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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka ifall en träningsapplikation med inslag av 
spelifiering och personlig tränare kan öka motivation under träning. 
Samtidigt undersöks vilka funktioner som önskas i följande applikation av 
användare. Träning är något som är otroligt viktigt för en persons hälsa 
vilket gör området aktuellt eftersom tanken med applikationen är att fler ska 
bli engagerade i träning. För att förstå vad som motiverar personer överlag 
men även till träning har flera olika teorier undersökts, exempelvis 
achievement goal theory och den transteoretiska modellen för förändring. 
För att ta reda på vilka funktioner som önskades av användarna 
genomfördes sju intervjuer. De gav ett flertal olika förslag på funktioner 
bland annat tips på nya övningar och visuella instruktioner. Bland annat 
med hjälp av insamlad data från intervjuerna utvecklades en prototyp. I 
prototypen har spelifiering implementerats med nivåer och märken. För att 
ta reda på om den framtagna prototypen kunde öka motivation under 
träning genomfördes ett antal användartest. I testet fick de först fylla i en  
enkät där de bland annat fick ange sin nuvarande inställning till träning. 
Deltagarna fick sedan utföra två likadana träningspass. Det första 
genomfördes med enbart ett papper med instruktioner till de övningar som 
skulle ingå. Det andra träningspasset utfördes tillsammans med prototypen. 
Under dessa två träningspass samlades kvantitativ data in genom Emotiv 
som mäter hjärnans elektriska aktivitet (EEG). Då passen var slutförda fick 
deltagarna ställa upp på en intervju med frågor om hur motivationen 
upplevdes mellan de olika passen. Resultatet från mätningen av Emotiv och 
intervjuerna stämde inte direkt överens. Genom att endast analysera data 
från Emotiv gick det inte på något sätt se att deltagarna blev mer 
motiverade när de fick använda prototypen. Däremot var det enligt data från 
intervjuerna tydligt att deltagarna kände sig mer motiverade och tyckte att 
det blev roligare när de fick träna med prototypen. Data från dessa 
intervjuer kommer ligga till grund för det slutgiltiga resultatet. Spelifiering 
fick även positiv respons från deltagarna under intervjun då ett par personer 
menade att spelelementen absolut skulle kunna bidra till ökad motivation. 
Samtliga deltagare under användartestet uppgav att de tränade för deras 
egen skull, vilket kan ses som mastery-approach goals enligt teorin 
achievement goal theory. Det blir dock svårt att påstå att resultatet är helt 
säkert eftersom deltagarna inte fick tillräckligt med tid till att interagera 
med prototypen. 
 
Nyckelord: motivation, träning, personlig tränare, achievement goal theory, 
spelifiering 
 



   
 

   
 

Abstract 
The purpose of this study is to research whether an exercise application 
with a feature of gamification and personal trainer may increase motivation 
during exercise, as well as what features are desired in such an application. 
Training is something that is important for a person's well-being, thus the 
idea of the application is to get more people involved in physical activity. 
To understand what motivates people overall but also specifically to work 
out, several theories have been studied, such as achievement goal theory 
and the transtheoretical model of change. Seven interviews were conducted 
to find out what features were desired. They gave a variety of suggestions 
on features, including tips on new exercises and visual instructions. With 
the help of collected data from the interviews and examination of theories, a 
prototype was developed. In the prototype gamification has been 
implemented with game elements like levels and badges with the hope that 
gamification will help change behavior and strengthen motivation and 
commitment. In order to find out if the developed prototype could increase 
motivation during exercise, a number of user tests were conducted. In the 
test, they first had to fill in a questionnaire where they, among other things, 
had to indicate their attitude towards exercise. The participants were then 
asked to perform two identical workouts. The first only included a paper 
with instructions for the planned workout. The second workout was 
performed together with the prototype. During the two workouts, 
quantitative data was collected through Emotiv which measure the brain's 
electrical activity (EEG). Once the training sessions were completed, 
participants were asked to take part in an interview. These included 
questions about level of motivation, comparing one session to the other. By 
analyzing data from Emotiv, it was by no means possible to see that the 
participants became more motivated while using the prototype. However, it 
was clear from the interviews that participants felt more motivated and 
found it more fun when they were training with the prototype. Data from 
these interviews will form the basis for the final result. Gamification got a 
positive response from the participants during the interview when a couple 
of people thought that the game elements could definitely contribute to 
increased motivation. All participants during the user test stated that they 
were working out for their own sake, which can be seen as mastery-
approach goals according to achievement goal theory. However, it is 
difficult to assert that the results in this study are absolutely certain as 
participants did not have enough time to interact with the prototype. 
 
Keywords: motivation, exercise, personal trainer, achievement goal theory, 
gamification. 
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Vi tackar vår handledare Morgan Rydbrink som har gett oss råd och 
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1 Introduktion  
Motivationen till att träna är något som flera idag har problem med vilket 
även speglas i den globala viktökningen som kombinerat med för lite motion 
leder till att hjärt- och kärlsjukdomar nu är en av de vanligaste dödsorsakerna 
(Livsmedelsverket 2017). Att idag få hjälp utav en personlig tränare anses 
vara relativt populärt, men på grund av de höga kostnaderna är det inte säkert 
att alla har råd att lägga pengar på en personlig tränare. Oavsett om den 
ohälsosamma trenden brutits finns det fortfarande anledning till att försöka 
hjälpa människor att komma igång med träning för att få ett hälsosammare 
liv. Martinsen et al. (2015) förklarar att träning även är bra för deprimerade 
människor. Det har visat sig att personer som led av depression mådde bättre 
fysiskt men även mentalt med hjälp av fysisk aktivitet. Det fanns ingen fysisk 
aktivitet som visade sig bättre än någon annan, däremot visade det bäst 
resultat då träningen pågick i mer än nio veckor. 
 
I studien har två teorier varit centrala för att förstå motivation, den 
transteoretiska modellen för förändring (TTM) och achievement goal theory 
(AGT). Med hjälp av achievement goal theory kan det bli lättare att förstå 
vilka anledningar som kan få personer att bli mer motiverade och leda till ett 
visst beteende. Achievement goal theory grundar sig på att det finns fyra 
olika typer av målsättningar. Master-approach goals innebär att en person 
vill bemästra en uppgift för sin egen skull, ego-approach goals handlar om 
mål som sätts av en person för att se bra ut jämfört med andra. Master-
avoidance goals visar på en persons rädsla för att inte prestera till max och 
ego-avoidance goals fokuserar på att personen inte ska prestera betydligt 
sämre än personer runt omkring (Holt et al. 2015). Prochaska och Velicer 
(1997) visar den transteoretiska modellen för förändring som beskriver olika 
steg som en person kan befinna sig i när det kommer till förändring av ett 
beteede. I modellen finns det fem olika steg som indikerar var personen 
befinner sig i själva förändringen. När som i själva förändringen kan 
personen stöta på problem i de olika faserna, vilket kan orsaka att personen 
förflyttar sig bakåt till ett tidigare steg. Díaz, Solano Pinto och Solbes (2013) 
förklarar också hur det finns tio olika processer som kan kopplas till 
modellen. Att dramatisera är exempel på en process, där kommer personen att 
få uttrycka en känsla som leder till problembeteendet vilket i sin tur kan leda 
till en lösning.  
 
Socialpsykologin visar att blotta närvaron av en person kan förändra 
människors beteende på flera sätt. Vid träning kommer en person alltså 
anstränga sig mer i sällskap av andra än om hen var själv (Myers, Abell och 
Sani 2014). Detta kan vara en anledning till att personliga tränare är populära. 
En studie av McClaran (2003) visade att personer fick en mer positiv 
inställning till träning när de fick använda sig av en personlig tränare under 
tio veckors tid. Om det visar sig att personliga tränare är effektiva och kan 
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hjälpa folk till en mer aktiv livsstil kan det även vara en anledning till att 
personliga tränare är eftertraktade. Då inte alla har tillgång till en personlig 
tränare finns det andra sätt att öka motivation. En studie av Jin et al. (2015) 
kring användning av digitala träningsapplikationer visade att digitalisering av 
personlig tränare skulle öka antalet träningstillfällen. En digitalisering skulle 
innebära en möjlighet för kontorsarbetare att anpassa träningen efter sin 
livsstil utan att avsäga sig fördelarna av personlig tränare. Avslutningsvis 
nämner Jin et al. att fortsatt forskning bör studera sätt att införa bland annat 
belöningssystem från spelvärlden (Jin et al. 2015). Cunningham och 
Zichermann (2011) förklarar hur spelifiering kan användas för att ändra en 
persons beteende och motivation. Generellt sett är spel engagerande och kan 
skapa minnen som håller hela livet. Spelifiering innebär att olika spelelement 
som märken, nivåer och poäng implementeras i ett icke spelsammanhang för 
att förstärka interaktion. Därför blir det intressant att undersöka spelifiering 
för att se vilken effekt det skulle kunna ha på motivation.   
 
Idag finns det otroligt många träningsapplikationer på marknaden, däremot 
saknar nästintill alla inslag av spelifiering. Förhoppningsvis kommer studien 
bidra med kunskap om ifall spelifiering i en träningsapplikation kan ge ökad 
motivation under träning. Data kommer att samlas in för att förstå vad som 
får personer motiverade till träning, samt vilka funktioner som önskas i en 
framtagen applikation för träning. Applikationen kommer grunda sig på data 
från intervjuer med användare samt tidigare forskning inom området 
motivation. Spelifiering kommer sedan att implementeras med de 
spelelement som anses vara relevanta och bidragande. Användare kommer 
sedan att få delta i en undersökning där målet blir att ta reda på om 
applikationen kan öka motivationen under ett kort träningspass. Data från 
undersökningen kommer huvudsakligen att samlas in med hjälp av Emotiv 
och intervjuer. Datan kommer sedan att kopplas till achievement goal theory 
för att bättre förstå hur deltagarna blev mer motiverade. För undersökningen 
kommer ett slags instrument för självmätning användas. Flera typer av 
självmätning finns idag tillgänglig för allmänheten. Ett exempel på detta är 
Emotiv som är en slags bärbar hjälm som med olika sensorer som ligger mot 
huvudet läser av hjärnaktivitet och kan översätta aktivitet i olika områden till 
känslor som sedan presenteras i realtid för användaren i ett digitalt gränssnitt 
(Emotiv 2017). För bilder på Emotiv se bilaga 4. Den ständiga utvecklingen 
av den här typen av teknik visar på att det är ett område som är väldigt 
aktuellt idag men hur väl stämmer självmätning överens med den egna 
upplevelsen? 
 
Tidigare studier visar att motivation är en otroligt viktig faktor när det 
kommer till kontinuerlig träning (McAdoo & Thomson 2016). Därför känns 
det relevant att undersöka området motivation och försöka ta reda på 
huruvida en träningsapp kan ge ökad motivation under träning, men även till 
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fortsatt träning. Enligt McAdoo och Thomson (2016) finns det en koppling 
mellan motivation och hängivenhet till träning. Genom att öka motivation 
under träning kan det alltså även leda till fortsatt fysisk aktivitet. Alltså har 
det också blivit intressant att ta reda på ifall motivation till träning under 
längre tid kan påverkas. Då personerna i studien endast kommer att få testa 
applikationen under ett träningspass blir det omöjligt att veta om den faktiskt 
får dem att ändra beteende över tid. Därför har personerna endast uppskattat 
var de tror att de kunde befinna sig i den transteoretiska modellen för 
förändring om de fått använda applikationen under en längre tid.   

1.1 Syfte och frågeställning 
Studien kommer undersöka ifall en träningsapplikation med inslag av 
spelifiering kan öka motivationen under träning och ämnar därmed att 
besvara följande fråga: 
 
Kan en träningsapplikation med inslag av digital personlig tränare och 
spelifiering påverka upplevelsen av motivation under träning? 
 

1.2 Avgränsning 
Projektet har endast studerat den digitala personliga tränarens effekt på 
motivationen. Fysisk prestation kommer inte att studeras. Tidsbegränsningen 
innebär att förändring av motivation över tid inte har inkluderats utöver de 
spekulationer som gjorts. På grund av begränsad tid med arbetet syftar 
träning på egen träning, specifikt styrketräning. Det har inte funnits möjlighet 
att undersöka någon annan typ av träningsform. Bland annat på grund av den 
komplexa situation som träningskontexter skapar tillsammans med 
spelifiering har användarupplevelse inte undersökts utan enbart motivation 
undersökts. Däremot kan motivation ses som en del av användarupplevelsen. 
 

1.3 Målgrupp 
Detta arbete riktar sig främst till aktiva inom fältet för interaktionsdesign 
samt studenter vid universitet inom relevanta utbildningar. Även personer 
utan någon vetenskaplig grund som önskar sätta sig in i området kan vara 
intresserade. Personer och företag aktiva inom hälsobranschen kan finna 
arbetet som ett komplement till deras befintliga rutiner medan apputvecklare 
av liknande appar kan finna stöd och inspiration.  
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2 Teori 
Följande kapitel går igenom den teoretiska bakgrunden. Det kommer att 
redogöras för tidigare forskning inom områden som ansetts vara relevanta 
för studien. Kapitlet kommer innehålla områden som; motivation, 
användbarhet/användarnytta och spelifiering. 

2.1  Den transteoretiska modellen för förändring 
Den transteoretiska modellen för förändring (TTM, figur 1) kartlägger fem 
olika steg som en person måste gå igenom för att framgångsrikt genomgå en 
beteendeförändring. Första steget (precontemplation) inkluderar personer 
som inte ännu är redo att göra en förändring eller är omedvetna om att det 
finns ett beteende som behöver förändras. Det andra steget (contemplation) 
innebär att personen är medveten om problemet samt fördelar och nackdelar 
med att förändra sitt beteende men att dessa väger ungefär lika tungt. 
Personen är ännu inte redo att förändra beteendet. I det tredje steget 
(preparation) börjar personen förbereda sig och planera för en förändring och 
i det fjärde steget (action) befinner sig personen mitt i en förändring medan 
det femte steget (maintenance) beskriver hur personen ska uppehålla 
förändringen. I flera steg kan personen stöta på problem som gör att personen 
faller tillbaka till tidigare steg (Prochaska och Velicer 1997).  
 

 
Figur 1. Den transteoretiska modellen för förändring (Prochaska och Velicer 

1997). 
 
På följande sätt lyckas Prochaska och Velicers modell få med flera faktorer 
som påverkar förflyttning från ett steg till ett annat. En påverkande faktor är 
vilka upplevda fördelar och nackdelar med det beteendet som personen 
märker av. Ytterligare en faktor är självförmåga som är förstådd som 



   
 

   
      
 

5 

förtroendet för en persons förmåga att ändra på problembeteendet. Frestelser 
kan vara en faktor då det kan få personen att gå tillbaka till 
problembeteendet. Vilka strategier och därigenom vilka förändringsprocesser 
som används för att ändra på problemet är en annan bidragande faktor (Díaz, 
 
Solano Pinto och Solbes 2013). Díaz, Solano Pinto och Solbes (2013) nämner 
tio processer som är förknippade med den transteoretiska modellen. 
Processerna har lett till ett antal rekommendationer som underlättar för en 
person som ska genomgå en förändring. Ökad kunskap (rekommenderas att 
utöka kunskapen om sig själv och problemet); Självförtroende (att tro på sin 
förmåga att förändras); Dramatisera (att uttrycka känslor som skapar 
problemet som i sin tur kan leda till en lösning); Alternativ (alternativa 
beteenden till problembeteende); Kontroll av stimuli (kontrollera stimuli som 
triggar problembeteende); Stöttande förhållanden (diskutera problemet med 
andra i omgivningen); Granska omgivningen (studera hur problembeteendet 
påverkar omgivningen); Social frigörelse (öka alternativ till 
problembeteendet för personen och i samhället i stort); Självutvärdering 
(reflektera över vad man själv känner för problemet); Stärkande träning (stärk 
det nya beteendet och uppmuntra andra som vill göra samma 
beteendeförändring) (Díaz, Solano Pinto och Solbes 2013).  

2.2  Achievement goal theory 
Achievement goal theory (AGT, figur 2) grundar sig bland annat på 
approach och avoidance goals det vill säga att utföra en uppgift för att 
undvika en negativ händelse eller för att uppnå något positivt. Det skiljer 
även mellan om en person utför uppgiften för att utveckla sin färdighet och 
ser värdet i uppgiften i sig eller om personen gör det för att se bra ut för andra 
eller lägger stor del av sitt egna värde i uppgiften. Om personen misslyckas 
när den lagt mycket av sitt egna värde i uppgiften leder det till att personen 
inte skiljer mellan sin person och sin prestation och ser därför sig själv som 
misslyckad. Tillsammans innebär detta att det finns fyra typer av 
målsättningar. Master-approach goals innebär att en person vill bemästra en 
uppgift för sin egen skull medan ego-approach goals handlar om mål som 
sätts av en person för att se bra ut jämfört med andra. Master-avoidance 
goals visar på en persons rädsla för att inte prestera till max och ego-
avoidance goals fokuserar på att personen inte ska prestera betydligt sämre 
än personer runt omkring. Samma person kan ha olika målsättningar 
beroende på situationen men har oftast en som den tenderar att använda. 
Vilken det blir beror både på personen och miljön och dessa behöver inte 
stämma överens. De kan däremot väga olika tungt och den som väger tyngst 
eller visar tydligast åt ett håll kommer även ha störst påverkan på personens 
beteende (Holt et al. 2015).  
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Figur 2. Achievement goal theory (Holt et al. 2015). 

2.3  Motivation 
Flera teorier angående motivation har föreslagits, samtliga med försök att 
identifiera olika faktorer som påverkar beteende. Faktorer kan ses som 
biologiska, kognitiva, sociala eller humanistiska utifrån olika teorier. 
Genomgående beskrivs motivation som en inre drivkraft som motiverar en 
människa till ett visst beteende av olika anledningar vare sig det är att äta, att 
jobba hårt eller slappa, eller söka socialt umgänge. I en strävan efter att förstå 
varför olika människor gör olika val har ett antal teorier skapats, av vilka ett 
antal har valts och kommer diskuteras i den här uppsatsen (Holt et al. 2015). 
 
Enligt drivteorin motiveras personer till att bete sig på ett sätt som hjälper 
dem att uppnå ett slags grundläge i kroppen, så kallat homeostasis. När 
balansen i kroppen har förflyttats för långt från grundläget skapas ett så kallat 
driv som kan beskrivas som en inre spänning. Kroppen då signaler till 
hjärnan, till exempel genom att känna obehag vid en specifik rörelse, som 
motiverar personen att bete sig på ett sätt som återställer balansen i kroppen 
och minska spänningen, i det här exemplet att sluta med rörelsen. Den här 
teorin bygger mycket på direkt belöning (Holt et al. 2015). Samtidigt har det 
visat sig att människor ofta presenterar beteenden som inte är njutbara i sig 
själva. Vid de tillfällena kommer oftast belöningen senare. Denna förmåga att 
vänta med belöningen förklarar utvecklingspsykologin som en del av den 
individuella utvecklingen och en person utvecklar oftast just den här 
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förmågan vid 10-års ålder. Samtidigt finns det en individuell variation från 
person till person och vissa personer är bättre på att vänta med belöningen än 
andra även i högre åldrar. Olika appar och hemsidor för viktminskning och 
rökavvänjning arbetar bland annat för att stödja personer genom att erbjuda 
andra slags belöningar under tiden än den slutgiltiga, det vill säga att gå ner i 
vikt eller sluta röka. Eftersom belöningen av den här typen av mindre 
belöningar på vägen inte värderas lika högt som att till exempel gå ner i vikt 
minskar motivationen kort efter belöningen vilket innebär att den här typen 
av belöningar behöver återkomma med korta mellanrum för att hålla uppe 
motivationen (Belsky 2012). 
 
En relativt ny teori om motivation är självbeslutsamhetsteorin. Den grundar 
sig på att det finns tre olika behov; kompetens, självständighet och släktskap. 
Det har visat sig att människor känner sig mest tillfredsställda då de lyckats 
uppfylla dessa grundläggande behov. Kompetens handlar om att lyckas 
förbättra sig själv och klara nya utmaningar, detta görs inte på grund av 
någon yttre motivation utan här är det inre motivation som påverkar och 
själva beteendet i sig kan ses som belöningen. Självständighet handlar om att 
försöka uppnå mer frihet, som i sin tur leder till bättre integritet med självet, 
personlig kontroll och självförverkligande. Släktskap innebär att knyta 
meningsfulla band med andra. Det kan verka som att det är motsatsen till 
självständighet men faktum är att de kompletterar varandra på ett bra sätt. 
Personer har en tendens att känna sig fria och vara sig själva när äkta 
släktskap uppnåtts (Holt et al. 2015). 
 
Enligt Hendijani et al. (2016) är motivation en dynamisk process. Personliga, 
kontextuella och socialpsykologiska faktorer samspelar med varandra och 
driver processen. Motivation är en gemensam funktion av inre psykologiska 
processer och miljöfaktorer som endast kan bli ordentligt analyserade ifall det 
går att bevittna personens egenskaper och det sammanhang de olika 
händelserna utspelar sig i. En viktig faktor som driver motivation är belöning, 
som är en av huvudkategorierna då det kommer till yttre motivation. 
Teoretiskt sätt är personer benägna att tillskriva motivation och prestation till 
en yttre belöning än inre motivation. Alltså blir personer mer yttre 
motiverade i närvaron av en framträdande belöning och mindre motiverade 
när belöningen inte längre finns kvar. Det skulle kunna vara så att på grund 
av de framträdande belöningarna så har helt enkelt den inre motivationen 
minskat. Då belöningarna kan variera i form används de för att influera 
individer och för att öka prestation. Ett exempel kan vara i en skolklass där 
eleven får en guldstjärna ifall gott resultat uppnåtts. Det har också debatterats 
om att yttre belöningar med uppgift att ändra beteende rent av kan ha en 
effekt på den inre motivationen mot en uppgift. Det råder fortfarande 
oklarheter bland forskare hur förhållandet mellan inre motivation och 
prestanda ter sig. Studien visade hur belöningar i form av pengar hade en 
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positiv påverkan på prestation och motivation oavsett personens nivå av inre 
motivation. Flera olika faktorer kan försvåra förhållandet mellan motivation, 
belöning och prestation, men det har inte tagits upp i denna studie. Resultatet 
har genom analys också visat att både inre motivation och yttre belöningar 
kan förbättra en persons generella motivation (Hendijani et al. 2016). 
Hypoteserna från början var att externa belöningar förbättrar prestation och 
att externa belöningar förbättrar den övergripande motivationen.  

2.3.1 Motivation till träning 
Jones et al. (2017) förklarar att individuella olikheter har länge setts som 
viktiga bidragande faktorer gällande fysisk aktivitet. Personligheten är alltså 
svaret på graden av fysisk aktivitet och den kan avgöra ifall personen 
uppskattar träningen och i fortsättningen kommer fortsätta med fysisk 
aktivitet. Uppmärksamhetsstil och självbeslutsamhet är två faktorer som varit 
väl undersökta inom psykologin rörande sport och träning. Trots detta så är 
det fortfarande relativt oklart hur dessa två faktorer ter sig i 
träningssammanhang eller hur de kan påverka affektiva, betendemässiga och 
kognitiva utfall. De specifika individuella skillnaderna kommer här spela en 
stor roll ifall personen är intresserad att utöva fysisk aktivitet i grupper eller 
ej (Jones et al. 2017). För att tydligare förklara begreppet självbeslutsamhet 
nämner Jones et al. (2017) även självbeslutsamhetsteorin i sin artikel. Den 
beskriver hur beteenden egentligen beror på tre olika psykologiska faktorer: 
kompetens, självständighet och relaterbarhet. Trots detta är relationen mellan 
motiv och utfall väldigt komplex. Jones et al. (2017) beskriver även 
skillnader mellan två olika typer av uppmärksamhetsstilar; association och 
dissociation. I studien beskrivs personer med tendens att dissociera som 
dissociators och personer som kan associera som associators. Dissociatiors 
har en tendens att blockera ut kroppsliga förnimmelser vid fysisk aktivitet. 
Detta är en kognitiv process där personen bland annat även styr över andning 
och muskelspänning. Data samlades in från sex stycken olika tränings- och 
fritidsanläggningar där deltagarna fick fylla i ett frågeformulär före och efter 
träningspasset. De träningsklasser som undersöktes fokuserade på medel till 
hög intensitet och fokus låg på stora muskelgrupper.  
 
Enligt Jones et al. (2017) hänger motivation och uppmärksamhet väldigt 
mycket ihop. Bland annat sjunker motivationen när uppmärksamheten flyttas. 
Stimuli av motiverande betydelse beskrivs som stimuli som uppfyller ett 
specifikt behov och tenderar att dra till sig uppmärksamhet. Likaså 
uppmärksammas stimuli av positivt emotionellt värde oftare än stimuli utan. 
Värdet av olika stimuli varierar beroende på vilken uppgift som individen 
utför för tillfället. När en person drivs av yttre motivation söker hen efter 
belöningar. Alltså kan en motionerande persons uppmärksamhet flyttas till 
stimuli som uppfyller behovet av belöning, vilket skulle kunna vara genom 
att till exempel titta på en bild av en vältränad person. Motionärer drivna av 
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inre motivation skulle därmed motiveras av stimuli som stärker njutningen av 
träning. För att återgå till associators och dissociators, är det därmed logiskt 
att dra slutsatsen att associators är mer självbeslutsamma när det gäller 
träning eftersom stimuli som stärker njutningen och känslan av träningen 
finns i överflöd och deras behov uppfylls. Samtidigt skulle dissociators vara 
mindre självbeslutsamma om yttre motivation inte finns tillgänglig vilket inte 
alltid är fallet i en träningslokal och därmed är inte deras behov uppfyllda.  
 
Studien visade att personer med mycket hög självbeslutsamhet får ett mer 
positivt utfall sett till kognitiva, affektiva och beteendemässiga utfall i en 
träningsmiljö. Associators visade sig även ha det mest positiva psykologiska 
utfallet. Sammantaget visade resultatet att kombinationen av 
uppmärksamhetsstil och självbeslutsamhet har en stor påverkan på individens 
reaktion till träning och därigenom även sannolikheten att individen fortsätter 
träna under en lång tid. Jones et al. (2017) belyser även kopplingen mellan 
uppmärksamhet och motivation och diskuterar hur motionärer drivna av yttre 
motivation kan motivera sig genom att flytta uppmärksamheten till något 
annat än till exempel tröttheten i kroppen och fokusera på musiken i ett 
försök att undvika “bestraffningen”, det vill säga den fysiska tröttheten. 
Andra faktorer som kan distrahera kan vara instruktörer eller motionärer i 
omgivningen. Däremot krävs det att alla distraktioner upplevs som relevanta, 
framförallt emotionellt relevanta. Ledare i strukturerade kontexter utformade 
för träning bör öka självbeslutsamheten hos deltagarna genom att uppfylla 
kraven på kompetens, självständighet och relaterbarhet. Det kan uppnås 
genom att låta deltagarna påverka utformningen av träningen, inkludera 
övningar som kräver att minst två personer arbetar tillsammans och ge 
deltagarna tips och råd och muntlig uppmuntran. För att motivera 
dissociators till att träna kan ledaren inkludera ett flertal distraherande stimuli 
i omgivningen. Dock kräver det att ledaren diskuterar frågan med deltagarna 
för att garantera att stimuli är av emotionellt värde. Motiverande metoder 
som inkluderar grupptryck eller betonar fysisk attraktion bör undvikas 
eftersom den typ av metoder har visat sig ha en negativ effekt på 
uppehållande av fysisk träning över tid (Jones et al. 2017). 
 
McAdoo och Thomson (2016) förklarar hur motivation till träning bland 
annat kan bero på sociala och miljömässiga faktorer under barndomen. Fler 
möjligheter till att delta i fysiska aktiviteter bidrar till ökat engagemang. 
Motivation till träning har visat sig minska i samband med högre ålder. En 
bidragande faktor till fortsatt och ihållande träning har visat sig vara just 
motivation. Studien visade att sannolikheten att deltagarna tränade 
regelbundet ökade samtidigt som fördelarna med att träna ökade. Även 
sociala och miljömässiga faktorer som bland annat upplevt stöd från familj, 
vänner och andra betydande personer har visat sig ha en påverkan på 
motivation. Personer som spelar en stor roll i ens liv kan framförallt öka den 
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inre motivationen genom olika typer av support. Att stödja med redskap och 
pengar eller liknande kallas för tangible support medan emotional support 
handlar om att stötta och motivera vid motgångar. Informational support 
innebär att delge relevant information. Studien visade att självständighet och 
frihet var en viktig faktor för att deltagarna skulle känna sig motiverade. En 
positiv korrelation mellan njutning och antal träningstillfällen identifierades. 
Deltagare som tränade ofta såg ofta träningen som en del av sin identitet och 
motiverades av egen förbättring och utmaning istället för att slå andra. Detta 
visade att uppgiftsorienterade mål oftare ledde till uppehållandet av en 
träningsvana än ego-orienterade mål vilka karakteriseras av en mer 
kontrollerande typ av beteendekontroll. Detta ledde även till slutsatsen att det 
finns ett starkt samband mellan identitet och inre motivation när det gäller 
träning. Detta styrks även av upptäckten att personer som ser träning som en 
del av sin identitet ofta också har det som en vana. Enligt McAdoo och 
Thomson (2016) definieras en vana som ett beteende som triggas av så 
kallade ledtrådar i omgivningen som associeras med beteendet, vilket innebär 
att beteendet blir automatiskt och saknar ett medvetet beslut att utföra 
beteendet. McAdoo och Thomson (2016) menar på att många studier 
genomförts med förhoppningar om att få reda på vilka faktorer som kan 
påverka en persons inre motivation genom kvantitativa 
undersökningsmetoder. Men en träningsmiljö kan vara komplex och 
kvantitativa metoder kan inte alltid förklara detta fullt ut. 

2.4  Effekt av personlig tränare 
McClaran (2003) beskriver vikten av att utöva fysisk aktivitet, som i sin tur 
kan bidra till bättre välmående fysiskt och mentalt. Men tyvärr minskar den 
fysiska aktiviteten i USA och fler börjar äta för mycket, vilket kan leda till 
sämre välmående och större risk till att bli drabbad av sjukdomar. Det är 
tydligt att fysisk aktivitet främjar hälsan och en naturlig vikt, däremot råder 
det tvivel kring vilka typer av träningsprogram som kan hjälpa till med en 
beteendemässig förändring. Det finns få studier som använder sig av den 
transteoretiska modellen för att undersöka vilka träningsprogram som kan 
vara effektiva för beteendemässig förändring vid träning (McClaran 2003). I 
studien undersöktes det hur effektiv en personlig tränare kan vara när det 
kommer till rörelse uppåt i den transteoretiska modellen.  
 
Enligt studien från McClaran (2003) visade det sig att en personlig tränare 
kan hjälpa till att förändra beteende kring träning. I studien utgick de ifrån 
den transteoretiska modellen för förändring. Den består av fem olika steg 
som kan ses som faser. I studien deltog 127 personer och varje deltagare blev 
tilldelad en personlig tränare som de fick träffa löpande i ett program under 
tio veckor. Vid första mötet med tränaren fick deltagaren uppskatta i vilket 
stadie i modellen hen befann sig. Deltagarna fick träffa sin personliga tränare 
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en gång i veckan och utföra ett en timme långt pass. Under passet diskuterade 
de om olika typer av hinder som kan dyka upp, tränaren gav även förslag på 
olika tekniker som går att utnyttja för att lösa problem. Efter tio veckor fick 
sedan deltagaren utvärdera på nytt vilket stadie de ansåg sig befinna sig i. 
Resultatet visade att 60% gått upp ett steg och 13% hade gått upp två steg i 
den transteoretiska modellen. Däremot så hade 26% inte rört sig utan stannat 
på det steg de befann sig på innan. Enbart en procent, alltså en deltagare hade 
trillat ner ett steg. Den grupp som visade den högsta procentuella 
förändringen var initialt i fas två i modellen. Alltså var det 57% som hade 
klättrat uppåt i den transteoretiska modellen. Däremot så fanns det deltagare 
som redan befann sig i det högsta steget i modellen, om de hade uteslutits så 
visade det sig att hela 73% av deltagarna hade rört sig uppåt (McClaran 
2003). 
 
Vidare nämner Melton (2002) att tränaren är den absolut viktigaste faktorn 
för att en person ska återkomma till fler träningstillfällen. Melton (2002) 
argumenterar att personliga tränare som kartlägger motionärens framsteg 
motiverar till ytterligare träning. Detta är särskilt effektivt om motionären har 
till majoriteten mastery goals. Den personliga tränaren bör även skapa en 
positiv träningsmiljö som möjliggör för motionären att härma och använda 
andra motionärer som förebilder. Att använda uppmuntrande ord under 
träningen kan också motivera motionären likaså specifik positiv feedback och 
att ignorera misstag. Sammanlagt visar detta att tränaren spelar stor roll ifall 
motionären kommer fortsätta med sitt träningsprogram eller inte och det 
gäller för tränaren att använda sig av strategier för att uppmuntra personens 
självförmåga. 
 
Jin et al. (2015) visade i sin studie att en digitalisering av personliga tränare 
skulle öka frekvensen av träningstillfällen. Personer som väljer bort träning 
på grund av tidsbrist eller svårigheter att lämna hemmet skulle erbjudas nya 
möjligheter till motion och de positiva effekter som följer en aktiv livsstil. 
Målet med studien var att nå kontorsarbetare och erbjuda ett sätt att inkludera 
träning i deras vardag på ett sätt som fungerade med deras befintliga livsstil. 
Genom ett antal experiment testade Jin et al. (2015) en grundläggande 
prototyp på en interaktiv app som jämfört med tidigare versioner av 
träningsappar inkluderade en Kinect-sensor vilken möjliggjorde guidning i 
realtid. Detta visade sig vara ett smidigt sätt att visa användaren hur den 
gjorde och lät jämföra med en figur som visade hur den skulle göra. Studien 
avslutades med ett ramverk för utveckling av denna typ av interaktiva 
träningsappar.  Ramverket bestod av action classification, dynamic space-
time warping och fitness score som tillsammans möjliggör för systemet att 
identifiera rörelsen som användaren utför, låter olika användare utföra rörelse 
olika snabbt samt ge feedback på utförandet av rörelsen. Förslag på fortsatt 
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forskning inkluderar sätt att införa belöningssystem från spelvärlden samt 
andra relevanta plugins.  

2.5  Användbarhet och användarnytta 
Hoehle och Venkatesh (2015) förklarar hur bristen på användbarhet i mobila 
applikationer kan bero på flera orsaker. Ett exempel kan vara hur 
mobilapplikationer inte prioriterar de viktigaste delarna i applikationen och 
innehållet kommer då bli presenterat på ett icke effektivt sätt som i sin tur ger 
en negativ påverkan på interaktionen mellan användaren och applikationen. 
Det är dock svårt att avgöra vad hög grad av användbarhet egentligen är. 
Vilket delvis beror på att resultatet kan variera beroende på vem som gjort 
testet, vilken miljö det utförts i och andra kontextuella faktorer. Själva 
begreppet användbarhet definieras av International Standards Organization 
(ISO) som ett sätt att ta reda på hur väl användare uppfyller sina mål och 
genomför uppdrag i applikationen, sett utifrån tidseffektivitet, effekt och 
tillfredsställelse i ett visst sammanhang. Om användaren har problem med att 
utföra uppdrag med god kvalite av effektivitet och tillfredsställelse finns 
risken att användaren kommer undvika systemet för att istället leta efter andra 
system som fungerar bättre (Hoehle och Venkatesh 2015). 
 
I studien tas det fram en konceptuell visualisering för applikationer med god 
användbarhet, denna följs av en procedur på tio steg som presenteras av 
MacKenzie et al. Speciella riktlinjer för användarupplevelse från Apple 
användes även vid framtagandet. Data samlades in genom fyra olika dataset: 
Innehållsvaliditet, förtest, validering och korsvalidering. För att stärka 
giltigheten undersöktes dess inverkan på två olika utfall: avsikt till fortsatt 
användning av systemet och lojaliteten för systemet. Det visade sig att den 
konceptuella visualisering som skapats var relativt lik Microsofts riktlinjer 
för användbarhet. Den konceptuella visualiseringen skulle kunna vara till 
nytta vid fortsatt forskning med försök att skapa effektiva applikationer 
(Hoehle och Venkatesh 2015).   
 
Under de senaste tio åren har användning av mobiltelefoner ökat drastiskt, 
utvecklingen har gått framåt och flertalet personer äger idag mer än en 
telefon. Vilket har lett till att smartphones utvecklats och flertalet nya 
modeller är ytterst effektiva att interagera med även på språng. Det är inte det 
lättaste för företag och andra organisationer att skapa applikationer med hög 
grad av användbarhet. Tidigare studier har visat hur viktigt det är med 
användbara applikationer då de har en stor påverkan på användarens 
upplevelse. För att uppnå en effektiv användarupplevelse krävs det helt enkelt 
att applikationen är användbar (Hoehle, Aljafari och Venkatesh 2016). För att 
hjälpa olika organisationer har företag som Apple, Microsoft och Google 
skapat olika riktlinjer vid utformandet av applikationer. Riktlinjerna ska 
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säkerställa att applikationerna blir användarvänliga och väl designade. I 
Hoehle, Aljafari och Venkateshs (2016) studie är målet att ta fram ett 
instrument som ska hjälpa till att mäta användbarhet. Instrumentet är skapat 
med hjälp av Microsofts riktlinjer för användbarhet. Tanken är att studien och 
det framtagna mätinstrumentet ska hjälpa till vid fortsatt utveckling av 
applikationer för att nå en så hög grad av användbarhet som möjligt. Hoehle, 
Aljafari och Venkatesh (2016) ansåg Microsofts riktlinjer aktuella på grund 
av värvningen av Nokia samt att de sålde mer än 40 miljoner smartphones 
2013. De är även ett av de största företagen på marknaden, därför ansågs det 
naturligt att följa deras riktlinjer. Mätinstrumentet utvecklades utifrån tre 
olika steg. Första steget gick ut på att fastställa en domän, här ingick en 
innehållsanalys med intressanta konstrukt. Efter det så låg fokus på hur 
skalan skulle utvecklas, här ingick även pilotstudier och kvantitativa 
bedömningar. Sista steget i utvecklingsprocessen gick ut på att undersöka 
egenskaperna hos det nya instrumentet och dess skalor.  
 
Kübler et al. (2014) studerade användbarheten hos avancerade brain-
computer-interfaces (BCI) genom att applicera ett användarcentrerat 
förhållningssätt vilket naturligt fokuserar på användbarhet. I 
användarcentrerad design definieras användbarhet som effektivitet, 
tidseffektivitet och tillfredsställelse. Studien strävade bland annat efter att 
undersöka huruvida ett sådant förhållningssätt är ett informativt sätt att 
utvärdera BCI-kontrollerade applikationer. För att mäta användbarheten hos 
BCI operationaliserades effektivitet till korrekt översättning och 
tidseffektivitet till mängd överförd information per tidsenhet samt 
ansträngning vid utförande av uppgift. Enligt ISO 9241–210 beskrivning av 
användbarhet bör inte BCI-kontrollerade applikationer studeras utanför den 
tilltänkta kontexten vilket innebär ett holistiskt synsätt på 
användarupplevelse. Författarna argumenterade för vikten av anpassning av 
BCI-kontrollerade applikationer av den typ som studerades i studien vilka 
skulle användas av gravt handikappade personer med bland annat locked-in 
syndrom och fungera som deras enda sätt att kommunicera. Desto bättre 
applikationen uppfyllde de tre delarna av användbarhet desto bättre anpassad 
skulle den vara och därmed oftare använd. Kübler et al. (2014) lät gravt 
handikappade personer använda två gränssnitt för att med hjälp av en BCI-
kontrollerad applikation producera text samt rita bilder genom att tänka eller 
rikta ögonen på objekt. Efteråt uppmuntrades deltagarna att kommentera på 
experimentet och reflektera kring huruvida de skulle kunna se sig själva 
använda en sådan applikation.  Resultatet visade att majoriteten tyckte att 
textapplikationen var för långsam och krånglig för att kunna användas och 
fick låga resultat för alla tre mätvärdena medan bildapplikationen fick högt 
resultat gällande tillfredsställelse och någorlunda högt för effektivitet och 
tidseffektivitet. Sammanlagt visade studien att ett användarcentrerat 
förhållningssätt vid utvärdering av användbarhet av BCI-kontrollerade 
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applikationer kan generera väsentlig information vid utveckling av den typen 
av gränssnitt samt att fler områden än funktionalitet, som till exempel 
utseende och tillgänglighet, behöver modifieras. 

2.6 Spelifiering 
Cunningham och Zichermann (2011) förklarar hur spel är engagerande och 
hur de kan skapa starka minnen som håller livet ut. Spel på senare tid har 
blivit allt mer vanliga i vardagen och de kan påverka oss vid träning eller till 
och med sättet som jobbet sköts på. Begreppet spelifiering kan betyda olika 
saker för olika personer, vissa anser att det är att utveckla spel för att bli mer 
uttryckliga vid annonsering av olika produkter. Faktum är att de flesta åsikter 
är korrekta eftersom spelifiering knyter ihop alla vägar som är framtagna för 
spel i ett icke-spelsammanhang. Att ha kunskap om spelifiering kan vara 
flexibelt och kraftfullt, det kan användas för att lösa problem eller för att 
påverka en persons beteende och motivation.  
 
Engagemang ur ett affärsmässigt perspektiv förklarar sammankopplingen 
mellan en person och en produkt eller tjänst. Engagemang är en period då 
personer är starkt sammankopplade med något, det kan vara med en person, 
plats eller en produkt. Ett sätt att se på engagemang är att dela upp det i flera 
begrepp som till slut skapar en slags helhet. Begreppen är: senaste 
interaktion, frekvens, varaktighet, popularitet (hur fort något 
uppmärksammas och växer på webben) och betyg. Vissa av begreppen kan 
vara mer viktiga än andra beroende på vilken typ av verksamhet som drivs. 
Ett exempel skulle kunna vara ett café. Då skulle förmodligen senaste 
interaktion och frekvens vara viktigare än varaktighet (Cunningham och 
Zichermann 2011). Lojalitet är ett vanligt ord för att beskriva engagemang, 
men ur ett affärsmässigt sammanhang är begreppen nästintill liktydiga. Om 
en produkt eller tjänst inte kan konkurrera med andra gällande pris och plats 
blir spelifiering inte lika slagkraftigt, som när det finns en balans mellan 
aktörerna. Då kan spelifiering ge en stark acceleration till arbetet som lagts 
ner (Cunningham och Zichermann 2011). Cunningham och Zichermann 
(2011) berättar hur viktigt det är att förstå vad som driver en person till att 
spela. Att förstå motivationen är av yttersta vikt. Individuella 
motivationsfaktorer till att spela kan vara: för behärskning, för att koppla av, 
för att ha kul eller för att socialisera sig.  
 
Enligt Cunningham och Zichermann (2011) är MDA framework det mest 
använda ramverket vid speldesign. MDA står för: mechanics, dynamics och 
aesthetics.  Det används som en efterhandsundersökning där olika element i 
spelet analyseras. Det är användbart eftersom det tillåter systemtänkande och 
det blir möjligt att förklara samspelet mellan de olika elementen i spelet som 
sedan går att tillämpa utanför spelet. Ett spelifierat system har en rad olika 
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redskap och verktyg som när de används på ett korrekt sätt utlovar en 
meningsfull respons hos spelaren. Det finns flera olika element för att uppnå 
responsen. Poäng är ett alternativ, kanske ett av de viktigaste elementen då de 
ofta ses som ett måste när det handlar om ett spelifierat system. Poängen kan 
variera i betydelse. Det kan till exempel finnas poäng som fungerar som 
valuta eller poäng som låter spelaren stiga i erfarenhet (Cunningham och 
Zichermann 2011). Nivåer är något som i de flesta spelsammanhang indikerar  
framfart och utveckling. Nivåer är också tänkta att de ska hjälpa spelare att 
förstå hur de ligger till i den kumulativa spelupplevelsen. Det är inte tanken 
att nivåer ska bli svårare för varje nivå, snarare förväntas svårighetsgraden 
vara densamma under ett par nivåer för att sedan bli svårare. Genom att 
tillämpa ett element som topplistor blir det möjligt att jämföra med andra, 
oftast behövs ingen vidare förklaring kring topplistor utan det går snabbt att 
se att det är ett slags rankingsystem. Personer som finns med i en topplista 
ökar risken för att personer blir mer tävlingsinriktade och förda i den 
riktningen (Cunningham och Zichermann 2011). Märken är ett annat effektivt 
element som går att tillämpa och det kan finnas många olika anledningar till 
varför personer suktar efter dem. För det första så kanske det är märken som 
går att samla på och att samla på saker driver vissa personer extremt. Men 
fallet kan också vara så att märket representerar något, kanske ger märket en 
viss status, eller berättar dina bedrifter. Märken kan också hjälpa till med 
social marknadsföring kring produkten eller tjänsten (Cunningham och 
Zichermann 2011). Uppdrag och utmaningar är också ett element som går att 
använda sig av. Genom att föra in uppdrag och utmaningar skapas det en 
struktur. Det är även viktigt att användarna alltid har något att göra och då 
kan uppdrag vara ett bra alternativ. Att ge användaren möjlighet att 
skräddarsy vissa delar är också något som förekommer frekvent. Det kan 
inkorporeras genom att individualisera avatarer eller kanske emblem. En idé 
kan också vara att låta användaren spendera sina poäng på tillbehör till sin 
avatar. För många val när det kommer till att skräddarsy har visat sig minska 
tillfredsställelsen drastiskt (Cunningham och Zichermann 2011).  
 
En studie av Buckley och Doyle (2017) försöker undersöka hur olika 
inlärningsstilar och personlighetsdrag påverkar deltagarnas upplevelse av 
spelifiering med hjälp av en “prediction market”. Upplevelse i studien 
operationaliseras som tre olika variabler: perception, delaktighet och 
prestation. Tanken med studien är att bevisa empiriskt hur personer reagerar 
olika på spelifiering beroende på personlighetsdrag. Buckley och Doyle 
(2017) förklarar hur spel snabbt kan ge emotionella responser som 
nyfikenhet, tillfredsställelse och frustration. Genom denna observation 
skapades konceptet spelifiering. Det är något som växer snabbt och år 2019 
förutspås den globala budgeten för spelifiering att överstiga sex miljarder US 
dollar. En anledning till detta kan bero på att spelifiering anses kunna 
appliceras inom otroligt många områden. Exempel på nya omdebatterade 
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områden kan vara marknadsföring, human resources management, säkerhet 
och riskkommunikation (Buckley och Doyle 2017). Utbildning är ett område 
spelifiering har blivit mycket uppmärksammat inom. Spelifiering anses vara 
ett starkt verktyg som ska kunna ändra de negativa beteenden som förknippas 
med elever i stora drag. 
 
I ett utbildningssammanhang anses två attribut vara speciellt viktiga. 
Individer har olika personlighetsdrag, vilket påverkar hur de upplever och 
tolkar världen vi lever i. Det andra är inlärningsstilar. Det skiljer sig hur 
individer lär sig av och interagerar med utbildningsmaterial (Buckley och 
Doyle 2017). Resultatet av studien visade tre viktiga samband när det kom till 
inlärning. Det ena visade att aktiva elever hade en mer positiv perception av 
spelifiering. Det andra tydde på att globala elever hade en mer positiv 
perception av spelifiering. Till sist visade det även att personer som har en 
global inlärningsorientering presterade bättre vid inlärning med spelifiering. 
Då det kom till personlighetsdrag fanns det även samband som kunde 
identifieras. Något som de märkte var att personer som är lite åt det 
extroverta hållet har en lite mer positiv perception av spelifiering. Sedan 
märktes det även att personer som hade lägre nivåer av noggrannhet har en 
lite mer positiv perception av spelifiering. Till sist upptäcktes det att personer 
som är emotionellt stabila har en tendens att prestera bättre i spelifierade 
inlärningssammanhang (Buckley och Doyle 2017). Buckley och Doyle 
(2017) förklarar även att spelifierade miljöer är komplexa och de kommer att 
visa framväxande egenskaper, dessa egenskaper blir däremot svåra att 
upptäcka om inte systemet ses som en helhet.  
 
Seaborn och Fels (2014) utför en systematisk redogörelse för olika upptäckter 
om spelifiering i sin studie, då litteratur kring området växer snabbt. Målet 
med studien blev helt enkelt att undersöka konceptuella och teoretiska 
avseenden gällande spelifiering för att ta reda på om begreppet spelifiering är 
tydligt eller ej samt att ge en tvärvetenskaplig överblick på den nya 
uppdaterade forskningen kring spelifiering. Seaborn och Fels (2014) förklarar 
att spelifiering generellt sett beskrivs som att tillämpa olika spelelement i ett 
interaktivt system utan ett fullfjädrat spel som slutprodukt. Trots detta anses 
det inte att det finns en tydlig överenskommen definition av begreppet. 
Seaborn och Fels (2014) går igenom hur olika författare väljer att tolka 
begreppet “spel”. De flesta författarna menar att det är en frivillig aktivitet 
som engagerar med vissa regler att följa. Det kan även finnas vissa hemliga 
sociala gränser. Till skillnad från spel så menar Seaborn och Fels (2014) att 
det är enklare att definiera begreppet spelifiering än vad det är att försöka 
föreställa sig vad det egentligen är. Spelifiering är något som växt ihop med 
andra koncept av spel som har inspirerat varandra.  
 



   
 

   
      
 

17 

En del empiriskt arbete har börjat undersöka i vilka sammanhang spelifiering 
går att implementera, samt vilka olika beteende och upplevelsemässiga 
effekter det kan få på människor, dels kortsiktiga men även under det långa 
loppet (Seaborn och Fels 2014).   Seaborn och Fels (2014) presenterar även 
en undersökning om spelifiering i praktiken. Undersökningen utgår från tre 
centrala frågeställningar. Vad fanns det för anledning till att använda 
spelifiering? Vilka tekniker inom spelifiering användes? Vilka upptäckter 
rapporterades av deltagarna. All data sammanställdes i en tabell. Seaborn och 
Fels (2014) beskriver även hur spelifiering implementeras inom olika 
områden som till exempel utbildning och marknadsföring. Studien visar att 
deltagande kan öka med hjälp av spelifiering och märken. Spelifiering kan 
även användas inom hälsa. En studie visade hur barn med diabetes typ ett 
ökade med 50% gällande mätning av glukos i blodet. Anledningen till detta 
var en applikation som delade ut poäng för varje gång barnet kontrollerade 
blodet. Att på ett tvärvetenskapligt sätt försöka förstå effekterna av 
spelifiering hos människor kan vara begynnande, men det finns ett stort 
behov av fortsatt forskning när det kommer till spelelement. Mer empiriska 
och blandade metoder som använder sig av statiska analyser är nödvändiga 
för att stödja de positiva effekter som rapporteras. För att ta reda på om 
spelifiering är här för att stanna måste slutanvändare involveras och vara 
delaktiga i utforskningar och noggranna undersökningar (Seaborn och Fels 
2014).  

2.7 Teoretisk sammanfattning 
Enligt McAdoo och Thomson (2016) har tidigare studier visat att motivation 
är en extremt viktig faktor för ihållande och regelbunden fysisk aktivitet. Det 
finns dock flera olika teorier om vad motivation egentligen är och hur det kan 
förklaras. En teori är achievement goal theory som Holt et al. (2015) förklarar 
som en teori som bland annat bygger på approach och avoidance goals. Om 
en person utför en uppgift för att undvika ett negativt utfall så handlar det om 
avoidance goals. Om en handling utförs för att uppnå något positivt kallas det 
för approach goals. Vidare delas målen upp i två typer av attityder till 
målbildning som skiljer sig i om fokus ligger på den egna individen eller på 
andra personer i omgivningen. Ego används för att benämna mål med fokus 
på omgivningen och dess interaktion med individen medan mastery används 
för mål som grundar sig i individens egna uppfattning och utveckling. 
Tillsammans bildar det fyra typer av mål; mastery approach goals, mastery 
avoidance goals, ego approach goals och ego avoidance goals. Prochaska 
och Velicer (1997) presenterade en modell för att studera förändring av 
motivation och beteende över tid vilken kallas för transteoretiska modellen 
för förändring. Den innehåller fem steg som en person kan följa i kronologisk 
ordning med ett övergripande steg för återfall till tidigare steg. I första steget 
befinner sig personer som inte är redo att göra en förändring medan personer 
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i sista steget har lyckats genomgå en förändring och jobbar på att uppehålla 
den (Prochaska och Velicer 1997). 

  
Figur 3. Kartläggning över inkluderade teoriområden. 

 
Det går att se motivation som ett område med flera olika teorier om vad som 
kan påverka och öka motivation. En teori är drivteorin som går ut på att den 
mänskliga kroppen strävar efter att uppehålla homeostasis, ett slags 
balanserat grundläge. När en person blir hungrig har balansen i kroppen 
tippat och hjärnan signalerar att personen behöver äta för att återgå till 
homeostasis. Samma princip appliceras på motivation i situationer som är 
mindre fysiskt påtagliga. Självbeslutsamhetsteorin består av tre delar som 
behöver uppfyllas för att en människa ska känna sig tillfredsställd. 
Kompetens, självständighet och släktskap innebär i löpande ordning att en 
person behöver känna att den uppnår sina mål, att den känner sig fri att välja 
som den vill och slutligen att knyta meningsfulla band med andra personer. 
Hendijani et al. (2016) förklarar hur människor drivs av yttre och inre 
motivation samt hur dessa kan påverka varandra. Yttre motivation är när 
personer påverkas av yttre faktorer som ofta är i dess närhet medan inre 
motivation är ett driv som kommer från egna värderingar. Enligt McAdoo 
och Thomson (2016) påverkar sociala och miljömässiga faktorer som familj 
och vänner motivation till träning genom upplevt stöd. De specificerade 
stödet till bland annat tangible, emotional och informational support.  
 
Studier som undersökt motivation i samband med träning har kommit fram 
till att det finns flera fördelar med personlig tränare. Personer med mastery 
goals kan bland annat motiveras till att anstränga sig mer. PT har framförallt 
visat sig ha en väldigt bra effekt på personer som förflyttar sig framåt i den 
transteoretiska modellen för förändring. Xin Jin et al. (2015) genomförde en 
studie som visade att många har svårt att ha tid till att träna och att en digital 
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tränare som kan fungera på gym likaväl som hemma kan öka antalet personer 
som tränar kraftigt.  
 
Beroende på om en person klassas som associator eller dissociator kan 
personen ha olika behov vid träning. En associator fokuserar på kroppsliga 
sensationer när hen tränar och motiveras av känslan och njutningen av själva 
träningen. Eftersom det finns i överflöd vid träningstillfällen är den här typen 
av personer mer motiverade och självbeslutsamma vid dessa tillfällen. 
Dissociators tenderar att ignorera känslan av träningen och istället välja att 
fokusera på övriga stimuli som reflekterar deras behov och mål (Jones et al. 
2017). 
 
Spelifiering är tänkt att ändra ett slags beteende och öka engagemang och kan 
därigenom kopplas till motivation. I det här projektet har märken och nivåer 
valts ut bland de olika metoder som finns inom spelifiering. Det innebär att 
användaren samlar poäng eller på annat sätt uppfyller krav för att levla upp. 
Märken fungerar som belöningar för att uppnå specifika uppdrag eller mål 
och är ett sätt för användaren att visualisera sina framsteg utöver nivåerna 
och visa det för andra (Cunningham och Zichermann 2011). Spel är ett 
fenomen som snabbt kan ge upphov till emotionella responser som 
frustration, tillfredsställelse och nyfikenhet (Buckley och Doyle 2017). 
Buckley och Doyle (2017) lyckades i sin studie ta reda på att olika typer av 
personlighetsdrag påverkar uppfattning av spelifiering. Till exempel så visade 
det sig att personer som är en aning extroverta har en mer positiv inställning 
till spelifiering. Seaborn och Fels (2014) förklarar att spelifiering kan 
användas inom en mängd olika områden, hälsa är ett av dem. En studie 
visade hur barn med diabetes typ ett ökade med 50% gällande mätning av 
glukos i blodet. Anledningen till detta var en applikation som delade ut poäng 
för varje gång barnet kontrollerade blodet (Seaborn och Fels 2014). 
 
Vid utveckling av appar är det relevant att ta hänsyn till begreppen 
användbarhet och användarnytta. Användbarhet beskrivs som hur väl 
användare uppfyller sina mål och genomför uppdrag. Det delas in i tre 
begrepp: effektivitet, tidseffektivitet och tillfredsställelse (Hoehle och 
Venkatesh 2015). Vidare förklarar Hoehle och Venkatesh (2015) hur det 
fortfarande finns brister i mobilapplikationer som skapas, det vanligaste felet 
är att de viktigaste delarna i applikationen inte prioriteras ordentligt vilket 
leder till en presentation som inte blir särskilt effektiv. Användbarhet är ofta 
något som mäts i olika undersökningar där tanken är att försöka ta reda på 
hur användbar en applikation är. Att mäta användbarhet kan göras med olika 
typer av mätinstrument. I Hoehle, Aljafari och Venkateshs (2016) studie 
skapas ett mätinstrument utifrån tre olika steg. I det första steget så 
fastställdes en domän, här ingick bland annat en innehållsanalys med 
intressanta konstrukt. I steg nummer två gick det ut på att utveckla själva 
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skalan, pilotstudier och kvantitativa bedömningar ingick i detta steg. Det 
tredje steget i utvecklingsprocessen gick helt enkelt ut på att undersöka 
egenskaperna hos det nya instrumentet och dess skalor.  
 

 

3 Metod 
Följande kapitel kommer redogöra för de metoder som använts i studien. 
Kvalitativa och kvantitativa metoder har använts för att skapa en så komplett 
uppfattning av situationen som möjligt. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Studien har genomförts med en hermeneutisk utgångspunkt vilket innebär att 
en kvalitativ förståelse för människors beteenden har eftersökts. Hermeneutik 
betyder tolkningslära och bygger till stor del på kvalitativa metoder som 
inbjuder till att studera fenomen som är meningsfulla och undersöka 
innebörden eller rollen fenomenet har i en människas liv (Johansson 2015). 
För att komma fram till ett resultat har teori och empiri relaterats till 
varandra.  
 
Under studien har både kvalitativa och kvantitativa metoder ingått, däremot 
har den kvalitativa data ansetts vara en aning mer relevant för resultatet. 
Bryman (2016) förklarar att kvalitativa metoder går på djupet och studerar 
bakomliggande faktorer medan kvantitativa metoder fokuserar på mätbar 
data. Enligt Bryman (2016) kan det bli svårt att verkligen veta hur något 
ligger till när kvalitativa metoder använts, därför blir det extra viktigt att 
reflektera över och avgöra validiteten. Eftersom Emotiv inte kan ses som fullt 
pålitlig data ansågs en triangulering av metoder vara till fördel. Därför 
kombinerades Emotiv med intervjuer för att kunna jämföra data. Intervjuerna 
blev viktiga då de gav viktig kvalitativ data för att kunna fastställa ett 
resultat. En kvalitativ metod ansågs vara mest lämplig då användare skulle 
förklara vilka funktioner som önskades i applikationen. En kvantitativ metod 
hade förmodligen inte kunnat bidra med djupare svar om varför vissa 
funktioner är viktigare än andra. Studien hade säkerligen gått att genomföra 
med enbart kvalitativa metoder men med både kvalitativ och kvantitativ 
datainsamling ansågs det att en mer allomfattande slutsats kunde fattas. 

3.2 Intervjuer session 1 
Intervjuerna som genomfördes innan prototypen skapades fokuserade på 
vilken funktionalitet som användarna ville ha i en träningsapp. En 
grundläggande uppfattning av användarnas träningsvanor, syn på träning 
samt motivation till träning eftersträvades genom formuleringen av frågorna. 
De intervjuer som genomfördes hade ett semistrukturerat upplägg. Vilket 
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enligt Bryman (2016) innebär att det finns en lista på frågor eller områden 
som ska besvaras, däremot behöver inte frågorna ställas i en specifik ordning. 
Personen som blir intervjuad kommer ha utrymme att svara fritt på frågorna. 
För frågor se bilaga 1.  

3.2.1  Urval 
Den grupp av människor som projektet ämnar studera har avgränsats till 
personer som tränar kontinuerligt med full funktionalitet. På grund av den 
korta tid som tilldelats projektet har ett bekvämlighetsurval gjorts. De 
deltagare som medverkade i intervjuerna utförde alla någon form av fysisk 
aktivitet på fritiden, däremot varierade det bland deltagarna hur många 
gånger i veckan de tränade. Sammanlagt förfrågades åtta personer om att 
delta i intervjuer varav endast en valde att tacka nej. Anledningen till varför 
personen tackade nej är oklar då det var irrelevant att ta reda på varför. Fem 
deltagare blev kontaktade personligen medan två blev förfrågade genom en 
chatt vid namn Messenger.  

3.2.2  Genomförande 
Ljudinspelning användes vid samtliga intervjuer. Alla intervjuer blev ungefär 
sju minuter långa. Eftersom endast en intervjuare var närvarande var risken 
att missa data relativt hög. På grund av det spelades alla intervjuer in. Enligt 
Nyberg & Tidström (2013) möjliggör inspelning ytterligare granskning vilket 
minskar risken för att relevant data missas. Ljudet spelades in med hjälp av 
en smartphones inbyggda inspelningsfunktion. Två spelades in på en iPhone 
6 med hjälp av appen Röstmemon och resterande på en OnePlus 3 med hjälp 
av appen Inspelning. Alla intervjuer utfördes i en tyst miljö för att minska 
antalet distraktioner och för att underlätta ljudinspelning. Sex intervjuer 
skedde i en hemmiljö medan en var i ett tomt klassrum. Innan intervjuerna 
började ombads alla deltagare att läsa och skriva på ett informationsbrev. För 
informationsbrev se bilaga 7. I brevet fick de information om studiens syfte 
och publicering samt deras rättigheter som deltagare. De fick även muntlig 
information om deras garanterade anonymitet. Samtliga intervjuer var 
semistrukturerade och oftast följdes frågorna i den ordning de var utsatta. Ett 
fåtal följdfrågor ställdes vid tre av intervjuerna. Varvat med intervjuerna 
skapades det transkriberingar för ljudinspelningarna som alltid gjordes inom 
ett dygn efter intervjun. Google docs användes vid transkribering av alla 
intervjuer. 

3.2.3  Analys 
Samtliga transkriberingar granskades vid flera tillfällen av båda 
medlemmarna i projektgruppen. Därefter markerades alla delar i 
transkriberingarna som direkt svarade på frågorna. Ofta då kritik ges 
gentemot kvalitativa metoder handlar det om att de ses som osäkrare än 
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kvantitativa. Problemet kan uppstå i själva analysen av data då den behöver 
tolkas, alltså är det själva tolkningen av data som kan göra kvalitativa 
metoder osäkra (Johansson 2016). Därför strävade projektgruppen efter att 
förhålla sig objektiv och undvika att klassificera svar. Omformuleringar 
gjordes endast för att korta ner svar eller vid fall då andemeningen i två svar 
tydligt stämde överens. Transkriberingarna sammanställdes till ett antal svar 
på varje fråga i ett dokument i Google docs (se bilaga 2). Bredvid varje svar 
tydliggjordes antalet personer som uttryckt svaret genom siffror som 
symboliserade antalet personer. Slutligen sammanfattades transkriberingarna 
i en kort sammanställning av appens viktigaste funktioner och användarnas 
mål.   

3.3 Prototyping  
En prototyp utvecklades som ett medel för att hjälpa till att studera om 
spelifiering kan öka motivation under träning samt som ett sätt att 
inkorporera tidigare forskning i en nutida träningssituation. 

3.3.1  Genomförande 
En hi-fi prototyp skapades i programmet UxPin efter att projektgruppen noga 
gått igenom sammanställningen av tidigare genomförda intervjuer och 
teorier. Utifrån den data som samlats in var det bland annat tydligt att snabba 
sätt att skapa egna pass var populärt. Att tydligt bli instruerad och få tips på 
hur övningar ska genomföras var också önskvärt, vilket ledde till utveckling 
av funktioner som skulle uppfylla dessa önskemål. Teorier som Prochaska 
och Velicers (1997) transteoretiska modell samt tio processer för personer 
som ska genomgå en förändring visade sig användbara. Även teorier som 
självbeslutsamhetsteorin och achievement goal theory har fungerat som 
inspiration för utformningen av prototypen. Jones et al. (2015) 
uppmärksamhetsstilar och Thomson och McAdoos (2016) typer av stöd har 
använts som ramverk när projektgruppen granskade prototypen en andra 
gång. På grund av projektets begränsade tid begränsades prototypens 
funktionalitet till de delar som ansågs vara mest relevanta efter granskning av 
intervjuer session 1. Det innebar att träningspass och sidor för att skapa och 
välja pass prioriterades. Efter analys av tidigare forskning implementerades 
även spelifiering med spelelement som ansågs lämpliga. Nivåer och märken 
tillsammans med poäng i form av XP blev de slutgiltiga elementen som 
användes. För bilder på prototyp se bilaga 3. 

3.4 Användartest 
Användartestet bestod av datainsamlingsmetoder som enkäter, Emotiv samt 
intervjuer. Vid tillfället studerades även interaktion med prototypen under ett 
träningspass. 
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3.4.1  Urval 
På grund av begränsad tid samt tillgång till lokaler har ett bekvämlighetsurval 
gjorts vilket har påverkat antalet deltagare. Samtliga deltagare behövde 
uppfylla följande kriterier: 
 

• Deltagaren ska inte avstå från träning på grund av skador eller 
sjukdom. 

• Om deltagaren redan tränar regelbundet ska hen inte träna på 
professionell nivå. 

 
Nio personer tillfrågades varav fyra tackade ja. Sju personer blev kontaktade 
via Messenger, en person kontaktades personligen samt en person via en 
bekant. De flesta som valde att tacka nej gjorde så på grund av tidsbrist.  

3.4.2  Genomförande 
För att samla in mer data kring deltagarnas motivation och mentala tillstånd 
innan experimentet ombads de besvara en enkät som skickades till deltagarna 
innan experimenttillfället. Enkäten behandlade frågor kring träningsvanor, 
motivation och förhållande till träning. För enkätfrågor se bilaga 8. Enkäterna 
skickades ut till alla personer som skulle delta i användartest några dagar 
innan experimentet skulle ske via Google Forms.  
 
Användartestet genomfördes i en offentlig gymmiljö med ett begränsat antal 
deltagare. I så stor mån som möjligt har inga personer förutom deltagare och 
projektledare varit närvarande. Viktigt att nämna är också att projektledarna 
befann sig i ett rum intill eller på ett längre avstånd. Det innebar att deltagare 
och projektledare kunde genomföra användartestet ostört i en del av gymmet 
med upp till tre andra personer i samma rum. Projektledaren kunde ha uppsyn 
över deltagaren utan att det störde. Denna kontext valdes för att efterlikna den 
miljö som prototypen skulle komma att användas i till så hög grad som 
möjligt. Vid ett av tre tillfällen möttes två från projektgruppen med två 
deltagare för att tillsammans berätta om projektet, förklara upplägget för 
testet samt skriva på informationsbrev. Gruppen delades sedan upp i två delar 
med en deltagare med varje person från projektgruppen som sedan 
presenterade deltagaren till en förutbestämd plats i ett gym. Varje deltagare 
fick ett papper med illustrerade bilder på övningarna som skulle genomföras i 
passet med en kort textrad med repetitioner och vila. När passet var klart 
visade varje person från projektgruppen prototypen för varsin deltagare då 
deltagaren fick klicka runt i gränssnittet och ställa frågor. Efteråt fick 
deltagarna genomföra samma pass fast med övningarna i en annan ordning 
och  följa prototypen. Slutligen fick deltagarna sätta sig i par med 
projektgruppen på två skilda ställen så att deltagarna inte kunde höra eller se 
varandra för att göra intervjun. Vid de två tillfällen då endast en deltagare och 
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en person från projektgruppen närvarade följdes samma upplägg med 
undantaget att endast två personer närvarade vid introduktionen i början.  
 
Vid introduktionen till användartestet startades Emotiv och deltagarna 
ombads att sätta på sig hjälmarna. Det kontrollerades att alla sensorer hade 
kontakt genom en funktion i Emotivs mobila app MyEmotiv som anslöts via 
Bluetooth innan deltagaren gav sig iväg för att genomföra träningspassen. 
Innan varje enskilt träningspass påbörjades startades en inspelning i 
MyEmotiv som sparades på mobilen. Under båda passen samt pausen i 
mitten med genomgång av appen behöll deltagarna hjälmarna på sig. 
Undantagsvis kunde inte en kontakt mellan mobil och hjälm skapas för en 
deltagare, var på hen ombads genomföra passet utan Emotiv. För två 
deltagare kopplades MyEmotiv på en Iphone 6 med Emotiv. För en deltagare 
kopplades en OnePlus 3 med Emotiv. För att uppehålla en bra 
Bluetoothanslutning placerades mobilen cirka fyra meter från deltagaren men 
utan att deltagaren kunde se avläsningen i MyEmotiv för att inte påverka 
resultatet.  
 
I samband med undersökningen genomfördes en andra omgång intervjuer 
vilka behandlade individens upplevelse av motivationen under testet. 
Intervjuerna förväntades samla in data som Emotiv inte kunde samla in, till 
exempel bakomliggande åsikter och anledningar, men de tog även upp 
områden som Emotiv kan samla in data kring för att jämföra deltagarens 
upplevelse med fysiologiskt resultat. För intervjufrågor se bilaga 5. Även 
dessa intervjuer hade ett semistrukturerat upplägg och genomfördes i en 
någorlunda avskild del av gymmets loungeytor utan några större 
distraktioner. Personer gick förbi två till tre gånger per intervju. Intervjuaren 
satt i en soffa eller fåtölj mittemot deltagaren. En intervju spelades in med 
hjälp av Röstmemo på smartphonen Iphone 6 medan resterande spelades in 
med Inspelning på en OnePlus 3. Längden på intervjuerna varierade mellan 
elva och nitton minuter.  

3.4.3  Analys 
För sammanställning av enkäterna användes Google Forms digitala verktyg. 
Det excelark som Google Forms genererade gjorde det enkelt att se vad varje 
enskild individ hade svarat på varje fråga medan sammanställningen av alla 
svar skapade en bra överblick. Resultatet för varje person skrevs först ner i ett 
dokument i Google Docs vilket sedan sammanfattades till ett gemensamt 
resultat. Data från Emotiv för båda träningspassen överfördes utan analys till 
diagram. Stapeldiagram valdes för att lättare kunna illustrera emotionella 
skillnader mellan första och andra träningspasset. Det skapades ett diagram 
för varje deltagare som därmed innehöll data från båda passen. Diagrammen 
skapades i programmet Uxpin där de laddades ner i png-format. 
Ljudinspelningarna för Intervjuer session 2 transkriberades. Därefter 
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analyserades transkriberingarna och gjordes om till kortare 
sammanställningar för varje deltagare (se bilaga 6). De granskades sedan av 
mer än en person för att säkerställa att det stämde överens med 
transkriberingarna. Därefter skapades ett gemensamt dokument i Google 
Docs med alla svar för varje fråga. Bredvid varje svar tydliggjordes antalet 
personer som uttryckt svaret genom siffror som symboliserade antalet 
personer. Det överfördes sedan till löpande text. Ordet hälften användes för 
att beskriva tillfällen då två personer hade svarat likadant medan majoriteten 
användes för tre personer.  

3.5  Reliabilitet och validitet 
I kvalitativa studier blir det otroligt svårt att uppnå ett likadant resultat om 
studien upprepas, dels eftersom bland annat kontexten kan variera då 
metoderna genomförs (Bryman 2016).  
Men genom att noga analysera data från de olika metoder som utförts kan 
resultatet bli mer tillförlitligt. Ljudinspelningar från intervjuer session 1 och 2 
lyssnades på en extra gång för att jämföras med transkriberingar samt 
resultatet. Samtliga transkriberingar blev granskade av mer än en person från 
projektgruppen för att säkerställa att sammanställningen var korrekt utifrån 
insamlad data. Tillförlitligheten för kvalitativa metoder beror till stor del på 
sättet som data har analyserats. Eftersom det handlar om tolkningar av 
påståenden är det omöjligt att som forskare vara helt objektiv. Enligt 
Johansson (2016) är ett påstående sant om det kan tolkas på samma sätt utan 
tillhörande observationer. Därför har all sammanställning av data alltid 
granskats av mer än en person (Johansson 2016). Tillsammans kunde 
projektmedlemmarna komma överens om att de uppfattat all data på samma 
sätt. Under arbetet har upplägg av metoder försökts beskrivas så noga som 
möjligt likaså miljöer och eventuell utrustning som använts. 
 
För att stärka validiteten genomfördes member checking med att antal 
deltagare från intervjuer session 1 och användartestet. Genom att koppla och 
jämföra insamlad data till tidigare teorier och forskning har den interna 
validiteten i studien stärkts. Extern validitet stärks av förmågan att 
generalisera resultat till flera sociala miljöer. Bryman (2016) förklarar 
kvalitativa studiers tendenser till en svag extern validitet på grund av att små 
urval och fallstudier ofta används vilket innebär svårigheter att generalisera 
för en större population. I kvalitativa studier handlar inte validitetet enbart 
om datainsamlingen utan hela forskningsprocessen. Det syns bland annat i 
hur forskaren använder sin förståelse för ämnet under hela processen men 
även i graden av trovärdighet i den slutgiltiga tolkningen och 
sammanställningen (Patel och Davidson 2011). I den här studien användes 
Emotiv och intervjuer för att mäta motivation under samma träningstillfällen. 
Resultatet från de båda metoderna visade sig skilja sig markant när de skulle 
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ha visat samma resultat. Därmed är det troligt att validiteten av den ena 
metoden inte är särskilt hög. Detta kommer tas upp i 5.2 Metodreflektion. 

3.6  Etiska överväganden 
Deltagarna blev tydligt informerade om sina rättigheter att avbryta testet när 
som helst samt att resultatet endast skulle användas i projektet och att 
personlig information inte skulle delas vidare. Enligt Johansson (2015) ingår 
dessa delar i individskyddskravet som bör appliceras för att driva ett projekt 
på ett etiskt försvarbart sätt. För att uppfylla alla delar av individskyddskravet 
har insamlad data endast använts på det sätt som tydligt förklarats för 
deltagarna samt att deltagarna ombads skriva på ett informationsbrev 
alternativt uttrycka muntligt samtycke som spelades in. I dokumenteringen av 
intervjuerna tillgavs alla deltagare en pseudonym, som till exempel 
“Användare 1”, för att minimera risken för oavsiktligt avslöjande av 
personlig information. Då studien kommer gå ut på att undersöka personer 
under träning med Emotiv som läser av EEG kommer etiska överväganden 
vara oerhört viktiga, då vissa deltagare kan känna att det kan vara obehagligt 
att ha tekniken på sig och lämna ut data som den läser av. Därför har det varit 
viktigt att kolla flertalet gånger att deltagarna vet vad studien ämnar att 
undersöka samt att de förstår sina rättigheter.  
 
 
 
 
 
4  Empiri 
I detta kapitel presenteras all data som framkommit under projektets gång. 
Resultat från olika metoder presenteras i kronologisk ordning.  

4.1  Resultat från intervjuer session 1 
Flera personer som deltog i intervjun tränade mellan tre till fyra dagar i 
veckan och ett par personer tränade ungefär två eller tre dagar varje vecka. 
Övriga personer tränade fyra eller fler gånger i veckan. Majoriteten tränade 
styrketräning eller löpning med ett antal övriga träningssätt som bland annat 
promenad och intervallträning som ett fåtal personer nämnde. Ett par valde 
helst att träna cykling eller spinning. Tre personer rapporterade att de gärna 
tränade i en skog medan en majoritet på fyra personer tränade utomhus. Gym 
och friviktsgym användes av tre personer vardera.  
 
Tidsbrist på grund av arbete var det som oftast hindrade dem från att träna 
medan en person ansåg att skolan var det största problemet. Trötthet var en 
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vanlig anledning som två personer angav. På frågan vad som skulle kunna 
hjälpa för att komma över det var det inga som var överens och många hade 
inte några förslag. Bland de svaren som gavs fanns bland annat vila, 
motivation och “om jag inte blev röd i ansiktet”. Majoriteten angav att de 
hade velat använda sig av en personlig tränare om det var gratis medan två 
personer var osäkra på hur de tror att de hade gjort om de hade fått 
möjligheten. En klar majoritet ansåg att en personlig tränare hade kunnat 
hjälpa dem. Exakt vad den personliga tränaren skulle hjälpa med var något 
blandat. Flest svarade att de hade velat ha tips och råd på olika övningar och 
teknik. Ett par var även intresserade av att få hjälp med kost medan två andra 
personer hoppades på att den personliga tränaren skulle ge ökad motivation. 
En person hoppades på att få motivation till att träna oftare och en annan att 
anstränga sig mer under träning. 
 
En klar majoritet angav att de motiverades att gå och träna av att det får de att 
må bra. Att det är kul nämndes av ett antal personer medan ett par sa att de 
motiverades av att se bra ut och umgås med andra i gymmet. Majoriteten 
tyckte att musik motiverade de under träning och ett antal sade att de blev 
motiverade av att känna att de blev starkare. Ett par motiverades av peppande 
tillrop, att prestera bättre än andra och vetskapen om att känna sig trött i 
kroppen efteråt.  
 
Majoriteten använde inte någon träningsapp när de tränade medan resterande 
hade delvis använt en app tidigare. På frågan varför de hade valt att använda 
eller inte använda en träningsapp svarade ett par att de kände att de redan 
visste vilka övningar de skulle göra och därmed inte hade ett behov av en app 
medan två andra personer svarade att de inte hade någon specifik anledning 
till varför de valt att inte använda en app. Enskilda svar visade att befintliga 
appar inte användes för att de upplevdes som krångliga och segade ner 
träningen. En person svarade att en app kan vara bra om den gav tips på 
övningar till nybörjare medan en annan tyckte att det hade varit bra om den 
hjälpt till med hålla koll på tiden. Flera personer ville följa visuella visningar 
av träningspass i appen. Lika många personer ansåg att statistik efter passet 
hade varit önskvärt. Ett par ville ha en funktion som hjälper till med att pusha 
och meddela så att rätt tempo hålls. Ett par ville att appen skulle finnas med 
under hela dagen och hålla kolla på hälsoaspekter, mat och sömn. Deltagarna 
var oense om vad som skulle finnas med i den optimala träningsappen. Ett 
visst mönster gick att tyda då flera nämnde att det skulle finnas olika 
träningspass, både färdiga och pass som går att sätta ihop själv. Ett par 
personer ville kunna följa personer och tyckte att videoinstruktioner kunde 
vara till fördel. Flera personer vill också att appen ska vara lätt att använda. 
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4.2  Resultat av prototyping 
Det slutgiltiga resultatet av prototypingen mynnade ut i en väl utvecklad 
prototyp med god interaktivitet. Prototypen visar de delar som ansågs vara 
mest vitala, det var också viktigt att prototypen skulle vara användbar vid 
själva träningspasset då den skulle användas. Prototypen ger möjlighet att 
själv bygga träningspass med olika övningar som finns tillgängliga, det går 
även att favorisera det byggda träningspasset för att kunna utöva det flera 
gånger. Det finns också en sida med redan färdiga pass med möjlighet att 
fokusera på en viss träningsform som till exempel uthållighet eller styrka. 
När ett träningspass väl är utfört kommer XP att tjänas som i sin tur hjälper 
till att nå en högre nivå. Det finns en sida i prototypen som visar hur mycket 
XP som behövs för att nå en ny nivå. Väl när en högre nivå har uppnåtts är 
det tanken att prototypen ska ge förslag på lite svårare träningspass samt 
märken som blir svårare att samla på sig. Eftersom det är vanligt att personer 
lyssnar på musik medans de tränar ansågs det vara smart att kunna lyssna på 
musik direkt genom prototypen. Lösningen blev att under “settings” finns det 
möjlighet att koppla en spellista till ett av sina favoriserade pass. När ett pass 
startas som är kopplat till en spellista kommer musiken börja direkt. Eftersom 
prototypen behöver vara igång hela tiden hade det blivit omständigt för 
personen att stänga ner prototypen för att komma åt andra appar som till 
exempel Spotify. Det finns även möjlighet att göra en sökning i prototypen, 
genom att söka finns det möjlighet att direkt hitta ett träningspass eller en 
specifik övning. När väl ett träningspass börjat kommer det finnas 
instruktioner i form av rörliga bilder, i den slutgiltiga applikationen ska 
bilderna ersättas med en video då det anses bli tydligare än en gif. Utöver de 
rörliga bilderna finns även instruktioner om hur många set och repetitioner 
som ska utföras, för varje övning kommer det alltid att finnas tips för 
övningen. När en övning har slutförts så kommer nästa genom att klicka på 
“next exercise”. Då samtliga övningar för träningspasset är avklarade 
kommer den XP som tjänats inkasseras och hjälpa till med att ta ett steg 
närmare nästa nivå. För bilder på samtliga delar av prototypen se bilaga 3. 
För exempel se bild 1 och 2.  
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Bild 1 och 2. Bilder från applikationen. Visar sidan för att välja workout 
samt ett exempel på hur en övning kan se ut under ett pass. 

4.3  Resultat från användartest  
Användartestet bestod av tre olika metoder för insamling av data. Först 
användes enkäter för att förstå deltagarnas inställning till motivation och 
träning. Efter det användes Emotiv för att samla in kvalitativ data under de 
två träningspassen. Slutligen fick deltagarna ställa upp på en intervju som 
benämndes session 2 efter träningspasset.   
 
Enkäten visade att åldern på deltagarna varierade mellan tjugotre och 
trettiosex år med hälften på tjugotre år. Av fyra deltagare var 75% män och 
25% kvinnor. Hälften angav att de tänkte på hälsa när de hörde ordet träning 
medan resterande två personer tänkte glädje och fotbollsträning. Tre personer 
tränade fyra gånger i veckan och en person tränade sju. Hälften prioriterade 
motion väldigt högt (6 av 6), en prioriterade det medelhögt (3 av 6) och en 
lågt (1 av 6). En deltagare beskrev känslan av att träna som “Glädje. Jobbigt. 
Endorfinkick”, en annan som att “Man känner sig nyttig, som att man gjort 
något bra”, en tredje som “Rofyllt, kul och avslappnande” och en fjärde som 
“Jobbigt under tiden skönt efteråt”. Tre personer berättade att de oftast 
hindrades från att träna på grund av tidsbrist på grund av att de var tvungna 
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att prioritera jobb och skola eller andra viktiga saker i livet. En berättade att 
hen inte hade något som hindrade träningen. 75% angav att de såg träning 
som en del av sin vardag. 25% angav att hen såg fram emot att träna. En 
person hade nyligen börjat träna mer än hen hade gjort innan samt planerar 
att träna mer i framtiden. En annan planerade att börja träna mer i framtiden 
medan två personer hade tränat så ofta som de ville under en lång tid.  
 
Efter användartesterna med Emotiv visades grafer för varje känsla i den 
tillhörande mobila appen MyEmotiv. Ett medelvärde presenterades nedanför 
graferna vilket har använts för att jämföra resultat från träningspassen. Om en 
eller flera sensorer inte hade tillräckligt bra kontakt skapades ingen graf eller 
medelvärde för motsvarande känsla. 

 
Figur 4. Jämförelse av medelvärden från första och andra träningspasset för 

Användare 1. 
 
Emotiv visade att Användare 1 inte upplevde några stora förändringar mellan 
de båda passen (se figur 4). Enda skillnaden som noterades var en ökning på 
en procent i fokus under passet med app. 
 
På grund av tekniska komplikationer kunde ingen data från Emotiv samlas in 
från Användare 2. 
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Figur 5. Jämförelse av medelvärden från första och andra träningspasset för 

Användare 3. 
 
Som figur 5 visar upplevde Användare 3 en ökning i fokus och avslappning 
på 7% respektive 2% samt en minskning i engagemang och fokus på 3% 
vardera. 
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Figur 6. Jämförelse av medelvärden från första och andra träningspasset för 

Användare 4. 
 
För Användare 4 kunde Emotiv inte sammanställa några medelvärden för 
första träningspasset förutom ett (se figur 6). Det visade att intresset 
minskade med 12%.  
 
Sammanfattningsvis visar Emotiv små förändringar som talar emot 
användning av prototypen. Förändringarna är dock så pass små att det inte 
går att dra några direkta slutsatser enbart utifrån Emotiv. 
 
Intervjuer session 2 visade att hälften tyckte att Emotiv inte störde under 
passet medan en tänkte en del på det. En annan använde inte Emotiv. Ingen 
ansåg att någon övning var roligare än någon annan. Tre ansåg att deras vana 
med appar var mycket bra medan en person tyckte att dess vana var okej. 
Alla kände sig mer motiverade med appen. Hälften kände ingen skillnad i 
stressnivåer mellan passen medan andra hälften kände sig lugnare med appen 
för att de kände att de hade mer kontroll. Alla kände sig mer engagerade med 
appen. Majoriteten kände att det var roligare med appen medan en person inte 
kände någon skillnad. Två personer angav att de kände sig mer fokuserade på 
passet med appen medan två berättade att de upplevde att de var fokuserade 
på appen i sig. En kände ingen skillnad medan en berättade att hen kände sig 
klart mer fokuserade med app. Ett par upplevde ingen skillnad i hur 
avslappnade de kände sig från pass till pass. En angav att hen kände sig lite 
mer avslappnad med appen eftersom man hade mer koll medan en annan 



   
 

   
      
 

33 

kände sig mindre avslappnad med appen. Hälften kände sig lite mer 
exalterade med appen. En kände sig mer exalterad med app. En kände ingen 
skillnad. Hälften nämnde att de kände sig mer motiverade med appen för att 
det var spännande och peppande med appen. Två personer nämnde att det var 
kul att ha något att titta på. Övriga enskilda svar var att det var roligare med 
appen på grund av märken och nivåer, var bra att hållas igång under pauserna 
och det fanns bra instruktioner i appen. Två deltagare nämnde respektive att 
de fick mer energi och var lite mer pepp med appen och att det var på det 
sättet som de märkte att de var mer motiverade. Samtliga rapporterade att det 
första påståendet som beskrev att träna för sin egen förmåga och önskan att 
bli bättre passade bäst in på dem. En nämnde att hen även tränade för att inte 
prestera sämre än andra. Samtliga ansåg att appen skulle kunna ändra deras 
attityd till träning genom att det skulle vara roligare med en app med nivåer 
och märken eller ökad förståelse för övningar. De berättade även att det 
skulle vara roligare att träna med appen eftersom man fick större variation 
och kunde skapa pass och spellistor. En person nämnde att det skulle hjälpa i 
perioder då man inte var lika motiverad till att träna. Hälften nämnde att det 
tog få klick för att komma dit de ville och att det fanns tydliga och enkla 
direktiv. En sade också att appen var smidig. Hälften ansåg att det fanns ett 
flyt i appen. Tre personer gissade att de hade under lång tid tränat så ofta som 
de ville om de använde appen. En person gissade att hen hade börjat träna 
mer än hen gjorde innan inom de närmsta tolv veckorna. Gällande 
kommentarer och önskemål var det flera som påpekade att de hade velat ha 
en timerfunktion. Att kunna koppla ihop appen med pulsband och inkludera 
en röst med feedback som pushar på hade varit bra. Statistik, kostschema och 
community för att se vad kompisar gör önskades också. En progressbar och 
historik hade kunnat läggas till. Det var kul med variationen, bra med 
musikfunktionen och bra att se bilder på personer istället för ritade gubbar. 
Alla trodde att de skulle kunna använda den här typen av app i framtiden. De 
som nämnde att de skulle ta med sig något från testet sa att de skulle känna 
till fler övningar och hur de funkade samt bättre koll på vad de har tränat 
tidigare. För individuella svar för intervju session 2 se bilaga 6. 
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5  Diskussion 
Nedan följer en djupare diskussion och analys kring ovan resultat samt en 
diskussion kring projektets metoder och genomförande. 
 
Under arbetet med prototypen har begrepp som användbarhet och 
användarnytta varit drivande faktorer i utvecklingen. Att säkerställa en 
applikations användbarhet bör vara en topprioritet för de flesta utvecklare. 
Men då tiden under projektet varit begränsad kunde inte allt för mycket fokus 
läggas på just användbarhet. Enligt International Standards Organization 
(ISO) definieras begreppet användbarhet utifrån huruvida en person tar sig 
igenom uppdrag i applikationen sett utifrån begrepp som effekt, 
tidseffektivitet och tillfredsställelse (Hoehle och Venkatesh 2015). I studien 
har tidseffektivitet stått i centrum av de tre begreppen eftersom det helt enkelt 
måste gå snabbt och smidigt att navigera i applikationen, allt måste vara så 
tydligt som möjligt för att minimera felaktiga klick hos användaren. Att 
undersöka användbarhet och användarnytta har aldrig varit syftet med 
studien, men däremot så kändes det naturligt att användarna fick besvara 
frågor kring själva användandet av appen i sig. Användarna fick dock inte 
mycket tid till att interagera fritt med applikationen utan den användes 
mestadels till själva träningspasset. Detta gör det självklart lite svårare för 
dem att kunna skapa sig en  komplett uppfattning. Frågan som ställdes under 
användartestet handlade om just tidseffektivitet och hur de tyckte att appen 
fungerade utifrån den aspekten. Ett par deltagare nämnde att de hade velat ha 
en timer i appen då de utförde övningar som gick på tid. Två andra användare 
pratade om hur det var enkla och tydliga direktiv, det var enkelt att förstå vad 
som skulle göras, en av dem förklarade även att det mesta bara var ett klick 
ifrån. En av deltagarna hade uppskattat en slags progress bar där det finns 
möjligt att se hur många övningar som utförts och hur många som återstår 
samt att det visas hur mycket XP som tjänats. Detta ses inte som något 
resultat på något sätt utan snarare som individuell feedback på prototypen. 
Det går även att diskutera vidare hur kontexten deltagarna befann sig i kan 
påverkat uppfattningen och interaktionen. 

5.1 Resultatanalys 
Achievement goal theory skiljer på mastery och ego som motivation för att 
uppnå ett mål. Enkelt förklarat används mastery för att beskriva mål som 
grundas i att individen vill uppnå målet för sin egen skull och har ingen direkt 
koppling till personer i omgivningen. Ego däremot beskriver mål som 
motiveras av att individen vill ha en viss social status eller uppnå ett resultat 
som är bättre än omgivningen (Holt et al. 2015). I det här projektet har 
därmed resultatet delats upp på så sätt att svar som att till exempel se bra ut 
har kategoriserats som ego medan att träna för att må bra har kategoriserats 
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som mastery. Enligt den här kategoriseringen visar resultatet från intervjuer 
session 1 att det är blandat vad som driver användarna. Majoriteten visade sig 
drivas av mastery-approach goals som att gå och träna för att det får de att 
må bra eller känna sig starkare. Ett par motiverades av att se bra ut vilket 
klassas som ego goals. Tyvärr specificerade inte deltagarna om de strävade 
efter att vara bättre än andra, det vill säga ego-approach eller att undvika att 
vara sämre än andra, det vill säga ego-avoidance. Vid användartestet hade val 
av deltagare garanterat påverkat resultatet i och med det lilla urvalet. Jones et 
al. (2017) beskriver hur personers olikheter länge varit en avgörande och 
bidragande faktor när det handlar om fysisk aktivitet. Alltså kommer 
personligheten vara något som avgör ifall personen ser träning som något 
positivt samt om personen kommer fortsätta med träning framöver.  
 
Angående vilka funktioner som en användare önskar i en träningsapp med 
personlig tränare fanns det ett antal som var viktigare och återkom fler gånger 
under intervjuerna. Tips på nya övningar, instruktioner under tiden som 
personen utför en övning samt en timer som räknar hur många sekunder som 
gått var väldigt önskat. Funktionen att koppla spellistor till pass sågs som 
väldigt användbar samtidigt som det hade varit bra om appen kunde 
rekommendera ny musik så att appen erbjöd variation både i övningar och 
musik. När en person ska följa motionsövningar visade det sig vara väldigt 
effektivt med bilder eller videor på människor istället för ritade figurer. För 
att ytterligare motivera motionärer får en träningsapp gärna inkludera en röst 
som pushar på och säger uppmuntrade fraser som “bara fem gånger till!” och 
“kämpa på!”. Ett community i appen som låter användare tävla mot sina 
vänner skulle också öka motivationen enligt en deltagare och bör därmed 
även övervägas att inkluderas. Historik för att se tidigare övningar och följa 
sina egna framsteg var en annan funktion som önskades och något som kan 
öka motivation. Deltagarna ville även ha ett kostschema, en förloppsmätare 
samt möjlighet att koppla appen med pulsband. Att försöka förstå varför 
personerna ville ha dessa funktioner kan vara svårt. Ta statistik som exempel, 
en person kanske vill ha statistik efter passet som går att jämföra med andra 
för att knyta sociala band. Detta skulle kunna kopplas till 
självbeslutsamhetsteorin, där ses släktskap som en viktig faktor, vilket 
betyder att personer vill knyta meningsfulla band med andra. När äkta 
släktskap uppnåtts kan personen känna sig mer fri och vara sig själv (Holt et 
al. 2015). Kanske vill personen ha statistik i appen för att känna att de är 
bättre än andra, vilket går att koppla till achievement goal theory. Då handlar 
det om att personen har en ego-approach målsättning, alltså att en person gör 
något för att inte se sämre ut än någon annan. Det stämmer även på 
önskemålet att ha en röst i applikationen som säger motiverande fraser. Om 
en personlig tränare hade stått bredvid personen hade hen motiverats till att 
anstränga sig mer för att inte se sämre ut än andra eller göra den personliga 
tränaren besviken. Det är ett exempel på ego-approach eller ego-avoidance 
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(Holt et al. 2015). Om rösten skulle komma från en app är det dock möjligt 
att effekten minskar drastiskt.  
 
Vid utvecklandet av prototypen valdes de spelelement som ansågs passa bäst 
in utifrån data från intervjuer och teorier. Om andra element valts ut istället 
kan resultatet från användartestet blivit annorlunda. Cunningham och 
Zichermann (2011) menar att nivåer är bra för att indikera framfart och 
utveckling men också för att enklare förstå var i utvecklingsprocessen 
personen befinner sig. Eftersom ett par personer under session 1 berättade hur 
de blev motiverade av att se hur de blev starkare och starkare med tiden 
ansågs nivåer som element givet. Nivåer är alltså ett element som blir väldigt 
svårt att ersätta. Märken är ett element som implementerades för att engagera 
personer som inte är insatta i träning. Med hjälp av märken som i sin tur 
genererar uppdrag kan användaren komma igång samtidigt som uppdraget 
ger tydliga direktiv om vilka pass eller övningar som ska genomföras för att 
inkassera märket. Uppdrag ger en viss struktur för användaren och ser till att 
det alltid finns något att göra så att användaren inte står utan mål 
(Cunningham och Zichermann 2011). Självklart är det viktigt att engagera 
personer som kanske inte har något direkt mål med träningen och då kan 
förmodligen märken hjälpa till. Cunningham och Zichermann (2011) 
beskriver även hur personer tenderar att samla på saker, till exempel märken. 
Märken kan också visa personens bedrifter och status. Alltså kan personer 
genomföra uppdragen för att samla på sig så många märken som möjligt. Sett 
till själva resultatet går det att se hur topplistor hade varit ett önskvärt 
element. Ett par personer nämner hur det hade varit intressant att se statistik, 
dels för sig själv men kanske även för andra. Att kunna tävla mot vänner hade 
säkert blivit en uppskattad funktion bland användare, det blir enklare att 
knyta sociala band samtidigt som det säkert triggar flera personer att åka iväg 
och träna. Effekten av personlig tränare var något som skulle implementeras i 
den slutgiltiga applikationen. Då studien från McClaran (2003) visade hur 
kontinuerlig träning med en personlig tränare fick personer att klättra uppåt i 
den transteoretiska modellen för förändring var det självklart att den 
funktionen skulle finnas med. Enligt Melton (2002) kan tränare vara en av de 
viktigaste anledningarna till att en person ska fortsätta med träning, vidare 
nämns det även hur det är viktigt att tränaren ger positiv feedback genom 
peppande ord. Att få med en peppande röst i applikationen var något som 
ansågs vara självklart, tyvärr fanns det ingen möjlighet att få med denna 
funktion då det var omöjligt med programmet som användes för att skapa 
prototypen. Istället implementerades andra funktioner som ansågs vara 
typiska för personliga tränare, till exempel en funktion som ger tips på nya 
övningar samt visar hur de ska genomföras.  
 
Det är svårt att säkert säga om folk svarade ärligt på frågorna om varför de 
tränar. Ett generellt antagande baserat på samhällskulturer skulle kunna vara 



   
 

   
      
 

37 

att många tränar för att bli smala för att se bättre ut jämfört med andra men 
enligt resultatet stämmer inte det. Möjligen beror detta på att deltagarna 
svarade mer efter vad de tror att de borde svara eller hur de ville att det skulle 
vara snarare än hur det faktiskt var. Eftersom resultatet var nämnvärt mer 
positivt i intervjuerna är det rimligt att anta att deltagarna kan ha blivit 
påverkade av projektledarens närvaro och därigenom blivit uppmuntrade till 
att svara mer positivt. Trots det bör resultatet ses som ett positivt resultat till 
träningsappar av den här typen eftersom resultatet var så pass positivt att ett 
rimligt påslag på grund av projektledarens närvaro inte kan orsaka en så stor 
skillnad. Med andra ord skulle resultatet utan det möjliga extra påslaget 
fortfarande vara positivt. Det är även intressant att reflektera över varför 
resultatet från intervjuer session 2 och Emotiv sällan stämde överens. Det 
deltagarna sa under intervjun kommer väga tyngre än data från Emotiv sett 
till ökad motivation. Det viktigaste är hur deltagarna känner själva kring 
motivation till träning. Om de känner att applikationen hjälper till med ökad 
motivation till träning kommer data från Emotiv inte påverka på något sätt. 
Det är även möjligt att deltagarna svarade efter sina tidigare erfarenheter. De 
kan därmed ha jämfört med tidigare erfarenheter av att genomföra två 
likadana pass direkt efter varandra. På det sättet kan resultatet från 
intervjuerna och Emotiv skilja sig eftersom Emotiv endast väger pass 1 och 
pass 2 mot varandra medan deltagarna kan väga andra passet mot en tidigare 
gång då de gjorde samma pass i rad. En deltagare kan alltså säga att hen blir 
mer motiverad med appen på pass 2 jämfört med om de hade gjort pass 2 
utan den. Därmed kan EEG visa att deltagarna är mer motiverade utan appen, 
på grund av att situationen är ny, samtidigt som deltagarna berättar att de 
känner sig mer motiverade med appen. Hendijani et al. (2016) förklarar hur 
motivation är en dynamisk process. Processen drivs av personliga, 
kontextuella och socialpsykologiska faktorer som samspelar med varandra. 
För att ordentligt analysera faktorerna måste personens egenskaper och 
sammanhang för händelsen bevittnas. Därför blir det svårt för Emotiv att 
faktiskt avgöra ifall en person känner sig motiverad. Då resultatet från 
Emotiv har varit relativt oklart och inte stämt överens med insamlad data från 
andra metoder samt inte mätt alla parametrar som tänkt mätas dras slutsatsen 
att Emotiv inte är lika pålitlig som data från intervjuerna. Självklart finns det 
alltid en risk med att deltagare inte svarar helt ärligt, men då det inte ställts 
några frågor som anses vara känsliga så antas trovärdigheten vara relativ hög. 
 
Det går att se utifrån resultatet hur samtliga deltagare förklarar att de tränar 
för sin egen skull och att det är det som gör dem motiverade. Deltagarna ville 
förbättra sin egen förmåga och ansåg inte att de tränade för att tävla med 
andra. Alltså motiverades de enligt Holt et al. (2015) av mål av typen 
mastery-approach när de tränade. Holt et al. (2015) menar att samma person 
kan besitta olika målsättningar sett till situationen, men oftast är en 
målsättning dominant och den tenderar att användas. Både personen i sig och 
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miljön kommer avgöra vilken målsättning som kommer användas. De olika 
målsättningarna kan väga olika tungt, men personens slutgiltiga beteende 
kommer spegla den som väger tyngst. Alltså är det möjligt att folk tenderar 
att använda en viss typ målsättning i träningssammanhang, enligt resultatet i 
detta fall mastery-approach. Risken finns att deltagarna inte riktigt vågat 
svara helt ärligt på denna fråga i undersökningen. Kanske ville deltagarna 
framstå på ett visst sätt och valde därför det mest önskvärda alternativet. De 
kanske inte ville erkänna att de tränar för att inte se sämre ut än någon annan. 
Det är även rimligt att antaga att motionärer som motiveras av mastery-
approach goals motiveras av känslan i kroppen som kommer under träning 
eftersom det visar att personen gör framsteg. Därigenom är personen aktivt 
medveten om situationen under hela passet vilket stämmer överens med 
Jones et al. (2017) beskrivning av associators.  
 
Utifrån drivteorin är det möjligt att motionärer motiveras till att träna genom 
att de känner ett fysiskt behov av att röra på sig genom att känna sig rastlösa 
(Holt et al. 2015). I det fallet skulle känslan av att motionera fungera som 
belöning samt medel för att hitta tillbaka till grundläget. Här finns det även 
starka kopplingar till hur associators ser på träning. Båda drivs av känslan av 
att motionera. Däremot är det även möjligt att en person motiveras på ett mer 
intellektuellt plan eftersom hen vet att motion leder till positiva effekter i det 
långa loppet. Det skulle bland annat kunna innebära att personer som lider av 
psykiska sjukdomar som depression och ångest motiveras till att motionera 
eftersom det kommer att eliminera obehaget i det långa loppet. Även här 
finns det starka kopplingar till dissociators sätt att träna och det är viktigt att 
erbjuda stöd för den här typen av personer tills det slutliga målet är uppnått. 
Den här gruppen skulle därmed förmodligen ha ett större behov av en 
träningsapp och det är möjligt att resultatet av studien hade blivit annorlunda 
om majoriteten av deltagarna varit av typen dissociators. 
 
Det blir svårt att svara på exakt hur mycket inslaget av spelifiering påverkade 
deltagarnas motivation under träning. Däremot finns det tecken på att 
spelifiering hade en positiv effekt sett till resultatet. Enligt Cunningham och 
Zichermann (2011) används ofta spelifiering för att ändra en persons 
beteende, vilket betyder att den spelifiering som implementerats i 
applikationen skulle bli effektiv sett till TTM. TTM syftar alltså på att ändra 
en persons beteende. Det finns fem olika steg som indikerar på var i 
förändringsprocessen personen befinner sig, det finns dock möjlighet att falla 
och gå tillbaka i processen (Prochaska och Velicer 1997). Med de olika 
spelelementen i applikationen bör den absolut kunna ge en positiv påverkan 
på personens framfart i förändringsprocessen. Självklart skulle spelifiering 
även kunna hjälpa till att öka motivationen under träning. Resultatet från 
användartestet visar bland annat hur en person blev en aning mer exalterad 
under träningspasset med appen, anledningen till detta var för att personen 
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ville bli klar med passet och få sin XP. Cunningham och Zichermann (2011) 
menar att poäng kan variera i betydelse och det kan till exempel finnas poäng 
som fungerar som valuta eller poäng som låter dig stiga i erfarenhet. I den 
applikation som utvecklats fungerar poängen som XP vilket i sin tur får 
användaren att stiga i nivå. Alltså finns det möjlighet att spelifiering kan öka 
motivationen även under träningspasset. En anledning till att just poäng i 
form av XP blev implementerat var på grund av att ett par personer ansåg att 
de blev mer motiverade när de såg att de blivit starkare. Tanken var att XP 
tillsammans med nivåer skulle ge en känsla av utveckling. 
 
Eftersom att deltagarna i användartestet enbart fick interagera med appen i ett 
fåtal minuter och använda den under ett träningspass på 15 minuter blir det 
svårt för deltagarna att avgöra ifall den verkligen ökar deras motivation under 
träning. Med fördel borde en mer komplett applikation utvecklats, samt att 
användare hade fått pröva på samtliga funktioner under en längre tid. 
Resultatet indikerar dock på att flertalet personer anser att appen kan ge dem 
ökad motivation eller ett mervärde under träning. Likaså blir det svårt för 
deltagarna att avgöra hur mycket appen kan hjälpa dem med att förflytta sig 
uppåt i TTM. Två deltagares uppskattning av deras stadie i den 
transteoretiska modellen för förändring innebar inga förändringar, 
förmodligen på grund av att de redan befann sig i det högsta stadiet och inte 
skulle kunna flytta sig högre. Övriga två deltagare rapporterade trots den 
korta interaktionen med appen att de befann sig i det tredje stadiet och 
uppskattade att de med hjälp av appen skulle flyttas upp till fjärde respektive 
femte stadiet. Det indikerar en positiv utveckling med stöd av appen. När en 
person väl använder en träningsapp visar alltså resultatet att det bidrar till en 
ökad motivation. Problemet ligger möjligen i att få folk att använda appen 
från första början. Resultat visade att funktionen av en personlig tränare som 
att instruera, tipsa och visa nya övningar fungerar bra i ett digitalt format. 
Ytterligare egenskaper typiska för en personlig tränare visade sig vara 
önskvärt i den här typen av applikation.  

5.2 Metodreflektion 
Det är möjligt att vissa deltagare missförstod delar av enkäten som kunde ha 
undvikits med en intervju. Det hade även kunnat underlätta för en djupare 
förståelse för deras bakomliggande resonemang och därmed kunna göra mer 
välgrundade antaganden gällande deltagarnas möjliga förflyttning i den 
transteoretiska modellen för förändring. Men då enkäten behövde besvaras 
innan själva användartestet hade det gått åt för mycket tid till att planera och 
genomföra ytterligare intervjuer. Därför ansågs enkät vara en smidig metod 
att samla in data på. Det fanns egentligen ingen större anledning att förstå de 
bakomliggande anledningarna till varför deltagarna svarat som de gjort. 
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Att Emotiv visade ett väldigt varierat resultat kan bero på typen av rörelser 
som motionspasset innehöll. Passet var utformat efter typiska övningar för ett 
gym vilket innebar en del snabba rörelser som kan ha rubbat Emotivs 
sensorer. Däremot anser vi inte att passet borde ha varit annorlunda eftersom 
det skulle leda till ett mer atypiskt motionspass. Det faktum att avläsningen 
troligtvis var instabil och dåligt anpassad till den här typen av användartester 
innebär att Emotiv så som det har använts i den här studien har en låg 
validitet i sig som metod. Detta resonemang stärks av att den väl beprövade 
metoden intervjuer visade ett motsägelsefullt resultat. Den annorlunda 
kontexten och miljön som deltagarna utförde testet i lär definitivt ha påverkat 
resultatet. Att ha Emotiv på huvudet kan säkerligen kännas konstigt, om folk 
också studerar en kommer det garanterat påverka. Trots det osäkra 
resultatet  är det svårt att ersätta denna metod med någon annan som skulle ge 
liknande data. Redan från början antogs Emotiv inte vara en helt säker källa 
att enbart grunda resultatet på och därför bestämdes det tidigt att metoden 
behövde kombineras med en annan metod. En kvalitativ metod verkade mest 
rimlig för att verkligen kunna gå in på djupet då motivation kan vara ett 
komplext område. 
 
Intervjuer som utförs genom att två personer träffas och pratar har ett par 
klara fördelar jämfört med till exempel en telefonintervju. Intervjuaren kan 
enklare förstå och göra sig själv förstådd genom minspel, kroppsspråk och 
gester. Jämfört med information som förmedlas via text innebär en intervju 
att intervjuaren kan ställa följdfrågor, avläsa tonläge och melodi samt 
sammanfatta och dubbelkolla svar med deltagaren. Genom att intervjun 
innebär att två personer träffas kan intervjuaren kontrollera antalet 
störningsmoment vid tillfället då deltagaren svarar på frågorna. Intervjuaren 
kan även till viss del påverka deltagarens humör under intervjun genom att 
planera in tid till lättare konversation och möjligtvis fika. I den här studien 
prioriterades vid intervjuer session 2 att de genomfördes direkt efter 
träningspassen över att de genomfördes i en optimal miljö som var tyst och 
avskild. Av befintliga platser valdes däremot den mest avskilda och tysta 
platsen på gymmet. Intervjuer session 2 började med ett antal kortare frågor 
som möjligtvis inte gav särskilt mycket till studien men värmde upp 
deltagaren och ledde till de längre frågorna. Intervjuer session 1 hade 
fördelaktigt kunnat kompletteras med skissning som låtit deltagarna tydligare 
beskriva sina idéer till applikationen och hur de konkret skulle kunna 
implementeras. Ett annat alternativ hade varit att samla alla deltagare och 
genomföra en slags futute workshop. Deltagarna hade då kunna hjälpa 
varandra med att komma på önskvärda funktioner. Det hade däremot blivit 
problematiskt att få med individuell information som till exempel rör 
motivation till träning. Det hade även funnits en risk för polarisering.  
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I efterhand hade Emotiv absolut kunnat uteslutas som metod. Istället kunde 
mer tid lagts ner på de kvalitativa metoderna. Användartestet hade då också 
kunnat få ett annat upplägg med mer tid till interaktion mellan deltagarna och 
prototypen. Det kunde ha underlättat för deltagaren att skapa sig en bättre 
bild av prototypen om de hade fått mer tid till att använda och interagera med 
den.  
 
Resultatet medför att inga säkra slutsatser kan dras enbart baserade på den 
här studien. Fler personer hade behövt inkluderats för att kunna urskönja 
tydliga mönster. Eftersom motivation är ett så pass komplicerat område som 
beror på flera faktorer hade flera intervjuer kunnat bidra med tydligare data. 
Med fler personer på andra eller tredje stadiet är det möjligt att studien hade 
visat att fler hade förflyttat sig upp i den transteoretiska modellen, möjligen 
även större flyttningar över fler steg. Urvalet innebär att resultatet inte bör 
generaliseras allt för mycket och appliceras på fler grupper av individer. Det 
kan alltså till exempel finnas skillnader i vad som motiverar en person i 
tjugoårsåldern jämfört med en i femtioårsåldern. 
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6  Avslutning 
I detta kapitel presenteras en kortare sammanfattning av resultatet och 
besvarande av forskningsfrågan. Det ges även förslag till fortsatt forskning. 

6.1  Slutsats 
Sammanfattningsvis visar studien att träningsapplikationer med inslag av 
spelifiering i form av nivåer och märken påverkar motivation under träning 
till det positiva genom att motionären upplever att träningen blir roligare. 
Resultatet tyder på att motivation under träning tenderar att öka i samband 
med användning av applikationen. Enligt studiens resultat  antas majoriteten 
av motionärer motiveras av mastery-approach goals sett till achievement 
goal theory. Utifrån den tid som deltagarna fick spendera med prototypen 
uppskattade de flesta att en app av det här slaget kan underlätta för dem att 
börja träna mer och ändra beteenden kring träning. Angående vilka 
funktioner som en användare önskar i en träningsapp med personlig tränare 
var det stor spridning. Däremot fanns det ett antal funktioner som nämndes av 
flera deltagare och därmed bör ses som viktigare, nämligen att få tips på nya 
övningar, tydliga visuella instruktioner under träningspasset samt statistik 
efter pass. Övriga funktioner var att hålla koll på hälsoaspekter samt en 
inspelad röst som pushar på för att se till att rätt tempo hålls.  

6.2  Förslag till fortsatt forskning 
Den genomförda studien har snuddat vid möjligheterna till förflyttning i den 
transteoretiska modellen för förändring men har på grund av 
tidsbegränsningar inte kunnat presentera någon säker data för det. Om 
möjlighet finns att genomföra en liknande studie med deltagare över en 
längre tid som några månader till ett år hade detta kunnat komplettera den 
befintliga studien med data som antingen stödjer eller motsäger de 
uppskattningar som hittills gjorts. 
 
Under studien har spelelement valts utifrån de som ansågs passa bäst till 
funktionerna i applikationen och vad som motiverar personer till att träna. 
Det hade varit intressant att på något sätt ta reda på vilka spelelement inom 
spelifiering som ger bäst resultat. Kanske finns det bättre element än de som 
valdes i studien. Ytterligare en intressant ingång är att undersöka effekterna 
av en liknande app på motivation till träning om den hade tagit del av fler 
delar av användarens liv och kunnat inspirera till en mer hälsosam livsstil 
även vid tillfällen utanför gymmet. Appen hade kunnat följa matintag, 
sömnkvalitet och andra hälsoaspekter och till exempel ett pulsband hade 
kunnat inkluderats.  
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Bilaga 1. Sid 1(1) 
 
Frågor till intervjuer session 1 

1. Hur mycket tränar du idag och vad tränar du? (miljö) 
2. Använder du någon träningsapp när du tränar? Varför/varför inte, vad 

är bra/dåligt? 
3. Hade du velat ha en personlig tränare om det var gratis? 
4. Vad hade en personlig tränare kunnat hjälpa dig med? 
5. Vilka anledningar hindrar dig oftast från att träna? Vad skulle kunna 

hjälpa dig att komma över det? (Om du aldrig blir hindrad, vad skulle 
det då bero på?) 

6. Vad motiverar dig till att gå och träna? 
7. Vad gör dig motiverad under träning? 
8. Om du skulle använt en träningsapp, vad skulle du då vilja ha för 

funktioner i den, vad vill du att den ska hjälpa dig med? 
9. Beskriv hur din optimala träningsapp skulle se ut?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
      
 

 

 

Bilaga 2. Sid 1(4) 
Sammanställning av intervjuer session 1 
Hur mycket tränar du idag? 
5-6 dagar i veckan (1 svar) 
4-5 dagar i veckan (1 svar) 
3-4 dagar i veckan (3 svar) 
2-3 dagar i veckan (2 svar) 
 
Vad tränar du? 
Styrketräning (4 svar) 
Kondition (1 svar) 
Löpning (4 svar) 
Cykling (2 svar) 
Skidor (1 svar) 
Promenad (1 svar) 
Olika pass på gym (1 svar) 
Intervaller (1 svar) 
 
I vilken miljö tränar du? 
Gymmet (3 svar) 
Friviktsgym (3 svar) 
Utomhus (4 svar) 
I skogen (3 svar) 
I stan (1 svar) 
Landsvägar (1 svar) 
 
Vilka anledningar hindrar dig oftast från att träna? (Om du aldrig blir 
hindrad, vad skulle det då bero på?) 
Skola (tid) (1 svar) 
Jobbet (tid) (3 svar) 
Tar lång tid (inte bara träningen utan det efter; duscha osv) (1 svar) 
Trött (2 svar) 
Lathet (1 svar) 
Andra saker att tänka på (1 svar) 
Skador (1 svar) 
 
Vad skulle kunna hjälpa dig att komma över det? 
Vet inte (1 svar) 
Vila (1 svar) 
Motivation (1 svar) 
Om jag inte blev röd i ansiktet (1 svar) 



   
 

   
      
 

 

 
Hade du velat ha en personlig tränare om det var gratis? 

Bilaga 2. Sid 2(4) 
 
Beror på / Kanske (2 svar) 
Ja (4 svar) 
Nej (1 svar) 
 
Vad hade en personlig tränare kunnat hjälpa dig med? 
Tips på vanliga fel (1 svar) 
Tips och råd på teknik/övningar (5 svar) 
Motivation till att träna oftare (1 svar) 
Bättre träning (1 svar) 
Motivation till att anstränga sig mer under övningar (1 svar) 
Kost (2 svar) 
Övriga hälsoaspekter (1 svar) 
 
Vad motiverar dig till att gå och träna? 
Inre motivation (1 svar) 
Kul (3 svar) 
Mår bra (5 svar) 
Bitvis kul (1 svar) 
Min kropp behövde det (börja träna) (1 svar) 
Socialt / träffa folk (2 svar) 
Se bra ut (2 svar) 
Vill prestera med andra i närheten (1 svar) 
Mår bra efter man tränat (skön känsla i kroppen) (1 svar) 
Känner sig lite tvingad (1 svar) 
 
Vad gör dig motiverad under träning? 
Träna med andra / Gruppträning (1 svar) 
Vara bättre än andra på plats (2 svar) 
Vara bättre än sig själv vid tidigare pass (1 svar) 
Peppande tillrop (2 svar) 
Att bli starkare (3 svar) 
Att känna att det gör nytta (1 svar) 
Vara envis (1 svar) 
Musik (4 svar) 
Kul att ta det lugnt under träning (1 svar) 
Prata med trevliga människor (1 svar) 
Vill kunna känna att man är trött i kroppen efteråt (2 svar) 
Om man ser bra ut (1 svar) 



   
 

   
      
 

 

 
Använder du någon träningsapp när du tränar?  
Nej (4 svar) 

Bilaga 2. Sid 3(4) 
 
Har använt appen Lifesum (1 svar) 
Använder ibland Hälsoappens stegräknare (1 svar) 
Har använt app tidigare (Runkeeper och Tabata) (1 svar) 
 
Varför/varför inte? Vad är bra/dåligt? 
Krånglig (1 svar) 
Blev som att det segade ner träningen (1 svar) 
Visste inte om att det fanns (1 svar) 
Visste redan vilka övningar man skulle göra / fanns inget behov (2 svar) 
Vet inte (2 svar) 
Använder pulsklocka (1 svar) 
Bra med tips på övningar till nybörjare (1 svar) 
Använder knappt teknik (1 svar) 
Hjälper till med att hålla koll på tid (1 svar) 
 
Om du skulle använt en träningsapp, vad skulle du då vilja ha för 
funktioner i den, vad vill du att den ska hjälpa dig med? 
Följa visuella visningar av träningspass (3 svar) 
Koppla till utrustning och mäta pulsen (1 svar) 
Mäta hur långt man springer, hur snabbt (1 svar) 
Hjälp med att följa ett mål under träning (1 svar) 
Pusha på så att man håller tempo och lugna när det går för fort (2 svar) 
Finnas med hela tiden i bakgrunden och hålla koll på alla hälsoaspekter i ens 
liv, mat, sömn (2 svar) 
Se öppettider från sitt gym och hur mycket folk som är där (1 svar) 
Påminnelser för att komma iväg och träna (1 svar) 
Komma ihåg veckovis träningsschema, veckoplanering (1 svar) 
Peppning under pass (1 svar) 
Statistik efter pass (3 svar) 
Lägga in favoritmusik (1 svar) 
Jämföra sig med andra (1 svar) 
 
Beskriv hur din optimala träningsapp skulle se ut?  
Smidig, flyt (1 svar) 
Inte kräva särskilt många klick (1 svar) 
Lätt att använda (2 svar) 
Inte så mycket statistik (1 svar) 



   
 

   
      
 

 

Tips på övningar och program (1 svar) 
Videoinstruktioner (1 svar) 
Följa personer (1 svar) 
Träningspass för olika muskelgrupper (1 svar) 

Bilaga 2. Sid 4(4) 
 
Något som visar hur en person som är i samma form som en själv lyckats 
med träningen (1 svar) 
Mäta syreupptagning, vilopuls etc. Mäta hur hälsan blir bättre (1 svar) 
Kunna modifiera träningspass och spara (1 svar) 
Följa färdiga pass (1 svar) 
Jämföra sig med andra under träning (1 svar) 
 



   
 

   
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bilaga 3. Sid 1(8) 
 
Prototyp 
       



   
 

   
      
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3. Sid 2(8) 
 
 



   
 

   
      
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3. Sid 3(8) 
 



   
 

   
      
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3. Sid 4(8) 
 



   
 

   
      
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
      
 

 

Bilaga 3. Sid 5(8) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
      
 

 

Bilaga 3. Sid 6(8) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
      
 

 

 

Bilaga 3. Sid 7(8) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
      
 

 

 

Bilaga 3. Sid 8(8) 
 
 

     
        
 
                           
  
 
                                                 
 
 
 
 



   
 

   
      
 

 

Bilaga 4. Sid 1(1) 
 
Emotiv 
 

 
 
Bild 1. MyEmotivs mobila gränssnitt. 
 

 
 
Bild 2. Emotivs headset för avläsning av EEG. 
 



   
 

   
      
 

 

Bilaga 5. Sid 1(1) 

 
Frågor till intervjuer session 2 

1. Hur tyckte du det var att ha Emotiv på huvudet?  
2. Tyckte du att någon övning var roligare än någon annan? 
3. Kände du dig mer motiverad när du utförde träningspasset med appen, 

utan appen eller märkte du ingen skillnad? 
4. Hur var din upplevelse av de två träningspassen jämförda med 

varandra? 
a. Hur stressad kände du dig? 
b. Hur engagerad kände du dig? 
c. Hur mycket tyckte du om att utföra övningarna? 
d. Hur fokuserad kände du dig? 
e. Hur avslappnad kände du dig? 
f. Hur exalterad kände du dig? 

5. Om du kände att appen gjorde dig mer motiverad under träningen, på 
vilket sätt ökade den din motivation? Hur märkte du att du blev mer 
motiverad? 

6. (Visa AGT-fråga från enkät). Tycker du att något av de här 
påståendena passade för tillfället när du tränade med appen?  

• Jag vill förbättra min förmåga och bemästra en uppgift för min 
egen skull 

• Jag vill se bra ut jämfört med andra 
• Jag är rädd för att inte prestera till max 
• Jag vill inte prestera sämre än personer runt omkring mig 

7. (Visa TTM-fråga från enkät). Om du hade använt appen under 
en längre tid, hur tror du att du hade svarat? 
8. Tror du att appen kan ändra din inställning till träning? (Varför 
tror du att appen kan hjälpa dig att förflytta dig i TTM och ändra din 
inställning till träning - mer positivt?) 
9. Hur tidseffektiv tyckte du att appen var? Tyckte du att det gick 
snabbt att komma dit du ville i appen? 
10. Upplevde du att det fanns ett flyt i appen? 
11. Kommentarer och önskemål på funktioner i appen? (Hur hade 
du velat att appen var istället?) 
12. Tror du att du skulle kunna se dig själv använda en sån här app? 
Varför? Varför inte? 
13. Vad skulle du ta med dig efter att ha använt en sån här app? 
 
 



   
 

   
      
 

 

Bilaga 6. Sid 1(4) 
 
Individuell sammanställning av intervjuer session 2 
Användare 1 berättade att hon inte tänkte på Emotiv när hon väl kom igång 
med träningspassen. Hon kände sig någorlunda van vid att använda appar och 
kände sig mer motiverad när hon använde appen för att det blev roligare. 
Försvarsmaktens app hade hon använt tidigare och hon jämförde den med 
den nya. Då var det bra att båda apparna använde sig av bilder för att visa 
med ett ytterligare plus för att den nya appen använde gifar så att hela flödet i 
övningen visades och hon fick något att titta på. Hon tyckte att det var 
spännande att inte veta vilken övning som skulle komma härnäst samt att det 
blev mer variation när appen visade nya övningar. Det fanns ingen övning 
som var roligare än någon annan och hon kände sig inte mer eller mindre 
stressad under något av passen likaså var hon inte mer avslappnad vid något 
specifikt pass. Däremot ansåg hon att det var mycket roligare att träna med 
appen än utan, bland annat på grund av att hon ansåg att det blev mer verkligt 
och lättare att relatera till. Under första passet påminde instruktionerna henne 
om skolan och hon berättade att det gjorde att det kändes torrt och tråkigt. 
Appen kändes nyare och det hände lite mer. Hon kände sig hyfsat fokuserad 
och ganska engagerad med appen. I och med att hon kände sig mer exalterad 
och gladare med appen skulle hon säga att hon blev mer motiverad. På frågan 
om vilket eller vilka av fyra påståenden som skulle passa in på henne valde 
hon påståendet om att träna för att bemästra övningen och förbättra sin egen 
förmåga. Hon förklarade att hon jämför sig mer med andra om det är på 
gruppass när flera personer gör exakt samma sak som hon och att det innebär 
en annan stress än när man gör sina egna övningar på ett gym. Hon 
uppskattade att om hon hade använt appen under en längre tid skulle hon 
under förmodligen ha tränat oftare med hjälp av appen och därmed tränat så 
ofta som hon ville under en längre tid. Hon nämnde att hon nog hade valt ett 
svårare träningspass än planerat om hon såg att det skulle göra att hon gick 
upp en nivå eller kunde få ett märke. Appen ansågs vara väldigt tidseffektiv 
och smidig med ett bra flyt som märks i citatet “det är väldigt: här är 
övningen, kör. Det är jättebra”. Hon tyckte att det var väldigt bra att det fanns 
en integrerad musikfunktion men hade velat ha en timer som gav ifrån sig ett 
ljud när det var slut på vilan och dags att börja med nästa övning. Om det 
hade funnits en liknande app färdig att använda idag hade hon gärna använt 
den. Framförallt för inspiration att hitta nya övningar men även att få se 
andras spellistor för att även få variation i musiken.  
 
Användare 2 ansåg att han hade god vana när det kom till appar av olika slag, 
han använde appar flera gånger dagligen. Då deltagaren inte fick möjlighet 
att pröva Emotiv blev det svårt för honom att förklara hur det kändes, 
däremot så trodde han inte att det hade påverkat så mycket under träning.  



   
 

   
      
 

 

Bilaga 6. Sid 2(4) 
 
Deltagaren ansåg inte att någon viss övning var roligare än någon annan. Det 
visade sig att deltagaren kände sig mer motiverad under  det andra 
träningspasset då han fick använda applikationen, det var dels på grund av 
instruktionsbilderna som fanns till hjälp. Han menade också på att stressen 
minskade då han fick använda applikationen, eftersom det finns fasta ramar 
blir det mer strukturerat förklarade han. Han tyckte även att engagemanget 
var högre under träningspasset med applikationen. Enligt honom så hjälpte 
appen till att tänka på träningen mellan övningarna, alltså i viloperioderna. 
Det blev även roligare att träna med appen enligt deltagaren, anledningen var 
bland annat för att han tycker appar är roliga generellt, samt att det kan vara 
kul att ha något visuellt att titta på. Han kunde inte märka någon skillnad på 
fokus mellan de två passen utan det uppskattade han vara det samma, 
däremot menade han på att en timer under en viss övning hade kunnat öka 
fokus. Deltagaren menade på att han kände sig lite mindre avslappnad när 
han tränade med appen, men menar på att det kan vara bra under träning. 
Genom att kolla på appen under vilan så hålls tanken kvar på övningarna så 
de fortfarande finns i huvudet, förklarar han. Deltagaren förklarade att han 
kanske var lite mer upprymd då han tränade med applikationen på grund av 
den visuella bekräftelsen i slutet av träningspasset. Anledningen till att han 
kände sig mer motiverad av appen var på grund av hur den hjälpte till att 
hålla kvar tanken på övningen under vilan. När deltagaren tränar så är det för 
hans egen skull, men förklarar vidare att med hela den här spelifieringsidén 
skulle det kunna bli en liten tävling av det. Eftersom deltagaren är nöjd med 
träningssituationen för tillfället fanns det ingen möjlighet att göra någon 
förändring sett till TTM. Däremot så menade han att appen säkert kunde 
skapa ett slags mervärde under träningen. Applikationen hade kunnat öka 
motivationen genom att visa hur det går för andra med träningen menar han. 
Vidare förklarar han att den hjälper till genom att visa övningarna under 
vilan. När deltagaren skulle svara på hur tidseffektiv appen var gav han lite 
olika förlag som skulle kunna förbättra den. En timer skulle vara till nytta 
under träningspasset för vissa övningar, det hade även varit bra med en 
överblick på hur många övningar som återstår av passet samt hur mycket XP 
som tjänats menar han. Att se statistik var något som önskades och han tror 
absolut han kan tänka sig använda den här appen. Han tror även han kunde 
lärt sig och tagit med sig vissa saker genom att kunna se statistik, dels för sig 
själv men också för andra. 
 
Enligt användare 3 är hans vana kring applikationer väldigt god, han 
använder applikationer dagligen. Han förklarade att det kändes lite konstigt 
att ha Emotiv på sig. Om han haft den på sig bland folk hade han nog skämts 
lite. Deltagaren kände att ett par övningar var lite roligare än andra eftersom  
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han inte testat dom innan, till exempel crunches och mountain climber. Han 
tyckte att applikationen gjorde honom mer motiverad eftersom det fanns 
något att kolla på och det var absolut bättre än att inte ha något alls. Enligt 
deltagaren var det ingen skillnad i stress mellan de olika träningspassen, 
alltså påverkade inte applikationen stress. Däremot så blev han mer 
engagerad när han tränade med appen. Han var lite osäker på om det blev 
roligare att träna med appen, han ansåg dock att det blev lättare att utföra 
övningarna med appen då det fanns tydliga beskrivningar. I och med att han 
kunde se tydligare hur övningarna skulle genomföras så blev han mer 
fokuserad. Alltså ökade fokus med appen. Deltagaren kunde inte märka 
någon skillnad i hur avslappnad han kände sig jämfört med de olika 
träningspassen. Han kunde dock känna att han blev lite mer exalterad vid 
träningstillfället med appen, detta eftersom han ville bli klar och få sin XP. 
Enligt deltagaren så hade han mer energi inför det andra träningspasset, det 
kan berott på att han fick kolla igenom appen tillsammans med att han 
tydligare kunde se hur övningarna skulle utföras gjorde honom mer 
motiverad. Han förklarar att man inte bör jämföra sig med andra när det 
kommer till träning, men ibland kanske han gör det omedvetet. Mestadels 
tränar han dock för sin egen skull. Om deltagaren fått träna med 
applikationen under en längre tid så trodde han att han skulle välja 
alternativet: jag har nyligen (inom de tolv senaste veckorna) börjat träna mer 
än vad jag gjorde innan. Deltagaren gillade funktionen att det går att koppla 
ihop träningspass med spellistor, så det tillsammans med spel tänket skulle 
säkert kunna få honom att träna mer. Sen att det finns möjlighet att bygga 
pass som funkar bäst för en själv kan också vara något som bidrar förklarar 
han. Han ansåg att det mesta bara var ett klick ifrån och från den delen av 
appen som han fick testa under träningen var det enkla och tydliga direktiv. 
Deltagaren kom inte direkt med några förslag på funktioner till appen, 
däremot så undrade han om det kunde finnas något litet kostschema i den. 
Appen var absolut något som han skulle kunna tänka använda sig i framtiden 
och beskrev den som bra och nytänkande. Han förklarade även att han 
definitivt skulle kunna lära sig av denna typ av applikation.  
 
Användare 4 kände sig väldigt van vid att använda appar och han berättade 
att han använda appar dagligen. Han tänkte på att han hade Emotiv på sig 
under träningspassen men kände inte att det så mycket. Vissa övningar var 
tråkigare än andra men ingen var direkt kul i sig. Däremot tyckte deltagaren 
om att träna och utmana kroppen. Passet var överlag roligare med appen 
bland annat för att han kände att han fick se mer och skulle fått bättre 
instruktioner till övningar om han aldrig gjort de innan. Han förklarade att 
han var mindre stressad med appen eftersom han kände att han hade bättre  
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koll och visste bättre hur han skulle göra. På grund av de visuella delarna, 
tipsen och färgerna kände han sig mer engagerad och tyckte att det var 
roligare med appen eftersom “det är ju något som händer”. Deltagaren kände 
sig mer avslappnad och fokuserad för att han kände att han visste vad han 
skulle göra samt var mer fokuserad på övningarna och appen eftersom han 
läste tipsen och tittade på bilderna. Eftersom det var övningar som han hade 
gjort innan kände han sig inte särskilt exalterad men tack vare det visuella, att 
gå upp i level och uppnå saker kände han sig mer motiverad med appen. Han 
tränade för att uppnå en bättre förmåga för sin egen skull eftersom han tror att 
bättre kondition innebär att han kan hantera stress på ett bättre sätt och därför 
varvar han alltid plugg med fysisk motion. Deltagaren gissade att han hade 
tränat regelbundet så ofta som han ville om han hade använt appen under en 
längre tid. Appen hade kunnat bidra med en ökad förståelse för övningar och 
en vetskap om fler olika slags övningar vilket i sin tur hade lett till att det 
blev en större variation och därmed även roligare. Han svarade att appen var 
tidseffektiv utan något onödigt. Han tyckte det hade varit bra om det fanns 
alternativ till övningar i de färdiga passen så att han kunde byta om han inte 
kunde göra en specifik övning, en översikt över ett pass och en timerfunktion 
hade kunnat hjälpa till. Om appen hade varit kompatibel med pulsband eller 
liknande hade han kunnat tänka sig att använda appen i framtiden. Han skulle 
ta med sig kunskapen om övningarna efter testet som skulle göra att han inte 
behövde träna samma muskler flera gånger i rad för att han inte visste att han 
tränade samma muskler.  
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Informationsbrev 
Du	  tillfrågas	  härmed	  delta	  i	  en	  undersökning	  rörande	  motivation	  till	  träning.	  
Denna	  studie	  är	  en	  del	  i	  ett	  examensarbete	  inom	  informatik.	  Studien	  är	  tänkt	  att	  
undersöka	  följande	  forskningsfråga:	  Vilken	  funktionalitet	  vill	  användaren	  att	  
en	  träningsapp	  ska	  ha	  samt	  kan	  appen	  påverka	  motivation	  under	  träning?	  
En	  del	  av	  undersökningen	  innebär	  en	  intervju	  då	  du	  ombeds	  dela	  med	  dig	  av	  
tankar	  och	  åsikter	  gällande	  motivation	  till	  träning.	  Intervjun	  kommer	  att	  spelas	  
in	  för	  att	  underlätta	  transkribering.	  Eventuella	  ljudinspelningar	  kommer	  enbart	  
lyssnas	  på	  av	  ansvariga	  för	  undersökningen. 
 
Rättigheter 
Allt	  deltagande	  i	  undersökningen	  är	  frivilligt	  och	  informanten	  har	  när	  som	  helst	  
rätt	  att	  avbryta	  sitt	  deltagande.	  Informanten	  har	  även	  rätt	  att	  i	  efterhand	  
kontakta	  undersökningens	  ansvariga	  för	  att	  omformulera	  alternativt	  dra	  
tillbaka	  något	  som	  sagts	  under	  studiens	  fortgång,	  förutsatt	  att	  rapporten	  inte	  är	  
inlämnad.	  Deltagarnas	  integritet	  är	  av	  yttersta	  vikt,	  vilket	  betyder	  att	  
informanterna	  inte	  kommer	  figurera	  i	  rapporten	  med	  riktiga	  namn	  eller	  annan	  
känslig	  information.	  Den	  data	  som	  framkommer	  bör	  inte	  vara	  av	  känslig	  
karaktär	  för	  informanten,	  skulle	  vi	  i	  efterhand	  däremot	  bedöma	  att	  någon	  data	  
kan	  uppfattas	  som	  känslig	  kommer	  denna	  utelämnas.	   
 
Ansvariga 
Ansvariga	  för	  undersökningen	  är	  två	  studenter	  vid	  Linnéuniversitet	  som	  i	  
dagsläget	  läser	  tredje	  året	  på	  en	  kandidatutbildning	  inom	  Interaktionsdesign.	  
Data	  som	  insamlas	  ligger	  till	  grund	  för	  ett	  examensarbete	  inom	  fakulteten	  
informatik. 
 
Kontaktuppgifter 
Rasmus	  Håkansson	  	  	  	  	  	  	  0703-‐480376	  -‐	  rh222fk@student.lnu.se 
Louise	  Rudbäck	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0708-‐270148	  -‐	  lr222im@student.lnu.se	   
 
Tack	  för	  att	  du	  har	  valt	  att	  delta! 
 
Jag	  har	  fått	  tillräcklig	  information	  samt	  förstått	  mina	  rättigheter.	  Jag	  har	  rätt	  att	  
när	  som	  helst	  avbryta	  undersökningen	  utan	  konsekvenser.	  Jag	  är	  medveten	  om	  
min	  rätt	  att	  ställa	  frågor	  för	  att	  få	  mer	  information	  under	  undersökningen.	   
 

_________________________________ 
Signatur 
 
_________________________________ 
Datum 



   
 

   
      
 

 

 

 


