även en bit in på hösten, 3 gånger i veckan vid aktiviteter såsom löpning och cykling. 

 Informanten tydliggör att det inte är under genomförandet av aktiviteten som RunKeeper motiverar 

honom utan det motiverar är att se slutresultatet efter varje utförd aktivitet såsom förbrända 

kalorier, tid, kilometer och hastighet.  Informanten anser det är en väldigt bra funktion då han själv 

inte behöver ha kontroll på sina prestationer utan träningsapplikationen gör det åt honom. Det 

underlättar oerhört mycket och ger informanten möjlighet att ha kontroll över sin träningsutveckling 

samt få veta vad som krävs till förbättring. För tillfället använder informanten bara 

träningsapplikationen och har inte besökt RunKeepers webbsida eftersom han inte haft kännedom av 

den. 

”…Under själva springandet gör det inte så mycket  för att jag kollar inte på RunKeeper 

på det sättet, men det är mer att när jag sprungit klart och jag känner att okej nu orkar 

jag inte springa längre, få se hur långt jag har kommit. Då ser jag att wow! Jag har 

kommit 10% längre än vad jag gjorde  igår men jag var 5 sekunder segare. Då vet jag till 

nästa gång får jag ta i lite, rent fart mässigt och sådana grejer.” 

Någon annat som motiverar informanten är RunKeepers belöningsfunktion som meddelar honom när 

han lyckats prestera bättre än föregående träningspass. 

”Att varje gång efter att jag har sprungit, om jag har lyckats bra så får jag en belöning 

och det ser jag som en slags achievement. Det gillar jag starkt.” 

Informanten uppger att hans mentala hälsa har förbättrats vid användandet av RunKeeper. Med 

detta menar informanten att han har fått bekräftelse att han har klarat av mer än han förmodat när 

det gäller löpning, kondition, styrka och uthållighet.  Informanten uppger även att han blivit bättre på 

löpning i olika väder, vilket har varit ett av hans mål. 
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7.1.3 Informant 3 

Informant 3 är en 23 årig kvinna som berättar att träning för henne betyder hälsa, välmående och att 

träning är en bestående del av hennes livsstil. Informanten har sedan lång tid tillbaka kämpat med sin 

vikt tills hon nådde en punkt i sitt liv då hon var tvungen att ta saken i egna händer för att kunna leva 

ett hälsosammare liv. 

”/…/ om jag ska vara kortfattad så har jag varit överviktig större delen av mitt liv och jag 

nådde en punkt då jag var tvungen att ta saker i egna händer, ’I had to become my own 

hero’. Rädda mig själv för att både psykiskt och fysiskt må bättre och träningen var det 

som hjälpte mig ur den tuffa tiden. ” 

Informanten berättar att hon tränar 6 till 7 gånger i veckan och utöver dessa tillfällen försöker 

informanten hålla sig väldigt aktiv då hon har ambitionen att hela tiden slå egna rekord och utmana 

sig själv. 

”Att hela tiden utvecklas inom träningen har blivit min drog. Endorfin kickar på hög nivå, 

det gillar jag!”  

Informantens första möte med RunKeeper var vid sökning av träningsapplikationer på AppStore 

samtidigt som hon rekommenderats av en kompis att testa RunKeeper för att komma igång med sin 

löpning. Informanten berättar att hon använder RunKeeper till löpning, mestadels under vår- och 

sommarperioden men även en bit in på hösten upp till 4 gånger i veckan. Under vintern använder 

informanten RunKeeper väldigt sällan och då bara vid promenader. Informanten uppger att hon har 

besökt webbsidan men tycker att allt hon behöver finns redan tillgängligt i applikationen.  

Informanten berättar att det som motiverar henne till användning av RunKeeper är att den levererar 

slutresultat med information om hur långt hon har sprungit, kaloriförbränningen och 

medelhastigheten.  Informanten motiveras även av att ha möjlighet att välja bland olika 

träningsprogram som har varit gratisversioner. Informanten planerar att uppgradera sitt RunKeeper 

konto för att kunna ta del av ytterligare träningsprogram. 
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Informanten tycker om att sätta upp egna mål i RunKeeper, framför allt viktmålen. Hon tycker även 

om dagboksföringen som ger henne möjlighet att blicka tillbaka och jämföra med föregående 

aktiviteter och samtidigt överblick på de kommande aktiviteterna. Informanten berättar att 

RunKeepers belöningssystemet är motiverande i och med att den skickar ut notifikationer när ett 

nytt rekord slagits, vilket höjer informantens ego och ser det även som en morot för att kunna slå nya 

rekord. 

”Man blir belönad när man slagit ett rekord, det boostar ens ego och känner att jag 

klarade att springa den långa rundan.” 

Informanten berättar att RunKeepers röstfunktion motiverar under genomförande av aktivitet på det 

viset att den informerar varje fem minuter hur långt informanten har sprungit och hur lång tid det 

passerat. Informanten uppger även att hon valt bort att röstfunktionen inte ska informera om 

tempot under pågående aktivitet då det gör henne stressad. 

”Rösten som kommer upp varje 5 minuter och meddelar hur långt jag sprungit i 

kilometer och hur mycket tid som gått. /…/ vill inte veta hur snabbt jag springer för det 

gör mig bara stressad. Men känner av när ja springer fortare och det får jag också reda 

på när passet är klart.” 

Informanten uppger att när RunKeeper är påslagen och spårar hennes aktivitet byggs  viljestyrkan 

och beslutsamheten upp för att prestera det lilla extra och leverera ett bra slutresultat, vilket 

informanten finner utmanande och motiverande. Informanten berättar att RunKeeper är ett bra 

komplement till hennes träning. En nackdel med applikationen är att GPS-kopplingen krånglat det ett 

antal gånger innan man aktivt börjat använda RunKeeper. 

Informanten berättar att RunKeeper har hjälpt henne komma över rädslan hon haft för utomhus 

löpning. Det har varit ett stort steg för informanten att ta sig igenom då det är en annan typ av 

påfrestning och mental styrka som krävs för att löpa utomhus. 

”RunKeeper har ändrat min syn på löpning för att jag inte tyckte alls om att springa 

innan. Men efter att jag började springa på löpband inomhus ett tag och när jag hittade 

RunKeeper det var då jag tog steget att lära mig springa utomhus. Det är en helt annan 

upplevelse att få kunna springa utomhus.” 
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Slutligen berättar informanten att hennes kondition och uthållighet har förbättrats enormt vid 

användandet av RunKeeper samtidigt som det har gett henne bevis på att hon har förmåga att löpa 

utomhus.  

7.1.4 Informant 4 

Informant 4 är en 23 årig man som berättar att träning för honom betyder att hålla sig regelbundet 

fysiskt aktiv, må bra och bevara kroppsformen. Informanten har sedan långt tillbaka tyckt om att 

delta i fysiska aktiviteter och hade redan som barn gått på idrottsskola vilket hade gett honom 

möjlighet att prova på olika sporter. Detta har i efterhand lett till att informanten har en positiv 

inställning till träning och tränar 4 till 5 gånger i veckan.  

Informantens första möte med RunKeeper var genom en kompis som rekommenderat honom att 

prova träningsapplikationen. Informanten berättar att han använder RunKeeper vid löpning, 

mestadels under sommar- och höstperioden men inte lika mycket under vinterperioden. 

Informanten uppger att han inte besökt webbsidan då han inte haft någon kännedom av den men 

anser att allt han behöver finns tillgängligt i applikationen. 

Informanten berättar att det som motiverar honom till användning av RunKeeper är att den 

möjliggör översikt av slutresultat såsom antalet löpta kilometer, kaloriförbränning och löpningsrutt.  

Likaså för att kunna spara utförda aktiviteter och jämföra dessa. En annan motiverande funktion 

informanten upplyser är möjligheten skapa egna träningsmål vilket han anser är utmanade för att 

öka prestationsförmågan och leverera bättre slutresultat.  

”Ibland, så tänker man väl på det, fan! Nu ska jag få bra siffror liksom.” 

Informanten uppger att han finner RunKeepers röstfunktion irriterande och uppmärksammar inte 

funktionen under aktiviteter eftersom informanten för det mesta löper med kompisar, vilket leder till 

att RunKeeper inte som står i fokus.  

Informanten berättar att RunKeeper inte är en bestående motivationsfaktor under löpningen men 

att applikationen är ett smidigt träningsverktyg man kan ta med överallt. Informanten klargör även 

att RunKeeper har gett honom bekräftelse att han kan springa mer än han förmår, vilket har lett till 

att hans kondition och prestationsförmåga har förbättrats. 
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7.1.5 Informant 5 

Informanten 5 är en 24 årig kvinna och berättar att hon sedan en lång tid tillbaka förknippat träning 

som någonting tråkigt och jobbigt. Men under den senaste tiden har informanten tyckt att det blivit 

roligare när hon med hjälp av träningsapplikationen RunKeeper har kunnat utmana sig själv och slå 

egna rekord.  I och med detta har informanten successivt skapat en rutin för sin träning. 

Informanten har som ambition att träna regelbundet och är väldigt aktiv när hon väl sätter igång tills 

någonting händer som exempelvis en skada, då informanten känner sig omotiverad och haft svårt att 

återgå till träningsrutinen. 

Informanten berättar att hennes första möte med RunKeeper var när hon sökte bland olika 

träningsapplikationer på Google Play. Det som gjorde att informanten fastnade för RunKeeper var 

möjligheten att spara den utförda aktiviteten och kunna gå tillbaka och jämföra med föregående 

aktiviteter. Informanten använder RunKeeper främst för loggning av löpningsaktiviteter men även 

andra aktiviteter. 

Det som motiverar informanten till att använda träningsapplikationen är att kunna se slutresultat 

som presenterar tid, distans, hastighet och antal förbrända kalorier efter en genomförd aktivitet.  

Men även möjligheten att sätta upp egna mål, följa olika träningsprogram som förbestämt när en 

aktivitet ska utföras och vilken typ av löpningsform.  Informanten uppger att möjligheten att gå 

tillbaka i dagboksföringen och jämföra aktiviteter som utförts är en bidragande faktor till 

användandet av applikationen, men även att kunna jämföra sina resultat med vänner som använder 

RunKeeper som motiverar henne att ge det lilla extra till nästa gång. 

”…när man är kompis där [Runkeeper] kunde man se, jamen den här personen har 

sprungit /…/ och det vart väl lite mer av nu jävlar ska jag slå dom.” 

Informanten berättar att under hennes träningspass så motiverar RunKeeper henne att löpa vidare 

när hon har haft svårt att hålla motivationen uppe. Löpning med andra personer klarar hon inte av, 

då det skapar frustration och informanten börjar jämföra sig med de andra vilket leder till att 

informanten inte känner att hon inte kan prestera fullt ut.  Informanten uppger att hon har förinställt 

röstfunktionen så att den meddelar henne varje minut antalet löpta kilometer, vilket pushar och 

utmanar henne att genomföra aktiviteten när det känns påfrestande. 
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”Nu ska jag ge allt jag har på denna minut, jaa! Utan RunKeeper så skulle jag nog börja 

gå. /… /Jag tycker att jag är så jävla duktig när jag springer själv, fan vad bra det går tills 

man jämför sig med andra, då går det åt helvete, då är jag så jäkla dålig.” 

Informanten berättar även att hon har loggat in på webbversionen av RunKeeper och tycker om 

möjligheten att lägga till och ändra information. Hon skulle även vilja prova de nya diagrammen som 

lanserats dock är det en kostnadsfråga. Informanten använder webbsidan även för att skriva in 

aktivitetsresultat som inte har loggats korrekt via träningsapplikationen. Vilket blir en omväg när 

RunKeeper har krånglat, hackat upp sig och även stängts av vid genomförd aktivitet när det varit dags 

att spara och lägga till en kommentar. 

Användandet av RunKeeper har påverkat informantens hälsa positivt, som har resulterat i förbättrad 

kondition, vilket inte skulle ha varit möjligt utan RunKeeper. En negativ aspekt har varit att 

informanten haft tendens att överträna och det har lett till skador men hon anser att 

träningsprogrammen har hjälpt henne med detta. 

”Överträning är väl något som jag har tendens att göra och det är väl bra att kunna följa 

dom här scheman som dom har /…/ det var kul /… /” 

7.1.6 Informant 6 

Informant 6 är en 25 årig kvinna som berättar att träning får henne att må bra och hon blir glad av att 

hålla sig fysisk aktiv. Informanten har tidigare känt sig trött och deprimerad när hon varit inaktiv, 

speciellt under vinterhalvåret. Den ursprungliga motivationen till träningen var att minska i vikt och 

nu försöker informanten även upprätthålla en sund livsstil genom att äta nyttigt och träna mellan 3 

till 5 gånger i veckan. 

Informanten introducerades till RunKeeper genom en kompis som provat träningsapplikationen och 

rekommenderat henne att använda den när hon cyklar. Informanten berättar att hon inte använder 

RunKeeper under vintern men att hon under vår- och sommarperioden använder 

träningsapplikationen 2 till 3 gånger i veckan. Informanten tillägger att hon besökt RunKeepers 

webbsida men anser att allt hon behöver finns tillgängligt i träningsapplikationen. 



 

30 

Det som motiverar informanten till användning av RunKeeper är slutresultatet efter en genomförd 

aktivitet där hon informeras om kaloriförbränning samt vilken rutt hon cyklat. En annan funktion som 

motiverar informanten är röstfunktionen. Den meddelar henne vid varje kilometer om hastighet och 

det totala antalet cyklade kilometer för att sedan bestämma om hon ska öka eller bibehålla samma 

hastighet. En annan sak som tilltalar informanten med röstfunktionen är att hon känner sig inte 

ensam när hon cyklar långa sträckor. 

“I like to see the result, the speed, how many calories I burned and I also like being 

informed every 1 kilometer. They inform me what my speed is and how many kilometers 

I already biked… and they also show the way I bike.” 

Informanten berättar att vid regelbunden användning av träningsapplikationen uppskattar att den 

skickar ut notifikationer som påminner henne när det är dags att träna, vilket hon anser är 

motiverande. Informanten berättar även att hon tycker om möjligheten att sätta upp egna mål samt 

kunna följa och jämföra sin utveckling i RunKeepers träningsdagbok. 

Sedan informanten börjat använda RunKeeper har hennes kondition förbättrats oerhört mycket, hon 

har fått starkare ben och gått ner i vikt. Informanten berättar också att hon mår bättre, är piggare, 

gladare samt försöker hålla sig aktiv när hon känner sig rastlös. Informanten uppger att hon måste ha 

RunKeeper tillhands när hon cyklar och ibland endast för att använda träningsapplikationen. 

”Jag förknippar cykling med RunKeeper. Om jag ska cykla måste jag använda RunKeeper 

/…/Ibland cyklar jag bara för att använda den här applikationen. Bara jag ser resultat, 

gillar jag det. Så därför cyklar och det ger mig faktiskt motivation.” 

7.1.7 Informant 7 

Informant 7 är en 26 årig kvinna som berättar att träning är en bestående del av hennes livsstil. År 

2009 hade informanten hittat motivationen till träningen och insåg hur roligt det egentligen var, 

detta har i sin tur resulterat i att hon sedan 2009 tränar 4 till 6 gånger i veckan. 

Informantens första möte med RunKeeper var genom bloggar och hade sedan söktupp 

träningsapplikationen på AppStore.  Informanten berättar att hon inte besökt RunKeepers webbsida 

då hon inte känt till att det funnits en webbversion till träningsapplikationen men informanten 

klargör att alla funktioner hon behöver finns tillgängligt i träningsapplikationen.  
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Informanten berättar att hon använder RunKeeper till löpning och promenader, speciellt under vår- 

och sommarperioden 1 till 2 gånger i veckan. Det som motiverar informanten till användning av 

RunKeeper är möjligheten till loggning av resultat såsom hastighet och sträcka. Hon uppger även att 

även att dagboksföringen är en bidragande faktor till användandet av träningsapplikationen. Vilket 

ger informanten möjligheten att titta tillbaka och jämföra med föregående aktiviteter. Informanten 

klargör att RunKeeper inte är en bestående motivationsfaktor under hennes aktiviteter utan är till för 

att ha kontroll över träningen och leverera ett bra slutresultat efter varje träningspass. 

”Det är att när jag själv tänker när jag är ute och springer att jag vill se ett bra resultat. I 

slutet kanske jag trycker i lite extra för att, vill hinna i mål.” 

Informanten uppger att hon inte planlägger sina aktiviteter utan föredrar att själv avgöra när och var 

dessa ska genomföras. Vid genomförande av aktiviteter använder sig informanten av röstfunktionen 

för att meddelas om hur lång sträcka hon har löpt, dock upplever informanten att röstfunktionen är 

störande när hon undertiden lyssnar på musik. I och med detta har informanten valt att bli meddelad 

vid förinställda kilometeravstånd. Hon talar även om att RunKeeper har gett en negativ inverkan, vid 

tillfällen informanten känt att hon har presterat bra men att resultatet inte visat det.  

”… Den har lagt lite press på mig på ett ganska dåligt sätt. Att jag liksom, även om jag 

har sprungit bra, sprungit fort och allting. Just det här att komma in och se att det 

kanske inte var lika långt, lika fort som man trodde.” 

Informanten berättar att med hjälp av RunKeeper har hon förbättrat sin kondition och motiveras till 

att prestera bättre eftersom träningsapplikationen levererar konkret resultat av hennes aktivitets 

prestationer. 

”Springer lite fortare, lite längre. Tar i lite mer när jag använder RunKeeper än annars, 

för att det på något sätt ger mig konkret resultat.” 

7.1.8 Informant 8 

Informant 8 är en 38 årig kvinna och berättar att träning är en bestående del av hennes livsstil som 

får henne att må bra, stärker hennes kropp och själ.  Informanten började träna regelbundet för 8 år 

sedan då hon eftersträvade att må bättre, förbättra sin hållning och vara trygg i sin egen kropp. Vilket 

resulterat i att informanten för närvarande tränar 2 till 3 gånger i veckan. 
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 Informantens första möte med RunKeeper var genom en kompis som rekommenderat 

träningsapplikationen. Informanten berättar att hon använder RunKeeper i samband promenader 

och planerar också använda den vid inomhus löpning. Informanten uppger att hon inte besökt 

RunKeepers webbplats eftersom hon inte haft kännedom av den. 

Informanten har tidigare inte tänkt på hur långt hon promenerat men med hjälp av RunKeeper har 

det gett henne möjlighet att ha kontroll över distans, tid och kaloriförbränning. Detta motiverar 

informanten till fortsatt användning av RunKeeper. 

”Jag använder den väl mest för att få mer fakta [kaloriförbränning, tid, distans] eftersom 

man är ganska omedveten om hur mycket man går.” 

Informanten uppger att när hon startar en aktivitet är hon medveten om att träningsapplikationen 

följer med i bakgrunden. Men efter ett tag är informanten omedveten om den utan fokuserar på 

promenaden. Vilket underlättar för informanten när hon promenerar med en kompis och kan ha 

RunKeeper aktiverad i bakgrunden utan att den märks. 

Informanten berättar att RunKeeper är ett tillskott i hennes vardag som ger henne möjlighet att välja 

bland olika aktiviteter. Hon känner ingen press att hon måste vara insatt i någon specifik aktivitet 

utan kan testa sig fram vilket är bra för nybörjare. Informanten uppger att träningsapplikationen 

stödjer henne att hålla igång med träningen och skapa egna mål för att öka prestationsförmågan. 

7.1.9 Informant 9 

Informant 9 är en 49 årig kvinna som berättar att träning betyder mycket för henne. Hennes 

motivation till regelbunden träning kommer periodvis då hon ibland tränar väldigt mycket och ibland 

ingenting. Informanten förklarar att när hon har tränar regelbundet, 2 till 3 gånger i veckan, mår hon 

bättre och kan hantera stress lättare. 

Informanten berättar att hon alltid utövat någon form av träning och att det har varit ett av hennes 

stora intressen. Däremot har intresset för löpning kommit på senare år och informanten förklarar 

detta genom att hon inte tyckt om löpning tidigare eftersom hon ansett att det varit tråkigt. 

”Jag har sprungit lite, men jag har aldrig fått in det här att jag ska springa regelbundet 

utan jag prövar springa, så tycker jag det är tråkigt har jag slutat.” 
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Informanten introducerades till RunKeeper genom rekommendation av en arbetskamrat. 

Informanten berättar att hon använder RunKeeper till löpning och promenader upp till 3 gånger i 

veckan under vår- och sommarperioden men även en bit in på hösten. Hon berättar även att hon har 

besökt RunKeepers webbsida, men anser att allt hon behöver finns tillgängligt i 

träningsapplikationen. 

Det som motiverar informanten till användning av RunKeeper är möjligheten att löpa fritt utan att 

behöva välja någon specifik rutt.  Hon motiveras även av att kunna se slutresultat efter varje 

genomförd aktivitet som redogör för distans, hastighet och tid hon sprungit, men även för att ha 

kontroll över träningsutveckling. 

”Man kan springa hur som helst och man kan se hur långt man har sprungit, man 

behöver inte springa på ett spår för att få veta hur långt man har sprungit.  Men med 

RunKeeper kan man ju sätta på den och se hur långt man har sprungit, och sen att man 

får varje km i tid också tycker jag är bra. /…/ Att man jämför/.../ hur långt och fort man 

springer per km, hur man har förbättrats/…/ Det är bra, tycker jag.” 

En annan funktion som motiverar informanten är dagboksföringen där hon har möjlighet att gå 

tillbaka och jämföra slutresultat med föregående dag, vecka och år.  

Informanten berättar att det negativa med träningsapplikationen är GPS-kopplingen som inte 

fungerat och loggat fel resultat, exempelvis när informanten har löpt 5 kilometer och RunKeeper 

uppvisat 4 kilometer. Avslutningsvis berättar informanten att RunKeeper har motiverat henne till 

regelbunden löpning samt att hennes kondition och uthållighet förbättrats, vilket hon är väldigt glad 

över. 

7.1.10 Informant 10 

Informant 10 är en 54 årig kvinna som berättar att träning betyder väldigt mycket för henne. Det ger 

henne kraft att orka med i vardagen och upprätthålla en hälsosam livsstil. Informanten uppger att 

hon har varit aktiv sedan barndomen, då träningen alltid funnits tillhands. Numera tränar hon minst 

3 gånger i veckan. 
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Informantens första möte med RunKeeper var genom rekommendationer från bekanta men hade 

även läst om träningsapplikationen i tidningen. Informanten berättar att hon använder RunKeeper 

vid cykling och löpning men efter att ha införskaffat en pulsklocka har användandet av RunKeeper 

minskat. Informanten tillägger att hon fortfarande finner träningsapplikationen underhållande när 

hon promenerar. Informanten uppger att hon inte besökt RunKeepers webbsida eftersom hon inte 

hade någon kännedom av den men tycker att träningsapplikationen tillgodoser hennes behov. 

”Nu har det varit mindre sällan sedan jag skaffade pulsklocka men jag tycker att det är 

kul att ha kvar den ibland, så det bli att jag använder den någon dag eller några dagar i 

veckan.” 

Det som motiverar informanten till användning av RunKeeper är slutresultatet som presenteras efter 

en avklarad aktivitet samt att få belöningsmeddelanden när hon presterat bättre eller slagit ett 

rekord. 

”Det är för att man får så mycket fakta om allting – sträcka, ja man kan ju få allt möjligt 

och det är det som är intressant. Det är det som sporrar, och så får man lite beröm av 

den /…/.” 

Informanten berättar att hon inte blir speciellt motiverad av att ha RunKeeper påslagen under en 

aktivitet utan anser att det är en inställningsfråga. När det gäller röstfunktionen anser informanten 

att den inte är tillräckligt givande och använder inte den särskilt ofta.  

Slutligen berättar informanten att hennes kondition har förbättrats sedan hon börjat använda 

RunKeeper men klargör att hon inte är beroende av träningsapplikationen, då hson håller sig aktiv i 

vilket fall som helst. 
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7.2 Observationer 

7.2.1 Observation 1 – löpning inomhus 

Observation 1 utfördes på en 21 årig kvinna. Hon tränar 3 till 4 gånger i veckan på gym, varav 1 till 2 

gånger är hård konditionsträning. Informanten är en regelbunden användare av RunKeeper. 

Informanten uppmärksammade tidigt att RunKeeper inte kunde spåra hennes aktivitet på löpbandet 

men hon fortsatte att löpa vidare. Efter de första 7 minuterna började informanten känna att det 

blev mer påfrestande vilket syntes genom att flåset ökade. När informanten tagit sig halvvägs genom 

aktiviteten så ökade flåset ännu mer och informanten blev rödare i ansiktet, som indikerade att hon 

kämpade vidare. När det hade gått ytterligare 7 minuter valde informanten att sänka hastigheten för 

att varva ner och avsluta aktiviteten. 

Informanten berättar att RunKeeper inte fyllde någon funktion då träningsapplikationen inte kunde 

logga sträckan (se bild 8 nedan)men löpbandsdisplayen visade kaloriförbränning, tid och antal 

kilometer. Vid tidpunkter då informanten kände att det blev mer påfrestande att hålla högt tempo 

hade RunKeeper inte bidragit till någon motivation utan det var informantens egen vilja och 

motivation som förde henne igenom aktiviteten.  
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Bild 8. ”Observation 2 – slutresultat” 

Informanten berättar att röstfunktionen inte heller fyllde någon funktion. Istället var det 

informantens egen vilja och motivation som tog henne igenom aktiviteten. Hon uppger dock att när 

hon löper utomhus fyller röstfunktionen sitt syfte och motiverar henne att springa längre. 

Informanten berättar avslutningsvis att hon kommer främst använda RunKeeper utomhus, då den 

erbjuder henne ett flertal funktioner som exempelvis spårning av aktiviteter, uppsättning av egna 

mål, slå rekord och jämförelse med avklarade aktiviteter. 

7.2.2 Observation 2 – promenad utomhus 

Observation 2 utfördes på en 38 årig kvinna. Hon konditionstränar upp till 2 gånger i veckan. Utöver 

det upprätthåller hon ett fysiskt aktivt liv genom styrketräning och dans. Informanten är en nybliven 

användare av RunKeeper och använt träningsapplikationen i 1 månad. 

RunKeeper spårade informantens aktivitet i endast 12 minuter eftersom informanten inte tryckt 

ordentligt på startknappen ”Go Walking” för att aktivera spårningen. Detta resulterade i att de 

inledande 8 minuterna inte registrerats (se bild 8 nedan).  

Informanten började promenera långsamt tills hon fått igång musiken och ökade sedan successivt 

hastigheten. När det passerat 7 minuter plockade informanten upp mobilen ur jackfickan för att 

kontrollera hur långt RunKeeper spårat aktiviteten. Vid den tidpunkten berättade informanten att 

träningsapplikationen inte spårat någon data eftersom knappen ”Go Walking”  inte tryckts ordentligt. 

Informanten blev besviken över att RunKeeper inte spårat den inledande sträckan eftersom hon var 

nyfiken på antalet kalorier hon förbränt.  

Därefter startade informanten träningsapplikationen på nytt och kontrollerade att RunKeeper börjat 

registrera aktiviteten. När informanten fortsatte promenerandet bibehöll hon en jämn och hög 

hastighet dock kunde man vid vissa tillfällen tyda att informanten sänkte hastigheten på grund av det 

kalla blåsvädret. Informanten gav inte upp utan fortsatte promenera och strävade efter att hålla en 

hög hastighet under den resterande tiden av aktiviteten. 

Informanten berättar att under genomförandet av aktiviteten kändes det bekvämt att ha 

träningsapplikationen påslagen och den motiverade henne att prestera ett bra slutresultat.                     
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                           Bild 8 ”Observation 1 – Slutresultat” 

Informanten berättar att hennes prestationsförmåga påverkats när RunKeeper varit påslagen och 

betonar att hon eftersträvat att promenera snabbare för att öka kaloriförbränningen, vilket 

informanten anser är en väsentlig funktion. 

”Jag ville gå snabbare för att jag visste att den var på och det motiverade mig att gå 

snabbare och att bränna högt antal kalorier var viktigt.” 

Informanten anser att röstfunktionen är väldigt gynnsam som ger möjlighet till fria händer under 

genomförandet av en aktivitet. Om röstfunktionen varit avstängd hade informanten känt sig tvungen 

att iaktta mobilen under aktiviteten vilket skulle orsaka distraktion och dåligt slutresultat berättar 

hon.  Informanten uppger att hon motiverades av att kunna ta del av slutresultatet för att ha kontroll 

över antalet promenerade kilometer, kaloriförbränning, promenerad rutt och möjligheten till att 

spara aktiviteten. 
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8 Analys 

Denna studie har haft avsikt att undersöka hur en träningsapplikation kan bidra till ökad motivation 

vid fysisk aktivitet. Resultatet visade att träningsapplikationens inverkan på användarna med avsikt 

att känna sig motiverade skiftade från användare till användare. Det framgick även att användarna till 

stor del använder RunKeeper för att ha kontroll över deras prestationer och träningsutveckling. 

8.1 Funktioner 

I studien har det framkommit olika aspekter kring RunKeepers funktioner och för att avgränsa 

avsnittet kommer dessa presenteras nedan. 

8.1.1 Löpning och promenerande: slutresultat och statistik 

I resultatet framgick det att informanterna var väldigt positiva kring träningsapplikationen då den 

upplevdes vara ett verktyg för spårning av träningsresultat och ökar medvetenhet kring deras fysiska 

aktivitet. 

Resultatet visade även ett mönster bland informanterna där hälften använt RunKeeper för att kunna 

spara och se slutresultat efter respektive aktivitet och den andra hälften hade använt RunKeeper för 

ökning av motivation vid fysisk aktivitet. Vilket enligt FBM modellen (Fogg 2009) tyder på att den 

första hälften av informanterna har hög motivation och hög förmåga att utföra beteendet men är 

inte i behov av använda RunKeeper som en trigger, då den ligger lågt på FBM skalan. Utan 

informanterna genomför beteendet ändå eftersom de inte upplever vara beroende av 

träningsapplikationen. Detta kan bero på att informanternas motivation grundats i förväntan som 

exempelvis informant 3 uppger då hon har ambitionen att ständigt utvecklas inom sin träning. 

Eftersom den motiverande förväntan och känslan av endorfin kickar driver henne tillständig 

utveckling av den egna prestationsförmågan. Vilket kan kopplas till FBM:s två faktorer inom 

beståndsdelen motivation: känslor och förväntan eftersom informantens motivation bedrivs av 

förväntan att få känslan av de glädjande endorfin kickar under träningen. 
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 En annan orsak kan vara det sociala sammanhanget eftersom informanterna anser 

upprätthållningen och utvecklingen av den fysiska aktiviteten som en belöning genom att den skapar 

möjligheter till nya utmaningar och god hälsa. Detta kan kopplas till FBM:s tre faktorer inom 

beståndsdelen motivation: känslor, förväntan och socialt sammanhang.  Där motivationen bedrivs av 

förväntan och känslan till att må bra genom att hålla sig fysiskt aktiv, men även möjligheten att 

motbevisa den egna förmågan.  Motivationen kring det sociala sammanhanget kan även bero på att 

informanternas bekantskapskrets är träningsintresserade och tycker om att träna tillsammans eller 

har det inte möjlighet att umgås i andra sammanhang.  Det sociala sammanhanget kan även påverkas 

av yttre faktorer såsom personlig framtoning och utseende eftersom upprätthållning av en hälsosam 

livsstil anses vara attraktivt. 

I avseende kring de resterande informanters motivations nivå befinner de sig längre ner på FBM 

skalan. Vilket tyder på att förmågan att utföra beteendet är lågt men de använder RunKeeper som en 

trigger för aktivering av beteendet. Detta gör att chansen till genomförandet av beteendet är större. 

Informanter enades att möjligheten att ta del av slutresultatet motiverade till ökning av 

prestationsförmågan eftersom det ansågs vara viktigt att leverera ett bra slutresultat som skulle 

tillfredställa dem. Enligt FBM modellen tyder det på att motivationen är hög eftersom den glädjande 

faktorn är uppfylld, men förmågan till ökning av prestationen är låg och aktiveras hjälp av en trigger 

som aktiverar en tanke hos informanten. Detta resulterar i att användaren är kapabel att leverera ett 

bra slutresultat.  

Att samtliga informanter tittade på sitt slutresultat i träningsapplikationen kan tyda på en inre 

motivation som baseras på känslan av självständighet. När statistiken presenteras för informanten 

får den sin prestation bekräftat och därmed belöning av resultatet. Vilket tyder på att användaren 

tittar på statistiken för sin egen del och belönar den inre motivationen.  

Det fanns även ett fall där en informant upplevt en motsatt effekt av slutresultatet. När informanten 

upplevt att hon presterat väldigt bra, men efter att genomfört aktiviteten hade slutresultatet inte 

visat det resultat hon förmodat och lett till besvikelse. Vilket tyder på att statistiken av slutresultatet 

ger en positivt glädjande motivationsnivå, men om detta inte uppfylls kan det resultera med låg 

motivationsnivå (Fogg 2009). 
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Större delen till användandet av träningsapplikationens tyder på att informanterna eftersträvar 

kontroll över den egna prestationen. Vilket i koppling till FBM modellen tyder på att användaren har 

förmågan att utföra beteendet och motiveras av möjligheten att kontrollera prestationsförmågan. 

Vilket betyder att träningsapplikationen används som en trigger för att utlösa beteendet och 

frambringar en tillfredsställande känsla av kontroll (Fogg 2009). 

8.1.2 Röstfunktion 

Resultatet tyder på att större delen av informanterna motiveras av att röstfunktionen är aktiverad 

under genomförandet av en aktivitet för att inte upp när påfrestningen ökar. Enligt resultatet kan 

man också tyda att röstfunktionen assisterar informanterna med att beräkna när de förväntas öka 

eller minska hastighet genom att röstfunktionen meddelar vid förinställda tidpunkter hur långt 

informanten sprungit, tiden som passerat och genomsnittlig hastighet. I koppling till FBM modellen 

så tyder det på att informanterna har förmågan att genomföra beteendet då den ligger lågt på 

motivationsskalan, men med hjälp av röstfunktionen som en medhjälpande trigger får användaren 

möjlighet till stöd och kan aktivera beteendet. Detta frambringar en lättnadskänsla och motivation 

hos informanten för att kunna slutföra aktiviteten. 

Ett lägre antal informanter ansåg att röstfunktionen var irriterande och störde musiken under 

aktiviteten och därmed valt att inte använda funktionen. Informant 3 tilltalades av röstfunktionen 

men tyckte inte om att bli informerad om medelhastigheten vilket bidrog till oönskad stress och 

påfrestning och därefter valt att stänga av delfunktionen.  Medans informant 7 ställt in 

röstfunktionen och valt att den meddelat när informanten löpt 5, 10 eller 15 kilometer. I koppling till 

FBM modellen tyder det på att informant 7 har motivationen och förmågan att genomföra beteendet 

då röstfunktionen används som ett tecken för att informera hur långt hon sprungit. Medans 

informant 3 upplevde att röstfunktionen gav en negativ effekt och stängt av delfunktionen. Detta i 

koppling till den fiktiva träningsapplikationen Fit4Life (Purpura m.fl. 2011) som levererar detaljerad 

information om användarens fysiska aktivitet, matintag etc. och inte har möjligheten att välja bort 

information användaren inte vill ta del av. Vilket kan leda till negativa effekter såsom oönskad stress 

och påfrestning av att få allting dikterat och levererat av en applikation. 
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8.1.3 Träningsdagbok 

Det framgår ett mönster som tyder på att större delen av informanterna har träningsdagboken som 

bidragande faktor för ökad motivation och fortsatt användning av RunKeeper. Genom att funktionen 

möjliggör jämförelse med genomförda aktiviteter och följning av träningsutvecklingen som kan 

förtydliga vad som har möjlighet att förbättras. Det framgår även att dagboksföringen bidrar till ökad 

motivation av regelbunden fysisk aktivitet både vid egna inplanerade aktiviteter och när 

informanterna registrerat sig på ett specifikt träningsprogram. Vilket enligt FBM modellen tyder på 

att informanten har motivationen och triggern, men inte förmågan att genomföra beteendet, fast 

med hjälp av dagboksföringen aktiveras förmågan och bidrar med en säker och trygg rutin för 

användaren. Vilket beror på att rutiner är någonting som igenkänns och skapar trygghet när andra 

inflytanden tränger sig in och skapar oro (Fogg 2009). 

Genom att dagboksföringen lett till att informanterna ökat sin fysiska aktivitet och blivit mer 

medvetna om deras aktivitetsnivå kan detta kopplas till studierna av träningsapplikationerna Hudson 

(Conslovo m.fl. 2006) och Shakra (Anderson m.fl. 2007). I dessa studier har det framgått att daglig 

mätning av användarens fysiska aktivitet ökad både medvetenhet kring deras livsstil och fysiska 

aktivitetsnivå. 

Studien kan även tyda att dagboksföringen har skapat motsatt effekt då en informant haft vana att 

överträna när hon missat inplanerade aktiviteter och försökt sedan hinna ikapp, som resulterat med 

skador. Detta är dock personlig fråga och kopplat till informantens egen karaktär. 

8.1.4 Belöningssystem 

Den större delen av informanterna uppskattade belöningssystemen som möjliggör uppsättning av 

egna vikt- och distans mål under en specifik tidsram. Det framgick även ett mönster som tyder på att 

varje avklarat mål ökade informantens prestationsförmåga och uppsättning av nya mål genom att 

fått bekräftelse på att de klarar av mer än de förmår.  
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Möjligheten att kunna slå nya rekord inom distans, hastighet och kaloriförbränning belönas 

informanterna med grafiska emblem (se bild 4 och 5) på skärmen och personliga e-post 

meddelanden. Detta ansåg informanterna som motiverande och ökade prestationsförmågan för att 

lyckas slå nya rekord. Vilket i anslutning till FBM modellen tyder det på att motivation faktorn glädje 

aktiverats när informanten har genomfört aktiviteten eller fullbordat ett mål med hög förmåga och 

trigger(Fogg 2009). 

8.1.5 Notifikationssystem 

Enligt resultatet han man tyda att notifikationssystemet uppskattats av vissa informanter och de 

motiveras till träning när de blir påminda om inplanerade aktiviteter, i form av uppmuntrande fraser 

som indikerat när det är dags att motionera, då informanterna följt ett specifikt träningsprogram 

eller varit inaktiva under en lång period. Enligt FBM modellen kan det tyda det på att informanterna 

har motivationen och förmågan att utföra beteendet men notifikationssystemet är ett tecken som 

påminner informanten( Fogg 2009). 

Man kunde även se ett mönster på att ett flertal informanter endast använt RunKeeper för att ta del 

av slutresultat och inte var lika beroende av att få utskickade notifikationer när det var tillfälle att 

motionerna. Utan dessa informanter förbestämmer själva när de ska utföra en specifik aktivitet. I 

anknytning till FBM modellen anses informanterna ha hög förmåga och trigger att utföra beteendet 

men låg motivationsnivå, vilket i detta sammanhang är spårningen av aktiviteten.  

Orsakerna till att informanterna inte är beroende av träningsapplikationen kan bero på deras positiva 

attityd och inställning kring träning, men även att informanterna drivs av att leva den hälsosamma 

livsstilen för att må bra och känna sig trygga. Men också möjligheten hjälpa andra förbättra sin 

fysiska aktivitetsnivå och leva mer hälsosamt. En annan orsak kan vara att informanterna har sedan 

barndomen varit aktiva inom olika sporter och byggt upp en träningsvana som har blivit en del av 

deras livsstil, genom att informanterna lärt sig anpassa träningen utefter rutiner som är lämpliga för 

dem. 
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8.1.6 Informanternas utveckling 

Enligt resultatet kan man se ett mönster att användningen av RunKeeper förbättrat informanternas 

hälsa och kondition. Träningsapplikationen har även skapat en medvetenhet kring informanternas 

fysiska aktivitetsförmåga som i parallell med studierna av applikationerna Shakra (Anderson m.fl. 

2007) och Hudson (Conslovo m.fl. 2006) har det också framgått att ökad medvetenhet kring 

användarnas aktivitetsnivå har uppmuntrat till regelbunden fysisk aktivitet. 

I resultatet så har det även framgått ett mönster bland ett flertal informanter som har med hjälp av 

RunKeeper lyckas med deras viktnedgång. Detta säger dock emot studien av applikationen Fit4Life 

(Purfura m.fl. 2011) där författarna yttrar att dagens system inte är tillräckligt optimerad för lyckad 

viktnedgång då orsaken är att användarna har valet att själva välja vilken information som 

registreras.  
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9  Slutsats  

Studien har grundats på kvalitativa datainsamlingsmetoder som bestått av tio semi - strukturerade 

intervjuer och två observationer. Jag har till stor del kunnat besvara på min frågeställning: 

• Hur kan en träningsapplikation bidra till ökad motivation? 

• Vilken betydelse kan de tekniska funktionerna i en träningsapplikation ha för motivationen?  

Jag kan i denna studie se att det framgår ett mönster som tyder på att informanterna upplever att de 

motiveras av träningsapplikationen RunKeeper. Övergripande har jag sett att RunKeeper och dess 

funktioner fungerar främst som en trigger för att komma igång och underhålla motivationen, som har 

lett till beteendeförändring i form av träning.  

Det framgår även ett mönster som tyder på att RunKeepers tekniska funktioner haft stor betydelse 

för motivationen hos flertalet informanter som resulterat i att de verkligen har tagit steget och 

förbättrat sin fysiska aktivitet. Det finns också indikationer på att motivationen hos vissa informanter 

inte påverkats av de tekniska funktionerna i lika hög grad utan har grundats mer av ren nyfikenhet.     

Det sågs även indikationer på hög motivationsnivå bland vissa informanter då de hade förmågan att 

utföra aktiviteter utan träningsapplikationen, eftersom de endast var intresserade att ta del av 

slutresultatet och statistiken. Detta är kopplat till informanternas hälsosamma livsstil och positiva 

attityd kring träning. De resterande informanterna som hade behovet av att använda RunKeeper 

under genomförandet av aktiviteter för att hålla upp motivationen, har haft en negativ bild av 

träning. 

De viktigaste funktionerna i träningsapplikationen var möjligheten att kunna se slutresultatet och 

statistik kring tid, hastighet, distans och kaloriförbrukning.  Det framgår även att träningsdagboken 

var en bidragande faktor till användningen av RunKeeper och möjligheten ha kontroll över 

inplanerade aktiviteter när de registrerats på ett specifikt träningsprogram. Men även att det 

utfärdas notifikationer som påminner om de inplanerade aktiviteterna.  

Det sågs även indikationer på att informanterna tilltalades och motiverades av att kunna jämföra 

statistik kring avklarade aktiviteter, uppsättning av egna mål och slå nya rekord för personlig 

träningsutveckling. 
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Studien visar att röstfunktionen motiverar informanterna att fullfölja pågående aktivitet när 

påfrestningen ökar och assisterar när informanterna bör minska eller öka hastighet. Det framgick 

även av vissa informanter upplevde röstfunktionen som omotiverade, irriterande och orsakade 

oönskad stress. 

Jag kan i denna studie konstatera att informanterna till stor del drivs av den inre motivationen och 

inte behöver en träningsapplikation för att utföra en fysisk aktivitet.   Det framgår även ett mönster 

bland informanterna som indikerar att hälsan och konditionen har förbättrats vid användandet av 

RunKeeper. Den har även skapat en medvetenhet kring deras fysiska aktivitetsförmåga som tyder på 

att informanterna förmår mer än vad de tror och har därmed ökat motivationen för fysisk aktivitet. 

9.1  Fortsatta studier 

I en vidare studie inom ämnet skulle det vara intressant undersöka den allmänna synen kring 

träningsapplikationer och hur dessa träningsapplikationer under en längre period används. Detta 

skulle kunna åstadkommas genom att använda sig av enkäter för att nå ut till en bredare 

informantgrupp och loggböcker för att få mer specifik information om hur träningsapplikationerna 

används. 

Det skulle även vara intressant att kunna utföra en studie under en längre tidsperiod för att kunna 

mer specifikt utläsa hur en användares motivationsnivå varierar vid användandet av en 

träningsapplikation under en längre period.  Samt hur det kan påverka användarens långsiktiga 

träningsmål. 
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11    Bilagor 

11.1 Intervjumall 

Introduktion 

Börjar med att presentera forskningsstudien, frågeställningen och syftet med intervjun. 

Observation  

Skulle du vilja ställa upp på observation? 

Ja Nej 

12  

Intervjufrågor 

1. Kön? 

Man Kvinna            

 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad jobbar du med? 

4. Vad har du för utbildning? 

Träning 

5. Vad betyder träning för dig? 

6. Vad fick dig att börja träna? 

7. Vilken motionsnivå anser du dig ligga i dagsläget? 

RunKeeper 

8.  Hur blev du introducerad till RunKeeper? 

9. Vilken typ av aktivitet använder du RunKeeper till? 

10 . Hur ofta använder du RunKeeper  
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 Följdfråga: under veckan? 

                      under vår/sommar halvåret? 

                                               under höst/ vinter halvåret? 

 

12. Vad är det som motiverar dig till att använda RunKeeper?  

13. Kan du beskriva hur RunKeeper motiverar dig under din träning? 

Följdfråga: Är det någon speciell känsla som triggar dig när du har RunKeeper                   

                    påslagen?  

14. Vad har du för favoritfunktioner? 

Följd fråga: På vilket sätt motiverar den/ dessa till din träning? 

15. Vad är det positiva med RunKeeper? 

Följd fråga: Varför tycker du det?  

                     Hur kommer det sig? 

16. Vad är det som är negativa med RunKeeper? 

Följd fråga: Varför tycker du det?  

                     Hur kommer det sig? 

17. Har du loggat in på webbversionen av RunKeeper? 

 Om inte: Varför då? 

18. Känner du att din prestationsförmåga ökar vid användandet av RunKeeper? 

19. Scenario: ” Du har ett inplanerat träningspass för dagen och får en notifikation på mobilen som 

påminner dig att det är dags att röra på sig. Men när du kommer hem från jobbet/skolan så märker 

du att ditt mobilbatteri är urladdat. Vad gör du då? 

 A. Hoppar över träningen 

 B. Laddar mobilen halv full och genomför träningspasset som planerat 

 C. Går utan mobil 
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20. På vilket sätt har RunKeeper ändrat din syn på träning?   

 Om inte: Vad tror du det kan bero på? 

21. På vilket sätt har RunKeeper påverkat din hälsa? 

22.  Vad har varit det bästa med att använda RunKeeper om du jämför med den person du var när 

du började använda träningsapplikationen och den person du är idag? 

Avslutning 

Sammanfatta det informanter har sagt och fråga om det är någonting den vill tillägga. Sedan avsluta 

intervjun. 

12.1 Observationsmall 

• Vad vill jag få ut av observationerna? 
 

- Det jag vill få ut är hur användarna interagerar med träningsapplikationen RunKeeper.  
- Hur det upplever applikationen under sin träning. 
- Hur de håller motivationen igång under träningsaktiviteten. 
- Testa spring och promenad funktionerna, samt röst funktionen som ska meddela hur 

långt de sprungit, tid och fart. 
 

• Varför måste jag ha reda på det? 
 

- För att kunna ta reda på vilket sätt användarna blir motiverade och om de blir 
motiverade av RunKeeper.  

- För att kunna svara på min forskningsfråga ”Hur motiveras användaren av 
träningsapplikationen RunKeeper?” 

 

• Vad ska jag göra med informationen när jag fått tag i den? 
 

- Analysera materialet som samlats in med hjälp utav en teori och tidigare forskning inom 
området.  

- Jämföra resultatet med intervjuerna. 
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Förberedelser  

• Observationsupplägg 
- Strukturerad observation  

 

• Tekniker 
- Filmkamera, penna, block, semistrukturerad intervju. 

 

• Utse fältet (Varför valt detta fält?) 
- Har valt två fält. 
-  Gym, där en informant får springa på löpband. 
- Utomhus, där en informant får promenera.  

 

Varför jag valt att använda dessa två fält är för att kunna testa träningsapplikationen utomhus och 

inomhus. För att samtidigt kunna jämföra om det finns några skillnader och likheter mellan dessa 2 

fält.  Att informanterna får olika aktiviteter är för att kunna utvärdera hur dessa funkar och hur 

motivationen hålls igång när de använder applikationen. Samt att det är de 2 funktioner som ansågs 

vara mest använda utifrån intervjuserien som utfördes till forskningsstudien. 

Del 1 – Kort frågeformulär 

1. Ålder: 

2. Kön?  

Man  Kvinna 

3. Hur ofta konditionstränar du? 

0-2 gånger i veckan  3-5 gånger i veckan 6 gånger eller mer  

Kommentar:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Del 2 – Observationen  
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Informant 1 - Aktivitet: 

Informant 2 kommer att befinna sig på ett gym där den kommer att få springa på ett löpband i 20 

min med RunKeeper påslagen. Informanten kommer att få springa med hörlurar, musik är frivilligt. 

Medans informanten kommer den bli videofilmad, den kommer dock att vara osynlig. 

Informant 2 - Aktivitet: 

Informant 1 kommer att få sätta på RunKeeper, välja aktiviteten promenera och få gå i 20 minuter. 

Kommer att få ha på sig hörlurar, musik är friviligt.  Observationen kommer att utföras i ett 

grönområde i Flemingsberg. Medans informanten promenerar kommer den att bli videofilmad under 

observationen och kommer kunna se videokameran. 

Del 3 – Uppföljningsfrågor 

1. Hur kändes det att springa/ promenera med RunKeeper? 

2. Hur långt sprang/ promenerade du? 

3. Fanns det vissa stunder under aktiviteten som kändes påfrestande (jobbiga)?  

4. På vilket sätt påverkade RunKeeper din prestation under dessa stunder? 

5. Vad tycker du om röstfunktionen? 

       A. ”Håller mig motiverad att springa vidare”  

      B. ”Bryr mig inte så mycket om den.”  

      C. ”Irriterande, stör min musik.”   

Annat:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Vad är det bästa med att få springa/promenera funktionen med RunKeeper? 

7. Är det någon funktion som du skulle vilja lägga till eller ta bort?  
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8. Vad är det du mest ser fram emot när din aktivitet avslutades och du sprang in i mål? 

Del 4 – Avslutning 

Summera och tacka för deltagandet!  
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