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Purpose: The purpose is to find out which factors that motivates adolescents to physical activity 

and if that differs between groups that are less or more active. Also to see which connections that 

can be made between these motivational factors and functions that could be implemented in apps 
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Method: Semi-structured interviews were made with nine adolescents to gather the necessary 

material. The material was then analyzed with theories about task technology and theories for 

motivation. 

 

Results: What motivates adolescents differed between groups that work out with different 

frequency. Adolescents that did not train very often needed a lot of extrinsic motivation and 

adolescents that trained often were driven of intrinsic motivation factors.  It was possible to find 

functionality in apps that meet each groups requirement. 
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1. Inledning 
I det första kapitlet presenteras först bakgrunden till uppsatsen, problemformuleringen och 

syftet. Därefter följer en beskrivningen av vilka avgränsningar som gjorts, vilka som är 

kunskapsintressenter av denna studie samt en beskrivning av dess disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

De senaste årtiondena har miljön vi lever i förändrats och blivit en miljö som är mer 

stillasittande. Anledningen till denna förändring är den tekniska utvecklingen som bland annat 

medfört att arbetsuppgifter som förut bestod av kroppsarbete till stor del blivit ersatt av jobb som 

utförs sittande vid ett skrivbord. Även sättet vi transporterar oss på har ändrats från att 

människan förflyttade sig av egen maskin till att det nu exempelvis finns bilar, flyg och hissar för 

att transportera sig. Till och med sätten att umgås på har förändrats och många umgås idag via 

sociala medier och behöver genom det inte förflytta sig någonstans eller göra några fysiska 

aktiviteter tillsammans. Det faktum att träningen inte längre kommer automatiskt i vardagen har 

medfört att andelen överviktiga svenskar nästan har fördubblats under de senaste 20 åren och den 

största oron för en ökad övervikt ligger bland ungdomar (Lindström & Billner, 2011). 

 

Regelbunden fysisk aktivitet är något som är viktigt både för individen själv och för samhället 

för att motverka övervikt och fetma. Detta eftersom övervikt överlag och speciellt bland 

ungdomar kan medföra många negativa aspekter som diabetes, sömnsvårigheter och depression. 

Ungdomar har inte längre lika mycket fysik aktivitet i skolan, samt att gårdsarbete som var 

vanligt förut också är borttaget i stor utsträckning. Det är därför viktigt att ungdomarna själva ser 

till att röra på sig på fritiden och enligt Owen et al. (2010) rekommenderas det att lägga 150 

minuter per vecka på fysik aktivitet för att motverka de nackdelar som inaktivitet medför (Owen 

et al., 2010). 

 

En av orsakerna som enligt Kranz et al. (2012) ligger bakom att det tar emot för människor att 

träna är att de saknar kunskap om vilka övningar som finns samt hur de ska utföras. Det är 

bevisat att en personlig tränare har en positiv effekt på människors motivation till att träna 

genom att de övervakar övningarna, kommer med råd samt peppar individerna. Dock är det en 

hög kostnad för en personlig tränare samt att vissa känner sig obekväma med att någon 

övervakar dem när de tränar och de känner sig istället mer bekväma med att träna i fred. Genom 

teknikutvecklingen de senaste åren, bland annat i form av smartphones, har det kommit lösningar 

på en del av problemet. Det finns nu flera olika appar för styrketräning med delvis samma 

funktion som en personlig tränare, men med fördelen att alla har råd att skaffa apparna (Kranz et 

al., 2012). 

 

1.2 Problembakgrund 

I dagens samhälle får merparten av människorna endast en liten grad av fysisk aktivitet om de 

inte själva bestämmer sig för att träna. Detta påverkar människan negativt eftersom det är viktigt 

att röra på kroppen för att kunna må bra. Eftersom den tekniska utvecklingen har en betydande 

roll för den ökning i medelvikt som skett är det intressant om tekniken nu istället genom dessa 
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styrketräningsappar kan anses motivera ungdomar till att börjar utöva fysisk aktivitet igen. Detta 

leder mig fram till följande tre frågeställningar: 

● Vilka faktorer motiverar ungdomar att träna? 

● Hur skiljer sig dessa faktorer mellan individer som tränar olika mycket? 

● Kan man koppla ihop identifierade motivationsfaktorer och funktionalitet som finns i 

appar? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att ta reda på vilka faktorer som motiverar ungdomar till fysisk aktivitet i form av 

träning och om det skiljer sig mellan olika aktiva grupper. Även att se vilka kopplingar som går 

att göra mellan dessa motivationsfaktorer och funktioner som skulle kunna implementeras i 

appar för att attrahera nya kundgrupper. 

 

1.4 Avgränsningar 

Givet den tidsram som funnits har studien avgränsats till att bara göras bland ungdomar och inga 

andra åldersgrupper. En annan avgränsning som gjorts är att bara undersöka appar för 

styreketräning och inte någon annan träningsform. Slutligen har jag valt att koncentrera mig på 

appar för iphones, men resultatet kommer även att kunna appliceras på andra operativsystem som 

Android. 

 

1.5 Kunskapsintressenter 

De kunskapsintressenter som identifierats för denna studie är bland annat systemutvecklare som 

utvecklar appar. Det är intressant för dem att få en uppfattning om hur deras appar uppfattas av 

människor som ännu inte varit i kontakt med appar för styrketräning samt att se om detta skiljer 

sig bland olika aktiva grupper. Detta för att ge utvecklarna en förståelse för vilka funktioner som 

efterfrågas i appar för styrketräning för att de ska kunna attrahera nya kundsegment.  

 

1.6 Disposition 

I första kapitlet beskrivs bland annat bakgrunden till problemet, problemformuleringar samt 

syftet till att genomföra uppsatsen. I andra kapitlet görs en genomgång av de metoder som 

kommer att användas under studien. Det tredje kapitlet innehåller de teorier som används som 

utgångspunkt vid empirin. Det fjärde kapitlet redovisar de svar som kommit fram i empirin i de 

olika grupperna var för sig, medan det i femte kapitlet kommer att göras en jämförelse dels 

mellan de olika svaren och dels mot teorierna. I det sjätte och sista kapitlet kommer slutsaster 

dras, sanningskriterier diskuteras, kunskapsbidrag förklaras och förslag på vidare forskning ges. 
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2. Metod 
 

2.1 Förförståelse 

Ämnesvalet har gjorts med utgångspunkt i att författaren själv använder appar som hjälpmedel 

vid styrketränning och finner många positiva aspekter med att göra det. En viss förförståelse 

finns alltså för appar för styrketräning, men vad gäller teorier för motivation och den tekniska 

utvecklingen finns det små förkunskaper. Trots att det finns erfarenhet om apparnas funktioner 

kommer materialet att analyseras objektivt och inte påverka resultatet nämnvärt. 

 

2.2 Forskningsansats 

Kvalitativ och kvantitativ metod är de två vanligaste tillvägagångssätten för att samla in data vid 

undersökningar. Den kvalitativa metoden inkluderar allt som inte är numerisk data som till 

exempel ord och bilder medan kvantitativ data är numerisk och går därför att mäta (Oates, 2006 

s. 266 & 245). Det som ämnas undersökas i denna studie är vad som motiverar ungdomar och 

hur det kan kopplas till funktioner för styrketräningsappar och därför anses en kvalitativ metod 

mest lämplig (Eneroth, 1984, s. 36-38, 76-78). Det finns även olika kunskapsmodeller att 

använda sig utav vid utförandet av en studie och den som valts är en deduktiv ansats. Att det 

valts en deduktiv ansats för uppsatsen betyder att avsikten är att utifrån befintliga teorier komma 

fram till ett resultat. Nackdelen med denna ansats är att det är svårt att komma fram till nya 

begrepp, men det är inte heller avsikten med studien. Det synsätt som valts för uppsatsen är ett 

hermeneutiskt synsätt och innebär att resultatet från intervjuerna kommer att tolkas och inte 

studeras objektivt. Detta eftersom det är företeelsen motivation som vill tolkas. Synsättet har 

även valts för att resultatet vid en kvalitativ undersökning blir mer korrekt om aspekter som 

kroppsspråk tas med i beräkningen och inte bara intervjupersonernas muntliga svar tas hänsyn 

till vid intervjuerna (Bryman & Bell, 2005, s.29-30).  

 

Nielsen (2008) hade en forskningsmetod som är förknippad med att få fram information om vad 

användare vill ha och visar detta genom en graf. Grafen är utformad så att tillvägagångssättet 

visas på x-axeln och typ av data på y-axeln. Tillvägagångssättet går mellan en kvalitativ och 

kvantitativ dimension. Den kvalitativa datan ämnar att svara på varför eller hur ett problem ska 

fixas medan den kvantitativa datan ska svara på hur många eller hur mycket. Y-axeln går istället 

från attityd till beteende som olika typer av datakällor. Syftet med att göra en undersökning av 

attityder är att kunna förstå, möta eller ändra människors uppfattning. En undersökning av 

beteende ämnar istället att förstå vad människor gör. I bilden nedan visas hur denna studie 

förhåller sig till grafen (Nielsen, 2008). 
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Fig 1. Vart denna studie befinner sig enligt Nilsens (2008) graf 

 

2.3 Perspektiv 

Det perspektiv som valts för uppsatsen är systemutvecklarnas och vilken information som är 

intressant för dem för att kunna komma åt nya målgrupper för sina applikationer. Genom att ett 

perspektiv valts tillåter det en fördjupning i uppsatsen inom just det perspektivet, istället för att 

gå på bredden och ta hänsyn till andra perspektiv som till exempel ungdomars, pensionärers eller 

samhällets perspektiv.  

 

2.4 Forskningsprocess 

För att få bredast möjliga utgångspunkt vid kvalitativ forskning anser Yin (2007) och Eneroth 

(1984) att urvalspersonerna ska handplockas och inte väljas slumpmässigt. Med hänsyn till det 

har 9 urvalspersoner valts genom ett strategiskt urval. Valet har gjorts dels för att få lika många 

respondenter i varje grupp som valts att undersöka och dels för att de andra kriterierna för 

undersökningspersonerna kunde uppfyllas, det vill säga att de aldrig ska ha använt appar för 

styrketräning och att det ska vara ungdomar. De olika grupperna som intervjupersonerna 

indelades i var de med en låg aktivitetsnivå, de med en mellan aktivitetsnivå och de med en hög 

aktivitetsnivå. För att avgöra vilka som klassificeras under de olika grupperna har de som tränar 

0-2 gånger i veckan fått tillhöra kategorin med en låg aktivitetsnivå. De som istället tränar 2-4 

gånger i veckan faller in under en medel aktivitetsnivå och de som tränar 5-7 gånger i veckan 

anses ha en hög aktivitetsnivå. Det kollades även med respondenterna under intervjuerna om de 

vart indelade i en grupp som stämde med deras egen uppfattning över hur aktiva de var, vilket 

det gjorde. Det finns även nackdelar med att använda sig av ett strategiskt urval, vilket är att det 

går att välja undersökningspersoner efter önskat resultat och på så sätt få en snedvridning av den 

egentliga sanningen. Dock anses detta inte vara något problem för uppsatsens resultat eftersom 

resultatet avses tolkas objektivt. 

 

Den intervjuform som valts är semistrukturerade intervjuer, vilket ger en grund att utgå ifrån 

samtidigt som det var möjligt att ge tydligare förklaringar av vad som menades med frågorna 

samt möjligheten att ställa följdfrågor om det behövdes (Bryman & Bell, 2005, s. 363-364). 
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Frågorna i intervjuguiden är utformade efter Bryman och Bells (2005) råd som bör följas för att 

få bästa möjliga datainsamling. Ett exempel på vilka råd de har är att frågorna ska vara korta och 

lättförståliga för att undvika missuppfattningar och uteblivna svar på grund av att respondenten 

inte förstår frågan. Intervjufrågorna bygger på teorin om de 16 basbehoven, med undantag för att 

behoven idealism, heder, familj och lugn valts bort då de inte anses kunna ha någon direkt 

koppling till appar för styrketräning. De behov som istället ansågs relevanta för denna studie är 

makt, oberoende, nyfikenhet, acceptans, ordning, sparande, social kontakt, status, revansch, 

romantik, mat och fysisk aktivitet. 

 

När själva intervjuerna skulle utföras intervjuades respondenterna var för sig med endast 

intervjueren närvarande för att minska risken att de inte skulle våga svara sanningsenligt på 

frågorna, vilket det finns risk för om andra lyssnar. Under intervjuerna fanns en bandspelare som 

spelade in allt material samtidigt som det intervjupersonerna sade skrevs ner på en dator. Genom 

att materialet gick att analysera ordagrant efter intervjuerna var det lätt att följa Langemars 

(2008) råd om att välja ut relevanta citat för att belysa resultatet extra.   

 

I empiridelen kommer de olika svaren dels att presenteras gruppvis i de indelade 

aktivitetsnivåerna, men även efter teman som utformats med utgångspunkt i teorierna. Dessa 

teman är bakgrund, makt, oberoende, nyfikenhet, acceptans, ordning, sparande, social kontakt, 

status, revansch, romantik, mat och fysisk aktivitet. Temat bakgrund har valts för att kunna dra 

paralleller till de olika basbehoven och se om det finns något samband mellan dem och 

bakgrunden. Reiss (2001) basbehov har valts för att kunna göra en mappning mellan de 

viktigaste av dem och funktionalitet i appar. Den tematiska analysen medför att det insamlade 

materialet får en bra struktur som även är smidigt och flexibelt att använda (Braun & Clarke, 

2006).  

 

2.5 Metodkritik 

Enligt Oates (2006) är det viktigt att kritiskt utvärdera en text och dess relevans för studien, 

vilket har funnits i åtanke under inhämtandet av data. Det är själva medvetandet om vilka 

problem som kan uppstå vid en kvalitativ undersökning som enligt Eneroth (1984) är den 

viktigaste källan till att minimera dem. Exempel på problem som kan uppstå är etiska problem i 

form av konfidentialitet, informerat samtycke, konsekvenser och forskarens roll. Det anses att 

det tagits hänsyn till konfidentialiteten genom att alla intervjupersonernas svar har 

anonymiserats. Även den etiska riktlinjen om informerat samtycke följdes genom att 

intervjupersonerna fick information om syftet med intervjun innan den utfördes samt att de fick 

se sammanställningen av deras svar efteråt. Det anses inte funnits några konsekvenser för 

deltagarna att delta genom att detta inte är något känsligt ämne att ange sin åsikt om. Den sista 

riktlinjen om forskarens roll anses inte heller påverkat studien negativ genom att det funnits ett 

objektivt synsätt samtidigt som hela studiens tillvägagångssätt finns beskrivet (Kvale, 2009, s.87-

92).    

 

 

De trycka källorna som använts i uppsatsen är lånade på Uppsalas Universitetsbibliotek där de 

sökts fram genom dess databas och artiklarna är främst framsökta genom google scholar. Vid 

sökningen genom de olika databaserna är det främst sökorden teknik, fetma och appar som 
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använts. Framtaget materialet har granskats noga för att se vilka paralleller som går att dra 

mellan motivationsteorier och funktionalitet i appar för styrketräning. 

 

De teorier som valdes inom området för motivation är utarbetade av etablerade forskare medan 

teorierna för appar valdes ut efter aktualitet. Att välja etablerade forskares teorier om motivation 

anser jag ge den teoretiska delen mest korrekthet. Även fast det rör sig om etablerade forskare 

inom sina områden har deras material granskats kritiskt samt jämförts med andra för att inte bara 

få en enskild forskares perspektiv på ett fenomen. Att teorier om apparna valts med utgångspunkt 

i att de ska vara aktuella har att göra med att ämnet är relativt nytt och det är svårt att hitta 

etablerade teorier inom det området samt att det känns mer relevant för studien med ett 

uppdaterat material inom de tekniska aspekterna eftersom de utvecklas snabbt. För apparna har 

det även använts internetkällor eftersom ämnet är så pass outforskat, men även där har det 

funnits ett kritiskt förhållningssätt till materialet och jämförelser mellan fler sidor innan 

informationen använts.  
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3. Teori 
I det här avsnittet förklaras först de tekniska förändringar som hänt de senaste 300 åren. Sedan 

följer ett urval av negativa aspekter som inaktivitet medför. Även teorier om smartphones och 

appars framväxt presenteras. Efter det redogörs för appar för stykreträning som följs av tre 

etablerade motivationsteorier. Avslutningsvis ges ett exempel på tidigare forskning inom 

området.  

 

3.1 Sammanfattning över teorierna 

För att få en överblick över teorikapitlets uppbyggnad samt vilka kopplingar som ses mellan de 

olika teorierna följer här en sammanfattning. 

3.2: Det första avsnittet ger en översikt över vad som hänt inom den tekniska utvecklingen för att 

sedan kunna bygga vidare på vilka negativa hälsoeffekter det gav människan, men även som en 

grund till utvecklingen av smartphones och appar. 

3.3: Avsnitt två beskriver vilka hälsorisker som inaktivitet medför och går dels att koppla tillbaka 

till avsnittet om teknologins framväxt, men även till apparna för styrketräning för att styrka hur 

viktigt det är att ungdomar rör på sig. 

3.4: Det tredje avsnittet som behandlar framväxten av smartphones och appar visar vilken 

funktionalitet hos smartphones som möjliggjorde att appar och senare även appar för 

stykreträningen kunde utvecklas. 

3.5: Avsnittet om appar för styrketräning belyser de populäraste apparna för styrketräning samt 

vilken funktionalitet de erbjuder sina användare. 

3.6: De olika motivationsteorierna går att koppla tillbaka till att ungdomar inte rör på sig på 

grund av att de inte är motiverade.  Det går också koppla till vilka funktioner som ska ingå i 

styrketräningsappar för att de ska anses motiverande. 

3:7 Handlar om hur en designer ska gå tillväga för att förstå vad användaren efterfrågar. 

3.8: Det sista avsnittet tar upp forskare som tidigare har forskat inom området rörande vilka 

motivationsfaktorer som ligger bakom styrketräning, detta för att kunna jämföra deras studier 

mot min egen. 

  

3.2 Framväxten av teknologin 

Det var i mitten på 1700 i Storbritannien som industrialiseringen fick sitt genombrott och efter 

det har det moderna samhället spridit sig över hela världen, med undantag för utvecklingsländer 

där utvecklingen inte är lika långt framskriden. Det som hände under industrialiseringen var 

bland annat att produktionen blev effektiviserad och automatiserad. En annan förändring som 

skedde var att tekniska system ändrade förutsättningarna för kontakt med omvärlden samt 

människans livsbetingelser. Ett exempel på detta är att järnvägar byggdes som möjliggjorde att 

människor och gods kunde förflyttas utan muskelkraft (Gyberg & Hallström, 2010, s. 119-120). 

David (2006) anser också att mycket av det fysiska arbetet har försvunnit genom att tekniska 

innovationer ersatt den mänskliga arbetskraften vid tillexempel grävning av olika slag och 

förflyttning av material.   
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I det moderna samhället har tekniken blivit både ett medel för att skapa välfärd samt ett medel 

för att lösa problem som uppstår i samhället. Det ledde även till demografiska förändringar 

genom att både sättet som saker producerades på samt vad som producerades förändrades genom 

den tekniska effektiviseringen, vilket resulterade i att sättet människor förflyttade sig på ändrades 

och att deras sociala nätverk blev annorlunda. Detta ändras hela tiden successivt och människan 

blir beroende av nya tekniker i vardagen vid till exempel sätt att möta kompisar och att planera 

upp dagen. (Gyberg & Hallström, 2010, s. 120-123) 

 

En annan process som förknippas med det moderna samhället är hur globaliseringen gör att 

gränser för tid och plats suddas ut och människor binds samman i en högre grad än de gjorts 

tidigare. Detta genom att nya kommunikationssystem gör att avstånd mellan människor blir 

mindre samt att information sprids längre och blir lättare att tillgå. Detta möjliggörs bland annat 

genom trådlöskommunikation och i dagsläget är bland annat mobiltelefoner och trådlösa nätverk 

en självklarhet (Gyberg & Hallström, 2010, s. 126- 127) 

 

3.3 Minskad fysik aktivitet hos ungdomar och dess konsekvenser 

Ökad fetma och bristen på vardagsmotion är ett folkhälsoproblem som uppmärksammades i 

slutet av 1980-talet. Genom den tekniska utvecklingen försvann mycket av den fysiska 

aktiviteten i vardagen, vilket enligt Bratteby et al. (1998) har resulterat i att den totala fysiska 

aktiviteten minskat samt att fetman hos även ungdomar har ökat. Ett exempel på detta är att det 

inte längre är lika vanligt med transportering via fot eller cykel. En annan anledning till att 

fetman bland ungdomar ökat är att det är vanligt att äta framför datorn. Problemet med att äta 

framför datorn är att den mat som förtärs ofta är näringsfattig och att det ofta konsumeras mer 

mat än vad som skulle gjorts annars eftersom fokus ligger på datorn och inte på själva ätandet 

(Edlund & Zethelius, 2009, s. 45). 

 

Denna minskning av fysisk aktivitet med medföljande fetma ökar risken för en mängd olika 

sjukdomar. Det som bland annat kan uppstå är en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, 

blodproppar, stroke eller att det går så illa som plötslig död (Edlund & Zethelius, 2009, s. 53). 

Det finns även tydliga samband mellan fetma och typ 2 diabetes samt att insjuknadet vid till 

exempel diabetes kan minskas vid viktnedgång. Även astma är något som kan uppstå samt 

förvärras vid övervikt och fetma. Till och med fertiliteten hos kvinnor kan påverkas negativt av 

för mycket övervikt. Det finns därför många anledningar till att komma igång och träna.  

 

3.4 Framväxten av smartphones och appar 

Teknikutveckling har fortsatt och något som kan ses som ett mellanting mellan handdatorer och 

en telefon växte fram, nämligen en smartphone (Wallach, 2011). Enligt Ni et al. (2009) ökade 

antalet användare av smartphones väldigt snabbt och det är många som ägare till en. Det som 

skiljer en smartphone från en vanlig mobil är att den erbjuder användaren fler funktioner, bland 

annat funktioner för att få kontakt med omvärlden annat än genom att bara ringa. De tidigare 

versionerna av smartphones erbjöd främst ett tillägg av mailläsning och dess användargrupper 

var affärsmänniskor och tekniknördar. (Charland & Leroux, 2011). Nu innehåller även de nya 

smartphones funktioner som GPS-system, kameror, Wi-Fi, radio, bluetooth och olika sensorer. 

Dessa smartphones har även support för applikationer som internettjänster, applikationer för 
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fotografier och platsbaserade tjänster (Ni et al., 2009). Det som möjliggör dessa funktioner är att 

smartphones har ett stort lagringsytrymme, stora skärmar med touchfunktion och öppna 

operativsystem som uppmanar applikationsutveckling (Boulos et al.,2011). Det finns olika 

modeller av smartphones och de som är vanligast är Apples iPhone samt telefoner med Android 

vilket är Googles operativsystem (Charland & Leroux, 2011).  

 

Dagens smartphones använder sig av mircoprossesorer med en klockrate över 1GHz och denna 

klockrate ökar för varje telefon som släpps på marknaden. Utöver det har smartphones även flera 

gigabyte av lagringsutrymme samt relativt snabba nätverk. Detta gör att dessa smarphones är 

snabbare och bättre än datorer som gjordes för 10 år sedan och de kan nu användas till att hålla 

koll på kalendern, läsa nyheter samt för nöje (Charland & Leroux, 2011). 

 

Många av de funktioner som finns i smartphones idag går att använda genom appar. Appar är en 

förkortning för applikation och med det avses ett program som installeras på mobiltelefonen. 

Begreppet etablerades 2008 när Apples App Store lanserades till iPhones, vilket är vart 

programmen köps till Apples telefoner. Dock har det funnits möjlighet för användare att 

installera program själva ända från mileniumskiftet, men det var inte många användare som var 

medvetna om det samt att det på den tiden inte var lika smidigt. Då behövde man nämligen först 

ladda ner programmen på sin dator och sedan föra över dem till telefonen. (Hessel, 2010).   

 

3.5 Framväxten av träningsappar och några av de mest etablerade 

träningsapparna 

För att motivera människor till att styrketräna har applikationsutvecklarna skapat appar och 

enligt en undersökning som gjorts av Telia och United Minds anser 10 procent av männen samt 7 

procent av kvinnorna att de börjat träna mer sedan de skaffade en smartphone (Wiktorén, 2012).  

 

Idag finns det många olika appar för styrketränning på marknaden och de 5 mest nerladdade till 

iPhone är Runtastic PuschUps PRO, Styrketräningsprogrammet. Kickstartträna med Charlotte 

Perrelli, Trim & Tone - Powerworkout och iFitness Pro. Dessa appar innehåller många olika 

funktioner för användaren och vissa är genomgående för alla dessa appar samtidigt som det finns 

funktioner som skiljer dem åt. Några exempel för vilka funktioner som ingår i de olika apparna 

är att det ges instruktioner, översikt över framsteg samt möjlighet att interagera socialt med 

andra. För att få en komplett översikt över alla appar och dess funktioner se bilaga 2. 

 

Det är tydligt att dessa olika funktioner går att koppla både till Ryan och Decis (2000) teori om 

yttre och inre motivation, Maslows behovshieraki (1970) och även till Reiss (2001) teori om att 

det finns 16 olika basbehov. För att börja med att redogöra för kopplingarna mellan apparnas 

funktioner och Ryan och Decis teori är de funktioner som är direkt kopplade till muskelbyggande 

det vill säga instruktioner via text, video och bilder associerade med inre motivation. Medan 

funktioner som social interaktion och samling av poäng istället stämmer in på yttre motivation.  
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3.6 Motivation 

3.6.1 Inre och yttre motivation 

Eftersom människan inte längre får den fysiska aktiviteten automatiskt utan måste ansvara för 

den själv är det intressant att se vilka faktorer som motiverar en människa till att utföra olika 

aktiviteter. Enligt Reiss (2004) har de beteenden som sker självmant hos individen sitt ursprung i 

motiv som indikerar vad personen värdesätter. Dessa motiv påverkar också en persons 

perception, igenkännande och känslor, men oftast är individen själv inte medveten om detta 

(Reiss, 2004).  

 

Att vara motiverad betyder att en person känner för att göra något medan att vara omotiverad 

betyder att inte känna någon lust eller inspiration till att göra något. Människor har olika mycket 

motivation och även vad som motiverar dem kan skilja sig mycket åt. Vad som motiverar 

människor har att göra med vilka underliggande mål och attityder som gör att en människa väljer 

att agera. Ryan och Deci (2000) har utformat något som heter Self-Determination Theory och i 

den skiljer de främst på två olika motiv som ligger bakom motivationen att utföra handlingar, 

vilket är inre och yttre motivation. Inre motivation betyder att man gör något för att det är roligt 

eller intressant medan yttre motivation betyder att något görs för att det leder till en annan 

utkomst (Ryan & Deci, 2000). Det kan exemplifieras genom att i den första formen av motiv 

leker ett barn med en boll för att få glädjen i  den fysiska aktiviteten. I den andra typen av motiv 

kämpar en student för höga betyg för att göra sina föräldrar glada (Reiss, 2004). 

 

Inre motivation upptäcktes först vid studerandet av djur där forskarna märkte att djuren kunde 

engagera sig i aktiviteter utan någon förstärkning eller belöning. Det spontana beteendet kunde 

uppstå på grund av att de tyckte om att träna och utveckla sina kapaciteter. Inre motivation är 

viktigt hos människor eftersom de redan från födseln är aktiva, nyfikna och lekfulla skapelser 

med ett behov att lära och utforska utan att några yttre krafter trycker på för att de ska göra det. 

Inre motivation finns inom människan själv och i relationen mellan individer och aktiviteter. 

Människor är motiverade till vissa aktiviteter och inte till andra och det går inte att generalisera 

vilka aktiviteter som människor känner sig motiverade till. Variationen i den inre motivationen 

kan enligt Ryan och Deci (2000) specificeras genom kognitiv evolutionsteori som är en del av 

självbestämmandeteorin. Den går ut på att handlingar mellan människor som till exempel 

belöning och feedback vilka ger en känsla av kompetens under utförandet av en aktivitet, kan 

öka den inre motivationen eftersom de tillfredsställer basbehovet av kompetens. Det räcker dock 

inte att människor upplever ökad kompetens utan de behöver även känna sig självbestämmande 

för att den inre motivationen ska öka (Ryan & Deci, 2000). 

 

Även om inre motivation är en viktig typ av motivation är de flesta aktiviteter som människor 

utför inte endast inre motiverande. Yttre motivation är inte autonom och enligt 

självbestämmande teorin kan det vara stor skillnad på till vilken grad den inte är autonom. För att 

ge ett exempel studerar en student av anledningen att informationen anses värdefull senare i 

arbetslivet, men även av den yttre motivationsfaktorn att det ger ett instrumentalt värde i form av 

betyg, snarare än att det är intressant. Andra exempel på anledningar till att aktiviteter utförs med 

hjälp av yttre motivation kan vara för att tillfredsställa ett externt krav eller under press för att 

undvika skuldkänslor och ångest (Ryan & Deci, 2000). 
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3.6.2 Maslows behovshierarki 

Ett annat sätt att se på motivation är Maslows behovshierarki som går ut på att det finns fem 

olika steg och att det undre steget bör uppfyllas innan individen strävar efter nästa. Det första 

behovet i hierarkien är fysiologiska behov, vilket är de grundläggande behoven för att en 

människa ska överleva som till exempel vätska, mat, värme, sömn och lust. Nästa steg är 

trygghetsbehov vilket är ett behov av struktur, trygghet och stabilitet i tillvaron. Samhörighet och 

kärlek är det tredje steget och handlar om sociala behov som att känna samhörighet och att bli 

accepterad av andra. Det näst sista steget är självkänsla vilket har att göra med självrespekt , men 

även om bekräftelse och uppmärksamhet av andra. Det sista steget handlar om 

självförverkligande, det vill säga att när alla andra nivåerna är uppnådda kan individen ägna sig 

åt det den vill som till exempel träning (Maslow, 1970). 

 

3.6.3 Reiss 16 basbehov 

Reiss (2001) är en forskare som har forskat inom vad som motiverar människor och som har 

kartlagt 16 olika basbehov som kan ge en insikt i hur en individ är samt varför individen agerar 

som den gör. Enligt Reiss (2001) bör man utgå ifrån dessa behov för att förstå vad en människa 

tänker göra samt hur man ska gå tillväga för att tillfredsställa människans behov. De behov som 

är intressanta är de som människan känner extra starkt eller extra svagt för. Nedan redogörs för 

vart och ett av de 16 basbehoven samt hur man avgör vilket/vilka behov som är extra starka för 

att kunna avgöra vilka faktorer som driver en individ. 

 

Makt 
Makt är behovet av att känna en känsla av kontroll och kompetens och medför att individen 

anstränger sig för att nå sitt mål samt gillar att anta nya utmaningar. Maktbehovet kan tillgodoses 

främst via prestationer oavsett dess storlek. En individ har ett starkt behov av makt om den är 

ovanligt ambitiös jämfört med andra i sin egen ålder, söker sig till ledarroller eller dominerar i 

sociala samtal med de i sin egen ålder. (Reiss, 2011, s.41-44). 

 

Oberoende 
Individer som har ett behov av oberoende vill känna sig fria och tar helst inte emot hjälp utan vill 

prestera själva. De vill att deras prestationer reflekterar deras egna tankar och idéer och kan 

känna beroendefientlighet mot människor som försöker hjälpa dem eftersom de inkräktar på 

oberoendet. Om en individ vanligen motsätter sig råd och ledning från andra eller tycker att 

självständighet är grundläggande för att de ska uppnå lycka har de ett starkt behov av att vara 

oberoende (Reiss, 2001, s. 44-47). 

 

Nyfikenhet 
Att lära för lärandets skull och att tycka om själva inlärningsprocessen är att vara nyfiken. 

Sanningssökande är en viktig del i att vara nyfiken och individer med detta behov kan ägna 

mycket tid till att analysera saker och ting. Törstar individen efter kunskap, är frågvis eller tänker 

mycket på vad som är sant så är nyfikenhet ett starkt behov (Reiss, 2001, s. 47-49). 

 

Acceptans 
En individ som är rädd för kritik eller att avvisas och tycker det är viktigt att inkluderas, har ett 

behov av acceptans. Människor med detta behov har en tendens att ha lågt självförtroende och 
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känner sig osäkra. En individ som sätter upp lätta mål, ger upp eller har svårt för att ta emot 

kritik har ett starkt behov av acceptans. 

 

Ordning 
Behovet av ordning ger sig i uttryck genom att individen håller städat, gör listor, planerar eller 

sätter upp regler. En individ som är mer organiserad än merparten och har många regler som den 

försöker följa samt tycker om att städa upp efter sig har ett stort behov av ordning. 

 

Sparande 
Betyder att en individ har ett behov av att samla och slösar inte på något, inte heller tid. De 

försöker hitta användningsområden för allt och är även sparsamma med pengar oavsett om de 

behöver vara det eller inte. Det som karakteriserar en person med ett starkt behov av att spara är 

att den samlar på saker, är snål samt håller hårdare om plånboken än andra. 

 

Heder 
Behovet av heder ger sig i uttryck genom att individen visar lojalitet mot till exempel sitt arv, sin 

etniska tillhörighet, sitt land eller sina föräldrar. Dessa personer tycker att det är viktigt med 

traditioner och värderar plikt högt. En individ som är känd som en mycket principfast samt lojal 

person har ett starkt behov av heder. 

 

Idealism 
Att ha ett behov av social rättvisa och ärlighet har att göra med behovet av idealism. Dessa 

människor jobbar för att bidra till att göra världen till en bättre plats. En individ har ett starkt 

behov av idealism om de gör personliga uppoffringar för en humanitär eller social sak, ställer 

upp för hjälporganisationer eller ger frikostiga bidrag till behövande. 

 

Social kontakt 
När det är viktigt för individen att ha kul med vänner har den ett behov av social kontakt. Det 

som kännetecknar en person med ett stort behov av social kontakt är ett starkt behov av mycket 

kontakt med andra människor för att känna sig lycklig samt är känd för att vara en person som 

tycker om att ha kul. 

 

Familj 
Är behovet av att ta hand om sina barn samt göra uppoffringar för dem. Att individen till 

exempel jobbar på ett jobb den inte trivs på för att kunna försörja sin familj eller jobbar mycket 

övertid för att kunna ge sina barn en utbildning. De som känner att de behöver fostra barn för att 

vara lycklig och lägger ner mycket tid på sina barn jämfört med andra har ett stort behov av 

familj. 

 

Status 
Status är att ha ett behov av prestige, vilket går att se som ett överlevnadsvärde. Att människan 

strävar efter ett större näringsintag, hälsovård samt privilegier i nödsituationer. De som drivs av 

status försöker hela tiden ta sig uppåt i världen och imponeras av människor som tagit sig högt 

upp som tillexempel kändisar och de som lyckats göra karriär. En individ som ofta vill köpa de 

bästa och dyraste sakerna, köper saker med avsikt att imponera på andra eller försöker bli 

medlem i prestigefulla klubbar och organisationer har ett stort behov av status. 
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Revansch 
Känslor av ilska och hat samt att göra rättvisa mot de som kränker en är att ha ett behov av 

revansch. Revansch kan motiveras av både tävlingsinriktning och aggressivitet. Dessa känslor 

kommer till ytan när människan blir besviken, förolämpad eller hotas av angrepp. Den som har 

ett starkt behov av revansch har svårt att kontrollera sin vrede, är aggressiv, gillar att tävla samt 

tillägnar stor tid till att ta revansch. 

 

Romantik 
Romantik är behovet av skönhet och sex och handlar mycket om att göra sig attraktiv för det 

motsatta könet. Det som karakteriserar en individ med starkt behov av romantik är att den lägger 

ner mycket tid på att jaga romantik jämfört med andra, har hunnit haft många sexpartners, har 

svårt att kontrollera sin sexuella drift eller lägger ner mycket tid på sitt utseende. 

 

Mat 
Att lägga ner mycket tid på att handla mat, laga mat samt att äta mat är att ha ett behov av mat. 

Även om hunger är ett biologiskt tillstånd finns det psykologiska faktorer som påverkar om 

människan känner sig hungrig eller ej. Till exempel kan en dessert gå ner fast man egentligen är 

mätt medan en maträtt som inte alls ser tilltalande ut avstås fast man egentligen är hungrig. Den 

som har ett stort behov av mat tillbringar ovanligt stor tid på att äta jämfört med andra eller ägnar 

mycket tid till att tänka på sin vikt. 

 

Fysisk aktivitet 
Människans kropp är byggd för att röra på sig och att ha ett behov för fysisk aktivitet betyder att 

tycka om att idrotta, gå promenader och fysiskt arbete. En individ som alltid motionerat mycket 

samt anser sport som en viktig del av sitt liv har ett starkt behov av fysisk aktivitet. 

 

Lugn 
Lugn är behovet av att ta avstånd från faktorer som gör en stressad. En individ som har detta 

behov gör ofta förändringar i sitt liv med målet att miniera stressfaktorerna. En individ med ett 

starkt behov av lugn blir rädd vid kroppsliga symptom som till exempel att hjärtat slår fort, har 

haft flera panikattacker eller är rädd och blyg överlag. 

 

3.7 Att förstå användaren 

Innan utvecklare börjar utveckla till exempel appar är det viktigt att reda på följande: vilka det är 

som ska använda applikationen, aktiviteterna som står i fokus för användaren, sammanhanget i 

vilket aktiviteterna tar plats och innebörden för design av teknologin. För att få svar på de 

frågorna samlar designers in användarhistorier om användarnas nuvarande situation, deras mål 

och vad de strävar efter för att sedan omvandla det till en kravspecifikation för den nya appen 

(Benyon, 2010, s. 146-147).  

 

Beslut om vilka funktioner som ska ingå i apparna tas efter vilken prioritet kraven har hos 

användarna eftersom designprojekt sällan har resurser för att uppfylla alla krav. För att välja ut 

vilka krav som ska ingå klassificeras de in i kategorierna: måste ha, borde ha, kunde ha och vill 

ha, men inte den här gången (Benyon, 2010, s. 150). 
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Enligt Benyon (2010) är ett av de effektivaste sätten att få fram vad människor efterfrågar att 

prata med dem. Intervjuer med intressenter är ett bra sätt att få ihop användarhistorier och 

designers använder sig oftast av semi-strukturerade intervjuer eftersom det kan ge dem nya 

infallsvinklar (Benyon, 2010, s. 152).   

 

 

3.8 Tidigare forskning på området 

Några som har forskat inom området för vad som kan motivera till styrketräning tidigare är 

Kilpatrick et al. (2005). De gjorde sin undersökning bland collegestudenter med syftet att dels 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan vad som motiverar killar och tjejer till träna och 

dels för att undersöka om det var någon skillnad i de motivationsfaktorer som ligger bakom 

styrketräning och de som ligger bakom andra sporter. För att komma fram till sitt resultat delade 

Kilpatrick et al. ut enkäter till studenterna under deras lektioner samtidigt som det fanns en 

person på plats för att besvara frågor om något i enkäten var oklart. De hade redan kartlagt vilka 

typer av motivationskällor de ville undersöka i enkäten och till varje motivationskälla gavs några 

påståenden som deltagarna fick rangordna från 0-5 efter hur relevanta de ansågs vara för 

studenternas träning (Kilpatric et al., 2005). 

 

Det resultat Kilpatrick et al. fick fram av studien indikerade att det var olika motivationsfaktorer 

som låg bakom att vilja utöva en sport och vilja styrketräna. Det som motiverade till att 

styrketräna var mestadels yttre faktorer medan det som låg bakom att utöva en sport var mer inre 

faktorer. De fem viktigaste motivationsfaktorerna bakom att styrketräna i inbördes ordning var: 

positiv hälsa, styrka och uthållighet, utseende, viktkontroll och att undvika dålig hälsa. Det som 

istället var det som motiverade studenter mest till att sporta var: tävling, smärta, påtryckningar på 

hälsan, nöje, utmaning och återupplivning. Utefter det resultatet drog Kilpatrick et al. slutsatsen 

att de som utövade en sport verkade göra det för sakens skull medan de som styrketränade 

verkade göra det för någon annan utkomst än själva tränandet (Kilpatrick et al., 2005). 

 

Några andra som har forskat inom området att motivera till träning genom smartphones är Möller 

et al. (2008). De utvecklade en app med namnet Gymskill som skulle fungera som en 

personligtränare vid träning. Genom en algoritm kan appen spela in och analysera de övningar 

som användaren utför tack vare att de inbyggda sensorerna som finns i smarphones kan sättas 

mot gymutrustningen. För att undersöka om den funktionen ansågs motiverande för dess 

användare genomförde de en fallstudie och kom fram till att appen ansågs motviera användarna 

både på kort och på lång sikt. Det som uppskattades i appen var främst att användarna kunde se 

sina framsteg samt fick hjälp med hur de skulle utföra övningarna på rätt sätt för en så effektiv 

träning som möjligt (Möller et al., 2008). 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras materialet från intervjuerna uppdelat i de tre olika grupperna av 

aktivitetsnivåer. 

 

4.1 Respondenterna 

Deltagarnas svar kommer att presenteras anonymt för att följa den etiska riktlinjen om 

konfidentialitet. Intervjupersonerna med en låg aktivitetsnivå benämns Inaktiv A, B och C. De 

intervjupersoner med en mellan aktivitetsnivå benämns Medel A, B och C och de med en hög 

aktivitetsnivå benämns Aktiv A, B och C. Svaren kommer att presenteras i teman utifrån de 

basbehov som valdes ut av Reiss (2001) 16 basbehov och för att få en bättre förståelse för 

deltagarna inleds det med bakgrundsinformation. 

 

4.2 Ungdomar med en låg aktivitetsnivå 

4.2.1 Bakgrund 
På frågan om hur mycket respondenterna styrketränade i snitt per vecka svarade inaktiv A och C 

0 gånger per vecka, medan Inaktiv B sa 1 gång i veckan. Anledningen till att de inte tränade 

oftare var enligt Inaktiv A en blandning mellan lathet och dålig självdisciplin. Inaktiv B och C 

svarade att en anledning var att de inte hade något gymkort och Inaktiv B tillade “Promenader 

kan jag gå ändå, men styrketräning blir det inte att jag gör hemma. Eftersom det inte är kul har 

jag ingen motivation att göra det heller”. Inaktiv C sade att det förutom avsaknaden av gymkort 

även berodde på lathet och avsaknad av tid. Det som skulle kunna få Inaktiv A att styrketräna 

oftare var struktur och att det inte var lika lätt att hoppa över träningen och tillade “Sedan är det 

tillgängligheten också, nu måste jag promenera 1,5 kilometer och i snön är det inte speciellt 

lockande”.Inaktiv B tyckte istället att det som hade motiverat till mer träning var om det hade 

funnits en anledning till att vara starkare, till exempel om jobbet hade krävt det. Som det var nu 

sågs det ingen nytta i att träna. Inaktiv C tyckte att det hade behövts någon som kontrollerade och 

följde träningen, helst en personlig tränare om det inte hade varit så dyrt. 

 

Makt 
När det frågades hur respondenterna förhöll sig till att ha kontroll över sina framsteg svarade 

Inaktiv A att det hade varit trevligt, men inget som det fanns ork till att lägga ner tid på själv. 

Inaktiv B hade synen att “det spelar inte så jättestor roll, jag blir inte besviken om jag inte hela 

tiden kan öka i vikter. Det räcker att jag vet att jag blir starkare, det är kul att kolla någon gång 

om jag blivit starkare, men det är inte så att jag behöver göra det varje gång”. Inaktiv C kände 

tvärt om att det var självklart att det skulle går att se ett resultat för varje vecka som ett bevis på 

att träningen och kosten gett resultat.  

 

Oberoende 
Alla intervjupersonerna kände att de gärna ville ta emot råd och tips från andra eftersom de 

kände att de inte själva hade den kunskap som behövdes för att kunna träna på egen hand. Dock 
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kände alla att de egentligen tyckte att det var skönare att träna själva om de hade haft kompetens 

att göra det, men de hade ändå gärna frågat om hjälp vid behov. 

 

Nyfikenhet 
På frågan om det var viktigt med kunskap om tekniken bakom styrketräning samt annan relevant 

information som kost svarande Inaktiv A “Det tycker jag är viktig eftersom om man lägger ner 

tid vill man att den ska vara effektiv, man vill inte slänga tid i sjön genom att göra på fel sätt”.  

Inaktiv B och C ansåg istället att det var viktigt att veta hur tekniken skulle utföras för att inte bli 

skadad under träningen och att tekniken var något som det efterfrågades mer kunskap inom. Vad 

gällde kunskap inom kost för deras del var det inte lika intressant eftersom det ansågs självklart 

att vill man bygga muskler ska man äta protein och mer kunskap än så behövdes inte.   

 

Acceptans 
När det gällde hur intervjupersonerna förhöll sig till att bli peppade (uppmuntrade, beredda att 

göra sitt bästa) under träningen tyckte Inaktiv A och B att det hjälpte dem i träningen och Inaktiv 

B uttryckte sig “Jag tar i lite extra om jag blir peppad, det gör jag ändå. Bra om jag själv inte 

känner att jag har någon energi om någon försöker peppa.” Inaktiv C hade istället inställningen 

att om det fanns motivation att ta sig till gymet behövdes det inte någon som stod och skrek en i 

örat. 

 

Ordning 
Intervjupersonerna var eniga om att de helst såg att någon annan gjorde deras träningsprogram åt 

dem, eftersom de ansåg att programmet skulle bli bättre då. Inaktiv B uttryckte sig “Jag gillar 

när det är färdiga program som någon annan har gjort. Det tycker jag är ganska skönt för då vet 

jag att jag får med allting. Ibland kan det vara kul att välja själv om jag till exempel vill köra 

mage, men då kan jag göra det själv efteråt.”  

 

Sparande 
Angående möjligheten att kunna samla poäng vid styketräningen ansåg Inaktiv A att själva 

poängsamlande i sig inte var intressant. Fanns det däremot någon annan mening som att poängen 

kunde jämföras från vecka till vecka, samt hur mycket poäng som behövde uppnås för att nå 

vissa mål i träningen så skulle det uppskattas. Inaktiv B ansåg att poängsamlandet kanske kunde 

motivera lite till att stykreträna ifall att poängen jämfördes mot andra eftersom denna inte ville 

framstå som lat. Inaktiv C var däremot väldigt negativt inställd till att samla poäng och uttryckte 

sig “Det skulle jag aldrig någonsin göra, eftersom jag är lat och inte tränar vill jag inte känna 

pressen. Man måste hitta motivationen någon annanstans och inget jävla bingo”. 

 

Social kontakt  
“Det kan vara trevligt att träna med någon annan, men det är inte viktigt för mig egentligen. Det 

är mest för att jag ska ha motivation, för annars bangar jag ut om jag får bestämma själv” var 

inaktiv A:s svar på frågan om hur viktigt det var med social interaktion vid träning. Inaktiv B 

tyckte att det var roligare att träna med någon annan och gjorde helst det, men att social kontakt 

inte var huvudsyftet med att träna. Inaktiv C däremot ville inte ha någon social kontakt alls under 

sin träning. 

 

Status  
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Vad det gäller att se upp till idrottsprofiler eller andra kändisars träningsråd tyckte inaktiv A inte 

att det fanns något samband mellan att vara känd och veta hur man ska träna. Dock kunde 

eventuellt råd från tränare eller läkare vara av intresse. Inaktiv B tyckte att idrottsprofilers råd 

kunde vara intressanta, men att de låg på en nivå som inte var rimlig för att kunna utföra själv. 

Råd från de som idrottat mycket själva ansågs intressant av Inaktiv C som uttryckte sig “ Det 

beror på vilka det är, jag läste Magnus Samuelssons bok om hur viktigt det är att övningarna 

utförs rätt och hur man gör rätt. De har ofta gjort misstag och man lär sig av dem som gjort 

misstag innan”. Vad det gällde vanliga kändisar var det ingen information som var relevant att ta 

in för någon av intervjupersonerna. 

 

Revansch  
Ingen av intervjupersonerna ansåg att tävling vid styrketräning var något positivt och hade olika 

anledningar till detta. Inaktiv A tyckte inte att styrketräning var tillräckligt svårt för att det skulle 

vara en utmaning att tävla i det. Inaktiv B ansåg att tävlandet var mot sig själv och inte mot 

någon annan. Inaktiv C:s åsikt om tävling vid stryketräning var “Man ska inte jämföra sig med 

andra, alla avancerar i sin egen takt. Alla har olika förutsättningar och att tävla mot andra i 

styrketräning är bara dumt och man kommer göra illa sig”. 

 

Romantik 
Alla intervjupersoner tyckte att utseendemässiga resultat var en viktig del i varför de tränade, 

men hade olika mål med vilka resultat de ville uppnå. Inaktiv A:s mål var att bli starkare och 

inaktiv B sade “Det är kul om man får snyggare mage. Det är inte viktigast, men det bidrar. 

Man gör det om man börjar bli slapp”. Det som Inaktiv C eftersträvade var att se större ut. 

 

Mat 
Att träna för viktnedgång var det ingen av deltagarna som gjorde, utan det var snarare för att gå 

upp i vikt i form av muskelmassa som träningen skulle bidra till. Inaktiv B tillade även att det 

aldrig hade varit något problem att hålla vikten och att det hade varit svårt att veta om åsikten 

varit annorlunda ifall att det lades på en massa kilon. 

 

Fysisk aktivitet 
Att träna bara för att det var kul svarade deltagarna starkt nej på och Inaktiv A jämförde träning 

med att laga mat, något som endast gjordes för att det var nödvändigt och bidrog till ett bättre 

välbefinnande Inaktiv B sade “Det kanske är för att jag inte tycker det är kul som att jag inte är 

på gymet. Det är viktigt att det ska vara kul, men det är inte kul”. 

 

4.3 Ungdomar med en mellan aktivitetsnivå 

Bakgrund 
Medel A och Medel C angav att de styrketränade 3 gånger i veckan, medan Medel B angav 2 

gånger i veckan. Medel A och Medel C hade även samma anledning till att de inte styrketränade 

oftare och det var för att de inte ville bli för biffiga (muskulösa och kraftiga). De använde sig 

därför också av sådana träningsformer som bränner fler kalorier. Medel B däremot hade gärna 

tränat mer om det funnits tid till det. Medel A sa att det som skulle öka dennes styrketränande 

var om det skulle kunna bränna lika många kalorier som konditionsträning. Medel B tyckte 

istället att något socialt sammanhang skulle kunna vara det som motiverade till mer träning, 
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eftersom mycket tid lades på skola och jobb så ville B ha mer tid för sociala kontakter. Medel C 

uttryckte sig som “Om man bodde närmare gymet kanske, det är det som gör att man drar sig 

för att träna, att det är jobbigt att ta sig dit typ”. 

 

Makt 
Alla intervjupersonerna ville tydligt kunna se att de gjort framsteg i sin träning som en slags 

bekräftelse. Som Medel A uttryckte det “Ja det är viktigt, annars vore det värdelöst om jag tog i 

för lite och inte utvecklades någonting”. 

 

Oberoende 
Vad gällde tips och råd från andra ansåg sig alla själv ha den kunskap som behövdes för att 

kunna träna självständigt, men de tog gärna emot råd och tips från andra och ansåg det bara som 

positivt. Medel C motiverade det hela genom “Jag är ganska bra på att ta reda på olika 

övningar och vad som är bra, det är lätt att kolla på Internet, vilka övningar som är bra och 

vilka övningar som tränar muskler och hur man ska träna för att komma åt vissa muskler. Jag 

tycker det är skitkul att få tips från andra, man kan lära sig mycket genom att snacka med andra, 

de kanske har någon teknik som man inte själv tänkt på”. 

 

Nyfikenhet 
Medel A tyckte att det var viktigt att lära sig om rätt teknik vid styrketräning för att inte riskera 

att skada sig under träningen. Medel B och C tyckte även att det var viktigt att lära sig om 

tekniker och kost för att få ut det mesta av träningen. “Jag tycker det är väldigt viktigt att ha rätt 

teknik så att man inte skadar kroppen och får ut maximalt av övningarna att man gör dem 

korrekt liksom. Kostråd är också väldigt viktigt, kul med tips om vad som är bra när man tränar 

och så” sade Medel C. 

 

Acceptans 
Både Medel A och C ansåg sig peppa sig själva tillräckligt mycket. Det inte behövdes någon 

annan som gjorde det. Medel A motiverade detta genom “Jag har så stora krav på mig, så på 

något vis peppar jag igång mig själv. Det är inte så viktigt att någon peppar mig utifrån, jag har 

ett eget driv inifrån. Det värsta som finns är när man kommer hem efter träningen och vet att 

man inte gjort allt”. Medel B hade istället åsikten att “Det är sjukt viktigt, det tycker jag är 

väldigt väldigt bra. Ofta finns det kanske 20% kvar som inte riktigt används, om någon hjälper 

till att låsa upp den delen kan man ta ut sig mer. Dock blir man slutkörd om man kör så varje 

gång, men åtminstone en gång i veckan är det bra”. 

 

Ordning 
På frågan om intervjupersonerna gillade att lägga upp sitt träningspass själva hade de lite olika 

åsikter. Medel A hade en lång motivering till sitt förhållningssätt “Jag tycker att det är skönare 

att bestämma det själv, för då kan man ändra det efter vad man är sugen på idag. Då slipper 

man tvånget, allt jag blir tvingad att göra tycker jag är jobbigt. Det är friare att bestämma själv, 

det skulle inte funka om man skulle skita i det, men eftersom jag inte vill svika mig själv funkar 

det”. Medel B däremot kände att den kunskap som krävs för att skapa ett eget träningsprogram 

saknades, men att det annars var något som B ville testa. Medel C tyckte att variation var bäst, 

för då kunde de övningar som respondenten själv tyckte var kul att utföra blandas med övningar 

som andra ansåg vara bra. 
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Sparande 
Medel A och Medel B ansåg att poängsamling vid styrketräning var något som skulle motivera 

dem, fast av olika anledningar. Medel A förde i dagsläget själv statistik hemma för att kunna 

jämföra mot sig själv hur det gått mellan olika veckor. Medel B däremot ville hellre få poäng för 

olika utmaningar som skulle utföras och lyckas ta fler poäng än andra. Medel C sade istället 

“Jag tror inte det skulle hjälpa mig i motivationen, utan det är när jag märker resultat som det 

motiverar mig. Typ att jag kan ta mer på någon övning, att jag känner att jag utvecklas och blir 

snabbare eller starkare, det blir som poäng för mig, personliga poäng”. 

  

Social kontakt 
Intervjupersonerna förhöll sig lite olika till social kontakt vid träning. Medel A tyckte att det 

kunde vara trevligt med sällskap ibland och andra stunder var det skönt att träna själv och vara i 

sin egen värld. Medel B hade en lång utläggning som svar på frågan“Det är viktigt tycker jag. 

Dels är det mycket roligare om man drar och tränar med olika vänner och om man lär känna 

folk på gymet man tränar på är det en extra sporning också i form av motivation när man tränar. 

Då blir det inte bara att man går dit för att träna utan socialt umgås med polare också. Det kan 

hjälpa till när det känns tungt att träna”. Medel C tyckte att det var kul att träna med vänner, 

men att det inte fanns några intentioner att skaffa nya vänner genom gymbesöket. 

 

Status  
Medel A och Medel C tyckte att idrottsprofiler var något de såg upp till och att de gärna tog del 

av deras tips när det gällde träning. Medel A tyckte även att träningstips från vanliga kändisar 

med snygga kroppar var något som var intressant. Medel B tyckte däremot inte att tips från 

idrottsprofiler var något som lades vikt vid, det som däremot skulle vara intressant var att få 

träningstips någon högt uppsatt inom samma yrkeskategori. 

 

Revansch  
Vad det gällde tävling vid styrketräning hade intervjupersonerna olika åsikter. Medel A ansåg att 

det endast var att tävla mot sig själv som var intressant. Medel B däremot hade gärna tävlat mot 

andra om det funnits mer tid att lägga ner på styrketräningen eftersom det idag tränades för lite 

för att det skulle vara värt att tävla mot andra. Medel C förhöll sig någonstans mitt emellan “Det 

är alltid kul att tävla mot andra, men det är tillräckligt motiverande att bli starkare själv, att 

man märker att man presterar mer än tidigare, den motivation brukar räcka för mig”. 

 

Romantik 
Att utseendemässiga resultat var viktiga och en stor anledning till träningen var alla överens om. 

Medel A:s kommentar var “Indirekt gör man det, även om det inte blir någon skillnad gör jag 

det för att hålla kvar det jag har. Om jag visste att jag fick ha kvar en bra kropp utan att träna, 

skulle jag inte göra det, man är ju lat”. Medel C poängterade att även om det var viktigt att träna 

för utseendets skull var även hälsan en viktig del. 

 

Mat 
Medel A sa att en av de större orsakerna till att träna var för att kunna äta onyttigt utan att gå upp 

i vikt. Medel B kände istället tvärtom och tränade för att öka i vikt. Medel C svarade “Det är 

klart att det är viktigt, men ibland är det roligare att prioritera det som är roligt också”. 
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Fysisk aktivitet  
I fall att det tränades bara för att det var kul kände Medel A som följande “I vissa fall gör jag det 

bara för att det är kul, om jag till exempel tränar med en kompis, eller om jag kommit igång. Det 

går i vågor, när man utvecklas är det kul. När man har haft uppehåll och får börja om är det 

astråkigt”. Medel B och Medel C tyckte båda att det var kul att träna. 

 

4.4 Ungdomar med en hög aktivitetsnivå 

Bakgrund 
Aktiv A och C angav att de styrketränade 5 dagar i veckan och Aktiv B tränade 5-6 gånger i 

veckan. Aktiv A och B:s största anledning till att de inte tränade oftare var att tiden inte räckte 

till. Aktiv C sade sig inte träna oftare för att ge kroppen en chans att återhämta sig. Alla 

respondenter var eniga om att det som skulle motivera dem att träna mer var om det skulle ge ett 

bättre resultat och Aktiv C uttryckte sig “Jag skulle inte ha något problem att träna oftare om 

jag trodde att det skulle ge mer. Jag tränar så ofta som jag tror ger optimalt resultat. Jag 

skippar att träna för att kunna återhämta mig, även om jag egentligen skulle vilja träna”. 

 

Makt 
Aktiv B tyckte att det viktigaste var känslan av att bli starkare och det inte fanns något behov av 

att få det bevisat svart på vitt. Aktiv B och C ansåg däremot att kontrollen över framsteg var 

viktigt. Aktiv C motiverade detta med “Jag tror att jag skulle bli motiverad av att ha kontroll, 

att känna att när man tränar går man framåt,. Så att det känns som att det går framåt hela tiden 

och om det inte går framåt skulle jag kunna analysera varför”. 

 

Oberoende 
Alla kände att de klarade av att träna själva utan tips och råd från andra, men att de gärna tog 

emot råd. Aktiv A:s svar på frågan var “För mig tycker jag att det har funkat bra att träna själv, 

vilket jag gjort mycket. Jag tar jättegärna hjälp och råd från andra, det kan göra så att jag 

utvecklar mig. Så det är bra”. 

 

Nyfikenhet 
Att kunskap om teknik och kost var en viktig aspekt i träningen för att få ut så mycket som 

möjligt av den var alla intervjupersoner överens om. Aktiv B svarade “Tekniken är nog det 

viktigaste av allting, desto mer rätt man tränar desto bättre resultat. Kosten är väldigt viktig 

eftersom det är resten av tiden när man inte tränar. Tekniken är viktig eftersom jag tränar 

fokusträning, att man verkligen kör på rätt sätt och spänner rätt muskler i rörelserna”. 

 

Acceptans 
Även att ha någon som peppar en utifrån tyckte alla respondenterna var viktigt för att uppnå bra 

resultat med sin träning. Sedan var alla även bra på att peppa sig själva och Aktiv A uttryckte sig 

“Just nu är det ingen annan än mig själv som peppar en. Men det är absolut bra, vill man 

utvecklas behöver man någon som peppar en”. 

 

Ordning 
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Planera sitt eget träningspass ville både Aktiv, A, B och C göra, men råd från andra togs gärna 

emot. Aktiv A:s motivering till det var “Jag tycker nog att det är ganska skönt att själv planera 

mitt träningspass utifrån när jag har tid och när jag känner för det. Det är olika från vecka till 

vecka vad man vill göra och när man vill träna och det tycker jag är bäst att utforma själv”. 

Aktiv B motiverade det istället med “Jag planerar ganska mycket själv och man vet ungefär hur 

man vill ha det och vad man vill träna. Det är väldigt skönt att bestämma själv och då blir det 

även av genom att man har bestämt det själv”. 

 

Sparande 
Möjligheten att få poäng vid sitt tränande fanns det lite olika åsikter om. Aktiv A tyckte “Både 

att samla poäng för att utöka sig och hur ofta man tränar är bra om man är en person som 

behöver någon som driver på en. Men för mig personligen är det inget som sporrar mig, men 

kan tänka mig för andra som tycker det är jobbigt att gå på gymet att poäng är bra och sporrar 

dem”. Aktiv B kände sig indifferent till det hela. Att det kanske hade varit kul, men att det 

egentligen inte spelade någon roll. Aktiv C gav ett utförligt svar som löd “Det skulle kunna vara 

motiverande för mig, det beror på hur lätt det är. Det skulle inte vara tillräckligt givande att få 

poäng om jag var tvungen att göra massa saker och skriva in och så, men om det var automatiskt 

skulle jag tycka att det var kul”. 

  

Social kontakt 
Deltagarna ansåg att social kontakt vid träning var kul, men för ett ultimat resultat var det bättre 

att träna själv. Aktiv B tydliggjorde det genom att förklara “Jag tränar helst själv, då vet jag att 

det blir rätt. Det är kul att träna med någon ibland. Men det jag kör nu är bättre att bara 

fokusera till sin musik och inte prata med någon”. 

 

Status  
Alla deltagarna förhöll sig lite tveksamt, men ändå positivt till att ta emot råd och tips från 

kändisar. Största problemet var dock att mycket av informationen som fanns var orelevant. Aktiv 

A svarade “Är det någon jag ser upp till skulle jag kanske ta till mig, om det är en kändis jag har 

ett bra öga för. Men det gäller samma sak, även om det är en kändis jag tycker är bra får man 

sålla. Det är svårt att sålla och man kan inte gå på allt som står, det står mycket skit i tidningar. 

Det är viktigt att tänka utifrån sig själv och veta vart man har sig själv”. 

 

Revansch  
Aktiv A och Aktiv C ansåg att det var genom tävling som det kunde uppnås bättre resultat och att 

det var genom att tävla som det fanns en möjlighet till utveckling. Aktiv B tyckte istället att 

“Egentligen inte, det är nog mer sig själv man tävlar mot. Det spelar ingen roll, det är för sig 

själv man sätter upp mål och det är dem man tävlar mot och försöker uppnå. Det är bara mot sig 

själv faktiskt”. 

 

Romantik 
Att träna för utseendemässiga resultat tyckte alla intervjupersonerna var en viktig del i träningen, 

men inte det viktigaste. Aktiv C sade “Det är samma sak där, det är inte anledningen till att jag 

tränar, men det är en bra bonus”. 

 

Mat 
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På frågan om deltagarna tränade för att hålla vikten gavs lite olika svar. Aktiv A svarade “Just 

nu är det klart att man tänker på vikten också, absolut. Jag tränar framför allt för att jag mår 

bra av det. Det är största prioriteten som jag tränar för. För att bevara vikten är inte på någon 

av mina prioritetslistor, men det är klart att jag tänker på det”. Aktiv B svarade att vikten hade 

varit en viktig faktor förut, men att det nu var viktigare att träna för att bli starkare. Aktiv C sade 

däremot att vikten aldrig hade varit en av anledningarna till att träna. 

 

Fysisk aktivitet  
Alla respondenter tyckte att träning var något roligt, men att de även tränade de dagar som det 

inte kändes roligt. För att tydliggöra sade Aktiv C “Jag tror att det är svårt att göra någonting 

mycket om det inte är kul och därför är det en viktig faktor att man tycker om det. Jag ser det 

som en hobby också. Om jag bara skulle träna för att det var kul, skulle jag skippa att träna 

vissa dagar, men väljer att gå dit även när det inte känns kul. Det skulle inte bli lika ofta om jag 

bara gick dit när jag känner att det skulle vara roligt att träna liksom”. 
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5. Analys  
I det här kapitlet analyseras resultatet från empirin för att komma fram till vilka funktioner som 

bör finnas i appar för styrketräning för respektive aktivitetsnivå för att de ska bli motiverade. 

 

I empirin ställdes frågor som var utformade för att kunna ta reda på hur de olika grupperna 

förhöll sig till olika motivationskällor. Enligt Benyon (2010) är det svårt att tillmötesgå 

användarens alla önskningar på grund av tid och budget och designern måste kunna utläsa vilka 

funktioner som är de allra viktigaste för användaren. Benyons riktlinjer om att prata med 

användarna utefter semistrukturerade intervjuer följdes och eftersom respondenternas svar skulle 

tolkas anses att det gick att utläsa vilka funktioner som användarna tror att de vill ha och vilka 

funktioner som de verkligen behöver. Det är en vanlig problematik för systemutvecklare att 

verkligen förstå användarnas behov eftersom de själva saknar kunskap om utveckling och 

därigenom även den kunskap som krävs för att verkligen veta vad de efterfrågar rent tekniskt för 

att tillgodose deras behov. Efter att intervjupersonernas svar granskades noggrant valdes de tre 

viktigaste motivationskällorna för varje grupp ut för att sedan kunna göra en mappning till 

funktionaliteten i appar som borde anses tilltalande för respektive grupp. 

 

5.1 Ungdomar med en låg aktivitetsnivå 

De största anledningarna till att individer med låg aktivitetsnivå inte tränade oftare var 

avsaknaden av gymkort, lathet, brist på struktur och kontroll samt att de helt enkelt inte såg 

någon glädje i att träna. Utifrån frågorna som ställdes framgick att det som motiverade dessa 

individer i deras träning var färdiga träningsprogram, information om hur övningarna skulle 

utföras och en förbättring på deras utseende. Med andra ord var det främst yttre 

motivationsfaktorer som motiverade de som tränade sällan att gå till gymet. Enligt Ryan och 

Deci (2000) är yttre motivation den svagare formen av motivation, vilket kan vara en stor 

anledning till att deras aktivitetsnivå är just låg. Jämför vi istället resultaten mot Maslows teori 

om motivation tyder svaren på att individerna ligger någonstans mellan samhörighet och kärlek 

samt självkänsla. Det är alltså väldigt få tecken på att någon av intervjupersonerna skulle träna 

med anledning av självförverkligande (Maslow, 1970). 

 

Med hänsyn till dessa aspekter är en av funktionerna som jag anser skulle tilltala dessa personer 

instruktioner i form av till exempel texter, bilder och videor. Det skulle både ge dessa användare 

den information som behövs för att utföra övningarna på rätt sätt samtidigt som det möjliggör för 

dem att träna hemma. Hemmaträning är något som skulle lösa problemet för de 

intervjupersonerna som inte hade något gymkort och även för den som ansåg att det tog emot att 

gå sträckan till träningslokalen. Färdiga träningsprogram skulle underlätta möjligheten att träna 

själva hemma och bidra till att strukturera upp träningen. Träningsprogrammet kan även utgöra 

viss kontroll genom att det finns ett helt program som användaren borde utföra och inte bara 

enstaka övningar.  

 

En annan aspekt för att uppfylla kravet om kontroll över träningen skulle vara att användarna i 

förväg gör ett schema över när de ska träna och om de inte tränar vid bestämd tid skulle någon 
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form av straff utlösas. Det finns till exempel appar som drar pengar direkt från bankkortet vid 

utebliven träning, vilket känns som något som skulle kunna passa dessa användare. Det svåra 

med denna typ av kontroll skulle dock vara att verkligen kontrollera att de tränade, att det inte 

går att ta sig runt systemet. Skulle detta kunna få användarna att börja träna blir motivationen om 

en snyggare kropp automatiskt uppfylld. 

 

5.2 Ungdomar med en mellan aktivitetsnivå 

De som idrottade 2-4 gånger i veckan sade att det faktum att styrketräning inte bränner 

tillräckligt mycket kalorier och tidsbrist var anledningarna till att de inte tränade oftare. Dessa 

användares tre främsta motivationskällor vid träning var att ha kontroll över träningsresultatet, 

ett förbättrat utseende, information om hur träningen ska utföras samt kompletterande 

information om kost. Jämfört med gruppen med en låg aktivitetsnivå finns det mer indikationer 

till en inre motivation till att träna, även om merparten fortfarande är av yttre motivation (Ryan 

& Deci, 2000). Betraktas istället alla motivationsfaktorer överlag är dessa personer på gränsen 

till självförverkligande i Maslows behovshierki. Detta genom tecken på tävlingsinstinkter och ett 

genuint intresse för träning (Maslow, 1970). 

 

De funktioner i appar som anses skulle kunna tilltala dessa människor är grafer och andra tydliga 

sätt att påvisa framsteg i träningen. Ett annat sätt att påvisa framsteg i träningen är poäng, om 

poäng gavs vid till exempel ökning av vikter. För att understödja att utseendemässiga resultat 

uppnås skulle en idé vara att kategorisera övningar efter muskelgrupper så att det blir lätt för dem 

att välja övningar utefter vilken kroppsdel de önskar förbättra. Utseendet går även att koppla till 

kostråden som efterfrågas eftersom kosten både är en bidragande faktor till vikten och till 

muskelbyggande.  

 

5.3 Ungdomar med en hög aktivitetsnivå 

Urvalsgruppen med en hög aktivitetsnivå tränade inte oftare dels för att tiden inte räckte till, men 

även för att ge kroppen en chans att återhämta sig. Deras största motivationskällor var 

information om träning och kost, någon som peppade dem samt att träna bara för att det var kul. 

Detta indikerar att dessa individer hade ännu mer inre motivation än de två tidigare grupperna, 

även om de självklart också hade en del yttre motivationsfaktorer (Ryan och Deci, 2000). Vid 

betraktande av Maslows behovshierarki uppnår användarna det sista steget om 

självförverkligande genom att de till stor del tränar av anledningen att det är kul (Maslow, 1970).  

 

Dessa individer tränade alltså redan så ofta som det var möjligt och behövde egentligen ingen 

motivation för att utföra själva träningen, men det går ändå att hitta funktioner i appar som 

effektiviserar deras träning eller gör den ännu roligare. För att dessa användare skulle öka sin 

kunskap om övningars utförande borde även de ha instruktioner i form av bilder, text och videor 

över hur övningarna ska utföras. Kostråd borde också ingå i apparna för att de ska få ut det mesta 

av träningen och det kanske går att anpassa dem efter olika typer av träningspass. 

Intervjupersonerna uppgav även att det var viktigt med någon som peppade en för att de skulle 

prestera till sitt yttersta, vilket är en funktion som borde ingå i appen till dem. 
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Det som var viktigast för dessa individer var att de ansåg att träning var ett glädjeämne i deras 

liv, men det går alltid att göra den roligare. Utifrån intervjusvaren går det att uttyda att några 

aspekter som skulle kunna öka glädjen vid träning är att göra det till ett tävlingsmoment. Att 

användarna till exempel kan få poäng för deras prestationer och jämföra dessa mot andra. För en 

tydlig översikt av de viktigaste basbehoven för respektive grupp samt vilken funktionalitet som 

associeras med respektive är det sammanställt i en tabell. I den första kolumnen visas de olika 

aktivitetsnivåerna och i den andra kolumnen visas respektive grupps tre viktigaste basbehov. Den 

tredje kolumnen visar sedan funktionalitet i appar som går att koppla till respektive basbehov 

anpassat till de olika aktivitetsnivåerna. 

 

Aktivitetsnivå Basbehov Funktionalitet i appar 

Låg 

Nyfikenhet Instruktioner via text, bilder och videor 

Ordning Färdiga program 

Romantik - 

Medel 

Nyfikenhet Instruktioner via text, bilder och videor samt kostråd 

Makt Grafer och poängsystem 

Romantik Övningar kategoriserade efter muskelgrupper och kostråd 

Hög 

Nyfikenhet Instruktioner via text, bilder och videor samt kostråd 

Acceptans Peppande röst 

Fysisk aktivitet Poäng som går att jämföra mot andra 

 
Fig 2. Mappning mellan aktivitetsnivåer, basbehov och funktionalitet i appar. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Slutsatser 

De frågeställningar som låg till grund för arbetet var: 

● Vilka faktorer motiverar ungdomar att träna? 

● Hur skiljer sig dessa faktorer mellan individer som tränar olika mycket? 

● Kan man koppla ihop identifierade motivationsfaktorer och funktionalitet som finns i 

appar? 

 

Efter att data insamlats och analyserats framkom följande svar på frågeställningarna. 

De främsta motivationskällorna för styrketräning skiljde sig mellan de olika grupperna, med 

undantag för nyfikenhet som var en av de tre viktigaste för varje grupp. De andra två basbehov 

som var viktigast för individer med en låg aktivitetsnivå var ordning och romantik. För individer 

med en mellan aktivitetsnivå var det basbehoven makt och romantik som förutom nyfikenhet var 

de viktigaste. Intervjupersonerna med en hög aktivitetsnivå hade de ytterligare basbehoven 

acceptans och fysisk aktivitet.  

 

Studien indikerade att den inre motivationen för att träna ökade för varje aktivitetsnivå och var 

som högst bland de som tränade ofta. Detta stämmer bra överens med Ryan och Decis (2000) 

teori som säger att den inre motivationen är starkare än den yttre motivationen. Dock tyder även 

studien på att yttre motivation lyckades få de med en låg aktivitetsnivå att träna ibland trots att de 

inte hade någon inre motivation till träning (Ryan & Deci, 2000). Detta bör i sin tur indikera att 

genom rätt yttre motivationsfaktorer i en app så kan grupper med en låg och medel aktivitetsnivå 

motiveras till att träna oftare. 

 

Som framgick av analysdelen var det möjligt att hitta funktioner i appar som stämmer överens 

med de motivationsfaktorer som uppmärksammades hos intervjupersonerna.   

 

6.2 Sanningskriterier 

Tillförlitligheten i Uppsatsen anses hög genom att resultatet rapporterades tillbaka till 

intervjupersonerna för godkännande. Genom att intervjupersonerna fick godkänna materialet 

säkerhetsställdes att den verklighet som presenterades stämde överens med deras verklighet. 

Studien anses även gett en rättvis bild genom att personer med olika aktivitetsnivåer har fått ge 

sina synpunkter på vad som motiverar dem. Sedan hade det kanske gett en ännu mer rättvis bild 

om deras uppfattning jämförts med de som använt appar, men det föll utanför ramen för studien 

(Bryman & Bell, 2005, s.306-309). 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning skulle vara att utgå ifrån andra teorier för motivation för att 

komma fram till ett resultat. Det skulle även ha gått att göra en kvantitativ forskning och delat ut 

enkäter till en betydligt större grupp för att se vad som motiverar dem och då även haft mer 

frågor. Det som skulle vara fördelen med det är att en större grupp med människor nås, dock går 

det inte att gå lika djup in på vad som motiverar eller att försöka tolka det på samma sätt. 

 

6.4 Kunskapsbidrag 

Det kunskapsbidrag som denna studie ger är att ge utvecklare en bild av vad som motiverar 

ungdomar för att sedan kunna översätta denna motivation till funktionalitet i appar för att kunna 

attrahera nya kundsegment. Det har även rapporterats om hur dessa motvationsfaktorer skiljer sig 

mellan olika aktiva grupper, vilket gör att apparnas utforming kan anpassas efter vilken grupp de 

ämnas attrahera. En studie av denna karaktär tycks saknas inom området. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
1. Hur ofta styrketränar du i snitt? 

2. Vad anser du är största anledningen till att du inte tränar oftare? 

3. Vad anser du skulle kunna motivera dig till att träna oftare? 

4. Motivera hur du förhåller dig till att ha kontroll över dina framsteg när du tränar? 

5. Motivera hur du förhåller dig till att träna själv utan hjälp och råd från andra?  

6. Motivera hur du förhåller dig till att lära dig rätt teknik samt annan kunskap som är relaterad 

till träning? 

7. Motivera hur du förhåller dig till att någon peppar dig i din träning? 

8. Motivera hur du förhåller dig till att planera upplägget själv på hur din träning ska se ut? 

9. Motivera hur du förhåller dig till att samla poäng vid din träning? 

10. Motivera hur du förhåller dig till social kontakt vid din träning? 

11. Motivera hur du förhåller dig till råd och tips från kända idrottsprofiler i din träning? 

12. Motivera hur du förhåller dig till att tävla mot andra i din träning? 

13. Motivera hur du förhåller dig till träna för att få utseendemässiga resultat? 

14. Motivera hur du förhåller dig till att träna för att hålla vikten? 

15. Motivera hur du förhåller dig till att träna bara för att det är kul? 
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Bilaga 2 - Benschmarikng över apparna och dess funktionallitet 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


