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Abstract 

People today are less physically active than ever before, thus health related issues and 

overweight has risen to record levels. People also use more IT than before; it can be 

argued that IT is one of the main factors people’s activity levels have dropped. Au 

contraire IT has found its way into most people’s training routines and the amount of 

IT-artefacts aimed at exercise has exploded. However, most research studying IT and 

exercise, only studies single artefacts. Though, current research shows that it is 

impossible to view an artefacts impact as single artefact, it must instead be looked up 

on as part of an information ecology of interconnected artefacts. Thus, this study 

aims to find out: How does IT interconnect in artefact ecologies to motivate to 

exercise? The findings of this study suggests that in order to understand how IT 

motivate to exercise it should be looked upon as a dynamic ecosystem of artefacts. 

And that the artefacts should be analysed from its function, rather than as individual 

artefacts. It also shows that functions are not always linked to a single artefact and 

can span over several different artefacts, and that an artefact function is not static 

over time. It shows that, we need to be aware that different sports require different 

functionality, and even form should be viewed as a function. It also shows that 

functions for collecting quantitative data and social interacting have a place in most 

people's artefact ecologies. However, this may not occur in designated training 

applications, but instead in any of the artefacts people uses. Therefore, is an 

awareness also required that people’s motivation to exercise does not have to come 

out of training artefacts, but it can spring out of all the artefacts people uses. 
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Tack! 
Jag vill rikta mitt yttersta tack till de klasskamrater som bidragit med värdefull input 

under skrivprocessen. Jag vill även tacka mina föräldrar för hjälp med 

korrekturläsning och dessutom min fru för att hon har stått ut med mitt gnäll under 

uppsatsperioden. Ett stort tack riktar jag också till mina respondenter som ställt upp 

och svarat på mina frågor. Slutligen vill jag också tacka mina handledare som 

levererat värdefull input och varit precis det stöd jag behövt under uppsatsens 

tillkomst. 
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1. Inledning 

Vi rör oss allt mindre idag, både i arbetet och på fritiden. När vi ska byta kanal på TV-

apparaten så behöver vi inte längre resa på oss för göra det. Ska vi lämna ett dokument till 

arbetskamraten behöver vi inte längre gå över med det, det räcker med att skicka ett mail. 

Vårt användande av informationsteknologi (IT) har också förändrats, vi använder oss inte 

längre av bara en enhet utan vårt användande är spritt över många olika artefakter, både 

digitala och fysiska (Jung et al., 2008).  Framväxten av det så kallade IT-samhället har så att 

säga reformerat våra liv.  

Samtidigt ökar världens befolkning kraftigt i vikt och fetma är ett accelererande problem, 

enligt WHO (2015a) har fetman i världen dubblerats sen 1980. 39% av alla vuxna människor 

över 18 år är överviktiga och 14% räknas som feta (WHO, 2015a). Enligt WHO (2015b) är en 

av de främsta orsakerna till ökningen av fetma och övervikt en allt mer inaktiv livsstil. En av 

fyra av alla vuxna människor rör sig för lite och för tonåringar är siffran fyra av fem. 

Även svenskarna blir allt tyngre, idag lider nästan hälften av alla svenskar av fetma eller 

övervikt. Andelen svenskar med fetma har ökat från 11 procent till 14 procent mellan 2004 

och 2013 (Folkhälsoinstitutet, 2014). Viktuppgång och fetma är potentiellt livsfarligt, WHO 

(2015a) varnar för att övervikt och fetma idag kopplas till fler dödsfall i världen än undervikt. 

WHO (2015a) framhåller hur fetma och övervikt är en de ledande riskfaktorerna vid 

hjärtsjukdomar och stroke, överbelastningssjukdomar samt diabetes. Stillasittandet och 

bristen på fysisk aktivitet är även det potentiellt livsfarligt. WHO (2015b) larmar om att 

inaktivitet är en av de tio de vanligaste riskfaktorer för dödsfall, stillasittande är också en 

riskfaktor till cancer, diabetes och hjärtsjukdomar.  

Att motionera mer har visat sig ha många fördelar. Fysisk aktivitet har visats förbättra 

hjärtats funktion, skelettstyrkan och den funktionella hälsan, samtidigt som den bidrar till 

att minska risken för vissa typer av cancer, diabetes, stroke och depression (WHO, 2015b). 

Henriksson & Sundberg (2015) visar att även på en låg nivå bidrar träning till att öka 

välbefinnandet och hälsan, denna aktivitet förbättrar våra prestationer. Regelbunden fysisk 

aktivitet förbättrar även studieresultatet, 90 procent av de studenter vid Umeå universitet 

som tränade minst en gång i veckan hade ett bättre studieresultat än de studenter med en 

mer inaktiv livsstil (Sjöström & Svartbo, 1996). 

Det kan tyckas ironiskt att söka svaret på hur vi ska röra oss mer inom området vilket 

bidragit till att vi rör oss allt mindre, IT. Samtidigt är det en fullkomligt logisk slutsats, att 

skadeverkningarna bör hanteras inom samma område där flera av dem uppstått. Det har 

gjorts mängder studier kring IT och träning, ett flertal med fokus på hur applikationer 

inriktade på spel och lek kan motivera till aktivitet (Eg. Mokka et al., 2003., Bartley et al., 

2013).  Andra fokuserar på hur kvantitativ data påverkar träningsresultatet (Eg. Giannikis et 

al., 2013., Randriambelonoro et al., 2015), vissa fokuserar på hur sociala funktioner påverkar 

aktivitetsmängden. (Eg. Chen & Pu, 2014). Problemet med dessa studier är att de flesta av 
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dem enbart studerat en enskild artefakt och lite hänsyn har tagits till hur olika artefakter 

samverkar. 

Det är dock inte längre rimligt att se påverkan från en IT-artefakt i ett vakuum, allt oftare 

beskrivs hur IT-artefakter bör ses som delar av ett större ekosystem (Nardi, & O’Day, 1999., 

Bödker & Nylandsted, 2012., Jung et al., 2008). Att då enbart titta på enskilda artefakters 

påverkan på träningsmotivationen bidrar till att låsa in sig i gamla tankemönster och skapar 

ingen förståelse för hur dessa ekosystem ser ut. Detta medför att tidigare studier som gjorts 

på IT och träning inte ger en heltäckande bild. 

 Genom att studera hur människor motiveras till träning och vilken roll de olika IT har bör 

det utkristallisera sig en mer tydlig bild dessa ekosystem faktiskt ser ut. På detta sätt kan en 

ökad förståelse för hur människors artefaktekosystem knutet till träning ser ut skapas.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att skapa ökad förståelse hur IT samverkar i ekosystem för att skapa 

motivation för träning. Syftet är också att bidra med insikt och redogöra varför dessa 

ekosystem ser ut som de gör. 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar lyfts fram: 

 

 Hur ser människors individuella artefaktekologier knutna till träning ut? 
 

 Vilka faktorer påverkar utformning av dessa ekologier? 
 

1.2 Disposition 

Genom studien kommer först den relaterade forskningen, inom områdena motivation, 

motivation och IT, träning och IT, samt artefaktekologier redovisas. Därefter kommer 

studiens datainsamling, samt analysmetodik att redogöras för. Därefter redovisas studiens 

resultat. Sist kommer resultatet att analyseras, diskuteras samt studiens slutsats att 

redovisas.  
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2. Relaterad forskning 

I detta kapitel kommer den forskning som relaterar till ämnet att redogöras för. Intresset för 

att motivera människor till ett specifikt beteende är stort och det har gjorts omfattande 

forskning på området. Detta kan exemplifieras med det stora antal artiklar inom området 

motivation som finns. En sökning i databasen Science direct med sökord ”motivation”, 

vilken utfördes 23:e februari, gav 427,777 träffar. Även inom människo-

datorinteraktionsområdet (eng, HCI) är intresset för att genom motivation och design 

motivera människor stort. En sökning på ”behavioural change” (i uppsatsen 

beteendeförändring) i ACM ger 32,994 träffar och  en sökning på ”persuasive design” (i 

uppsatsen övertygande design) gav 148,392 träffar. I det här kapitlet redogörs för den 

närliggande forskningen inom områdena IT och träning, motivation, motivation och IT samt 

artefaktekologier.   

2.1 Motivation 

Motivation kan definieras som:  

 

“A reason or reasons for acting or behaving in a particular way”.  – Oxford English 

Dictionary 

 

Motivation är ett centralt fält i psykologisk forskning, eftersom den är kärnan i kognitiv, 

biologisk och social reglering. Kanske främst för att kunskap om motivation ses som 

värdefull även i den vanliga världen, eftersom motivation ger resultat (Ryan & Deci, 2002).  

När vi börjar analysera oss själva inser vi att det finns flertal anledningar till att vi blir 

motiverade till att utföra en viss sak. En anledning kan vara att handlingen upplevs som 

meningsfull, eller kanske bearbetats med mutor eller utsatts för hot.  

Det är inte heller säkert att det som motiverar en person också motiverar en annan, 

motivation kan också ha många olika källor. På området motivation har ett flertal studier 

utförts inom vitt skilda områden. Butler et al. (2010) visade på hur olika faktorer påverkar 

anhöriga till cancerpatienters motivation till att sluta röka, både de anhörigas sjukdom och 

att de blev tillfrågade om deras inställning till att sluta röka vid rätt tillfälle. Appelgate & 

Applegate (2011) studerar hur man kan öka elevers läsande och om man genom att förstå 

elevers inställning till läsning också lättare kan motivera dem till det.  

Ryan & Deci (2002) delar upp  motivation i inre och yttre motivation, där de menar att 

inre motivation är den viktigaste av de två. Med yttre motivation menas en aktivitet som 

utförs för att uppnå ett yttre mål, det kan vara att tjäna pengar, hålla sig till regler, bättre 

hälsa eller att bli socialt accepterad. Inre motivation kännetecknas istället av aktiviteter som 

ger inre tillfredställelse,  att aktiviteten upplevs som meningsfull, eller att aktivitetens utförs 

av nöje. Exempelvis när man ger sig ut och cyklar för att det är roligt istället för att man ger 

sig ut för att man måste till affären. 

https://www.oxforddictionaries.com/definition/english/behave#behave__2
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Vidare delar de upp den externa motivationen i fyra olika undergrupper; externt reglerad 

motivation, där beteende utförs för att uppfylla ett yttre krav, eller få en yttre belöning, inre 

motivation, där beteendet utförs för att undvika känslor som skuld och oro.  Vidare beskriver 

de hur beteendet kan regleras genom identifikation, dvs att ett beteende utförs för att det 

överensstämmer med; eller bygger upp individens självupplevda identitet. Den sista 

undergruppen de beskriver är integrerad reglering, av vilka många egenskaper delas med 

inre motivation. Vad som skiljer dem åt är att de fortfarande utförs i syfte att uppnå separata 

resultat istället för inre tillfredsställelse.  

Motivationsforskning har också ibland ett mer tydligt träning- och idrottsfokus. Chan & 

Hagger (2012) studerade motivationens påverkan på idrottares deltagande i 

skaderehabilitering och skadeförebyggande. Studien visade att deltagare vilka var 

motiverade att delta i rehabilitering och skadeförebyggande av autonoma skäl, dvs att de ville 

delta eller uppnådde en inre tillfredställelse av beteendet, då också uppfattade 

rehabiliteringen mer positivt och att det var mer sannolikt att de skulle utföra aktiviteten i 

framtiden. 

2.2 Motivation och IT 

I och med att IT har tagit en allt större roll i vårt samhälle har också intresset för att använda 

sig av IT för att skapa motivation. Detta har medfört att forskare genomfört ett stort antal 

studier på hur IT kan användas för att motivera till att förändra eller förstärka ett beteende, 

eller skapa ett specifikt beteende.   

En av de tongivande forskarna på detta område kan med fog sägas vara Fogg, som utfört ett 

flertal studier på området övertygande design. Resultatet av hans forskning ligger till grund 

för många av de studier som presenteras i kapitlet.  

Att använda IT för att motivera till ett specifikt beteende kan benämnas som övertygande 

design. En övertygande dator är då en dator som förändrar människors beteende eller 

attityder (Fogg, 1998). Fogg menar dock att den definitionen inte är fulländad utan behöver 

förfinas för att ge en bra bild av övertygande design. Fogg (1998, s225) beskriver en enkel 

definition av vad övertygande i det här fallet är:  

 

 ”an attempt to shape, reinforce, or change behaviors, feelings or thoughts about an issue, 

object, or action.”. 
 

För att förstå hur datorer påverkar har detta studerats och analyserats från ett flertal olika 

inriktningar. Genom att studera datorers sociala påverkan kunde Fogg (2009) visa att när 

deltagarna uppfattade en dators beteende som mänskligt, så reagerade också deltagarna på 

beteendet som om det vore en människa. Han visade att en dator som uppfattades som en 

lagmedlem uppfattades som mer hjälpsam en som inte gjorde det. Vidare visade han även att 

människor som identifierade sig med en produkt, lättare förändrade sitt beteende i enlighet 

med produktens önskemål. 

Fogg (2003) beskriver sju olika verktyg, strategier för övertygande design, där han rankar 

den viktigaste som suggestion, dvs att ingripa vid rätt tillfälle, där det utan tvekan går att dra 
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en parallell till de fynd Butler et al. (2010) gjorde. Fogg (1998, 2002, 2009a, 2009b) har 

vidare utvecklat ett flertal olika modeller för hur övertygande design kan analyseras bland 

annat Foggs Behavioral Model och Foggs Behavioral Grid.  

Boyce & Barnes (2010) visade på hur man med hjälp av IT och då genom att inkorporera 

spelelement i lärverktyg kan öka barns motivation till att lära sig matematik.  

Det har även gjorts studier på hur fysisk interaktion motiverat människor. Pels et al 

(2014) studerade Fatbelt, hur en mobilapplikation och en Arduino mini-dator kombinerades 

för att med fysisk interaktion minska risken för överätning. Effektiviteten visade sig vara god 

i och med att studiens deltagare fick en fysisk sensation av att ha ätit för mycket. Slutsatsen 

blev att det var lättare för deltagarna att förstå de långsiktiga konsekvenserna av sina val om 

de genast fick en fysisk representation av desamma. 

 

2.3 Motivation, IT och träning 

Det finns ett stort intresse för att förbättra människors hälsa genom att använda sig av IT. 

Det har genomförts många studier på ämnet (Eg. Mokka et al., 2003, Bartley et al., 2013, 

Chen & Pu, 2014), tyvärr har de flesta av studierna varit i liten skala och då i de flesta fall 

studerat en enskild artefakt. Dessa studier skiljer sig såklart åt i hur de angriper problemet, 

lite slarvigt kan de delas upp i tre olika inriktningar, de som fokuserar på motivation till 

träning genom spel och lek, de som gör det genom social interaktion och de som gör det 

genom att tillhandahålla kvantifierbar data till studiens deltagare. Uppdelningen är dock inte 

helt perfekt och det finns artefakter vilka med en god motivering skulle kunna placeras i 

vilken som helst av kategorierna.  

Utöver dessa studier finns det också studier som inte alls passar in i den uppdelningen. 

Frost et al. (2012) som visade hur IT kan användas för att motivera barn till att träna, då 

genom en digital coach och hur en sådan coach skulle konstrueras för bästa resultat. Studien 

av Habito pågick i 10 månader och syftade till att täcka det longitudinella gapet i studier på 

träningsartefakter, genom att studera hur användare interagerade med aktivitets 

applikationer och hur det i sin tur påverkade deras fysiska aktivitet (Gouveia, et al., 2015).   

Dessutom finns också studier som kan anses vara hybridversioner av nedanstående 

kategorier. Genom att kombinera data från telefonens sensorer, möjligheten att tävla mot sig 

själv, den sociala aspekten och användandet av spelelement gjorde Bielik et al. (2012) ett 

försök att med Move2play att täcka in alla  kategorier som identifierats nedan. Även Ali 

Hasan et al. (2006) försöker inkludera flera av dessa element i en  enskild artefakt. I deras 

studie, studerades hur protypen Fitster, i kombination med en stegräknare under en 

fyraveckors period motiverade studenter till fysisk aktivitet.  

Vad som dock är tydligt är att de flesta studierna visar ett tydligt positivt resultat på 

aktiviteten under studien, dock är det oklart om det finns en fortsatt positiv påverkan efter 

studiens avslutande.  

2.3.1 Träning som lek 
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Att motivera till träning med hjälp av spel är en populär väg att gå, flera studier har utvecklat 

en prototyp eller artefakt där användaren ska motiveras till träning via spel. Att använda sig 

av spelelement för att motivera till träning är ett koncept som varit populärt i  den 

kommersiella sfären (Eg. RunWithZombies, The Walk, BattleSuit Runner Fitness). Det är 

också ett fenomen som börjat leta sig in i flertalet av de större ”vanliga” träningsartefakterna, 

såsom Runtastics implementation av Story Running etc. 

Mokka et al., 2003 utvecklade en virtuell miljö vilken syftade till att simulera 

utomhuscykling med hjälp av en träningscykel. Syftet med studien var att skapa en 

intensivare och mer motiverande träningsupplevelse. En pilotstudie med nio deltagare 

visade att träning med hjälp av det utvecklade verktyget underlättar för deltagarna att hålla 

sig i form, samt gör träningen rolig. Bartley et al. (2013) skapade ett virtuellt rollspel för att 

motivera till långvarig träning, där deltagarnas spelfigur utvecklas i takt med träning som 

utförs i det verkliga livet. 

De flesta av dessa studier utmärker sig genom att de ofta består av konstruktion av en 

artefakt för att fylla ett upplevt behov, vid en del av studierna har prototypen inte heller 

utvärderats annat än med hjälp av enkäter, Castiñeira et al. (2011). I vissa fall är den 

empiriska utvärderingen tämligen oklar. Keung et al. (2014) presenterar applikationen 

BunnyBolt som en lösning på hur barn kan motiveras till att träna med hjälp av topplistor, 

utmärkelser och spelifiering i en virtuell värld, men levererar ingen tydlig bild av hur 

applikationen utvärderats. 

2.3.2 Socialt samspel som motivator 

Flera studier har studerat hur social påverkan genom tävling eller social press påverkar 

aktivitetsmängden (Chen & Pu, 2014, ). Healthy Together syftade till att fastställa hur olika 

användargrupper uppträdde i en spelifierad träningsartefakt. Artefakten använde sig av tre 

olika lägen för sociala funktioner och studien jämförde hur de tre olika lägena, samarbete, 

hybrid och tävlingsläge skiljde sig i påverkan på aktiviteten. Deras slutsats var att hybrid och 

samarbetsläge var de lägen där aktiviteten ökade signifikant, men att aktiviteten i 

tävlingsgruppen även ökade (Chen & Pu, 2014). Vad som också visade sig var att även 

kommunikationen mellan användarna var högre i gruppen där samarbete uppmuntrades. 

Även inom detta område har intresset hos träningsindustrin varit stort och flera av de 

vanligaste träningsapplikationerna har den funktionen. Träningsapplikationen Strava hade 

redan vid lanseringen möjlighet till tävling på användarinlagda banor. Tillverkaren av 

träningsartefakter Garmin, införde den funktionen under 2015. Strava och flertalet av övriga 

kommersiella applikationer, har också en social funktion där det är möjligt att kommentera 

och uppmuntra vännernas träningspass.  De flesta större träningsartefakter ger också 

möjlighet för användarna att dela med sig av sin träning på de stora sociala medierna, 

exempelvis på Facebook, Twitter, Instagram.   

2.3.3 Den kvantifierbara prestationen 

Det har också varit intressant att studera hur presentationen av data till användaren 

påverkar användaren, både aktivitetsfrekvensen och träningsprestationen. Giannikis et al. 
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(2013) visade med sin komparativa studie av träningsapplikationen Endomondo att 

användningen av applikationen och då presentationen av data vid löpning ökade deltagarnas 

medelhastighet vid användning. 

Randriambelonoro et al. (2015) visade hur aktivitetsarmbandet Fitbit One användes i 

kombination med en mobilapplikation för att motivera diabetessjuka till ökad fysisk 

aktivitet. Genom att tydliggöra aktivitetsnivån för studiens deltagare motiverades dessa till 

ökad aktivitet. Funktionen att kunna studera och analysera data från träningspass och under 

passet direkt kunna se en siffra på vad som uträttas finns i flertalet av de större 

träningsartefakterna, såväl i de mer specialiserade sportapplikationer, cykeldatorer och 

klockor som i mobila träningsapplikationer. 

2.4 Artefaktekologier 

Som ovan nämnda studier visar har  IT, Motivation och träning, hittills i nämnvärd 

omfattning, inte studerats ur ett artefaktekologiskt perspektiv. Att se påverkan från en IT-

artefakt som en enskild artefakt i ett vakuum är inte längre rimligt. Forskningen idag visar 

tydligt att det är mycket mer rimligt att se på artefakter som delar av ett ekosystem. Jung et 

al. (2008) beskriver hur ett artefakt ekosystem består av alla de interaktiva artefakter som en 

person använder sig av. Vidare beskriver de hur användare idag använder sig av allt fler 

artefakter i sitt dagliga liv och hur fler dessa idag kommunicerar sinsemellan och utbyter 

information, vilket skapar ett nätverk av artefakter.  

Dearman & Pierce (2008) beskriver hur det kan vara problematiskt att knyta en viss funktion 

till en viss artefakt då många aktiviteter sträcker sig över flera artefakter. Bödker &  

Nylandsted (2012) redogör för hur förhållandet mellan de olika artefakterna inte kan ses som 

ett statiskt förhållande utan snarare förändras över tid. Precis som Dearman & Pierce (2008) 

beskriver de också hur en aktivitet inte kan alltid knyts till en artefakt, utan hur den kan vara 

en del av många artefakter, eller en artefakt kan ersätta en annan. 

Bödker & Nylandsted (2012) beskriver hur valet av artefakt för ett användningsområde är 

situationsberoende och beror både på aktivitetens materiella betingelser samt vilket resultat 

användaren förväntat sig. Shilit & Sengupta (2004) redogör för ett stort antal olika tekniker 

vilka möjliggör sammankoppling av de olika artefakterna i en människas personliga 

ekosystem. Vidare redogör de för hur teknik också kan användas för att skapa ett personligt 

utrymme i den offentliga sfären genom avskärmning, ett begrepp de kallar för ”cocooning”. 

För att förstå dessa nätverk och hur användarna såg på sitt ekosystem av artefakter 

utvecklade Ryan et al. (2009)  en visuell modell för att åskådliggöra och analysera hur 

människors artefaktekologier såg ut.   

2.4 Sammanfattning 

Samtliga ovanstående studier knyter förvisso an till studiens forskningsområde och visar att 

intresset för motivation och IT är stort, men att visar också att det verkar finnas ett hål i 

forskningen. Ryan & Deci (2000) redogör för hur olika typer av motivation kan se ut. Chan & 

Hagger (2012) , visar också att motivation är viktigt för att uppnå önskat resultat, oavsett om 
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det gäller att  rehabilitera skador eller lära sig matte, men också att motivation kan ha olika 

källor (Butler et al., 2010).  

Fogg (1998, 2002) och Pels et al. (2014) visar att IT kan användas för att motivera 

människor till önskat beteende. Randriambelonoro et al. (2012) och  Mokka et al. (2003) 

visar att IT kan användas för att motivera människor till fysisk aktivitet.  Bödker & 

Nylandsted (2012), Dearman & Pierce (2008), Jung et al. (2008) visar att det inte längre är 

rimligt att studera IT som enskilda artefakter utan hur dessa artefakter måste ses som en del 

av ett ekosystem. Hittills har dock inte artefakter knutna till träning studerats ur ett 

ekosystemsperspektiv, studiens syfte är att överbrygga det kunskapsgapet.  
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3. Metod 

I det här kapitlet kommer studiens metodik att förklaras och kritiseras. Studiens syfte är att 

skapa ökad förståelse för hur IT samverkar för att skapa motivation till träning, samt  att  

fördjupa  kunskapen  kring hur och varför detta sker. Kvalitativa metoder är en sedan 80-

talet central del av metodiken inom samhällsforskningen (Kvale & Brinkman, 2009).  

Att vilja studera ett beteende genom objektets ögon menar Bryman (2012) motiverar ett 

kvalitativt förhållningssätt. Kvale & Brinkman (2009) beskriver hur kvalitativ forskning kan 

ge oss övertygande beskrivningar av den kvalitativa mänskliga världen. Ett kvantitativt 

förhållningssätt lämpar sig bättre för att tolka hur människor uppfattar världen, ett 

kvantitativt dito lämpar sig bättre för insamling och kvantifiering av data (Bryman, 2012). I 

ett kvantitativt förhållningssätt utgår man också från att världen går att beskrivas objektivt, 

medan i ett kvalitativt förhållningssätt ligger fokus på att fånga upp hur människor tolkar sin 

omvärld (Bryman, 2012). Då studiens syfte är att skapa ökad förståelse för hur IT samverkar 

för att skapa motivation, kan slutsatsen dras att ett kvalitativt förhållningssätt är bäst lämpat 

för att besvara studiens frågeställning.  

3.1 Metodval  

För insamling av kvalitativ data finns det flertalet metoder, Bryman (2012) nämner bland 

annat gruppintervjuer och observationer. Dessa metoder har övervägts och också sedermera 

avfärdats, gruppintervjuer för att det finns en reell risk att respondenternas individuella och 

upplevda artefaktekosystem inte skulle fångas upp. Observationer har  avfärdats,   då  det  

inte  skulle  vara  praktiskt möjligt att observera studieobjektens användande av IT-artefakter 

knutet till  träning. Vidare har även genomförandet av en prototypstudie övervägts, men då 

denna inte skulle skapa ökad förståelse för olika artefakters roller i ett artefaktekosystem 

tillför inte ännu en prototypstudie något nytt till forskningen. Det är heller inte praktiskt 

genomförbart att konstruera ett eget ekosystem av artefakter.  

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas egen synvinkel” (Kvale & Brinkman, 2009, s17).  

 

Med det i åtanke tycktes det lämpligt att valet av undersökningsmetod för studien föll på 

kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna kan delas upp i ostrukturerade, 

strukturerade och semistrukturerade. Målet med en strukturerad intervju är att 

standardisera svaren så att skillnaderna mellan intervjuerna blir minimal (Bryman, 2012). 

Därför lämpar strukturerade intervjuer sig synnerligen dåligt för att skapa djupare förståelse 

för en situation, vilken troligtvis är unik för varje enskild deltagare i studien.  

Kvale  &  Brinkman  (2009)  förklarar  hur  en  mer spontan intervjuprocess  skapar  

möjligheter  för  livligare  och  mer  oväntade  svar men samtidigt  blir  svårare att  analysera.  

Detta kan tyckas tala för ostrukturerade intervjuer, där respondenten helt får tala fritt inom 
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ämnet och intervjuaren inte alls styr intervjun. En helt ostrukturerad intervjuprocess 

riskerar dock att inte beröra alla områden studien syftar till att besvara. 

Semi-strukturerade  intervjuer utgår  från  en intervjuguide (Bryman,  2012), vilken 

kontrollerar intervjuns  förlopp (Kvale  &  Brinkman,  2009). Syftet med studien har varit att 

skapa ökad förståelse för hur respondenterna nyttjar IT-artefakter knutet till träning. Därför 

har det varit viktigt att respondenterna ska få utrymme att själva fördjupa sig inom ämnet, 

samtidigt som fokus på forskningsområdet kan hållas. Semi-strukturerade interjuver 

bedömdes därför fylla studiens behov av datainsamling bäst. Semi-strukturerade beskrivs 

dock som svårare att analysera än strukturerade (Bryman, 2012). Då syftet varit att skapa 

ökad förståelse har ett mer svåranalyserat analysmaterial (Bryman, 2012) accepterats, för  att  

få  möjligheten  till nya   infallsvinklar   vid   intervjusituationen. 

3.2 Urval 

Respondenterna kontaktades via en offentlig förfrågan på ett flertal olika sociala medier; ett 

renodlat cykelforum och två grupper på det sociala mediet Facebook. Av dessa kontaktvägar 

var endast gruppen SVP2013, en grupp för systemvetarstudenter, utan uttalat träningssyfte.  

Urvalet består av 5 svenska män i åldrarna 23-46 år, urvalet har inte gjorts efter några 

geografiska begränsningar. Urvalet skedde genom en blandning av  ett bekvämlighetsurval 

och ett frivillighetsurval och inget aktivt val gjordes av respondenternas  kön eller etnicitet. 

Det kan dock med visst fog förutsättas att det finns en acceptans för användandet av sociala 

medier då kontakt kunde ske där. De respondenter som sökt sig till sociala medier med 

träningskoppling kan förutsättas ha en positiv inställning till träning. Då SVP2013 är en 

grupp för studenter på det systemvetenskapliga programmet kan dessa respondenter genom 

sitt studieval förutsättas ha ett större teknikintresse än genomsnittet.  

 

Respondent Ålder Yrke Träningsmängd/vecka Träningsformer 

Respondent 1 44 Platschef på 

IT-företag 

3-5 ggr Cykel, simning, 

löpning 

Respondent 2 32 Student >3 ggr Cykel 

Respondent 3 24 Student 3-4 ggr Styrketräning, 

utförsåkning 

Respondent 4 46 Konstruktör 5-6 ggr Cykel, 

styrketräning 

Respondent 5 23 Student 3 ggr Styrketräning, 

utförsåkning , cykel 

Tabell 1. Tabell över studiens deltagare, främsta träningsform markerad med fet stil. 

3.3 Intervjuer 

Då valet fallit på semi-strukturerade intervjuer och en semi-strukturerad  intervju utgår  från  

en intervjuguide (Bryman,  2012), konstruerades en sådan inför intervjuerna. Intervjuguiden  
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konstruerades för att besvara studiens frågeställning. Med utgångspunkt i den relaterade 

forskningen togs för ämnet relevanta frågor fram, vilka sedan testades under en pilotintervju.  

Bryman (2012) beskriver hur en pilotintervju kan tjäna till att skapa en ökad trygghet hos 

intervjuaren, samt testa frågorna i en verklig miljö. Eftersom kvalitativa intervjuer kan 

variera mycket i sin tidsåtgång (Bryman, 2012), var det också viktigt att i alla fall få en 

uppskattning om hur stor tidsåtgången kunde bli.  Efter  att pilotintervjun genomförts 

utvärderades intervjun och intervjuguiden reviderades i enlighet med de erfarenheter som 

dragits under pilotintervjun. Några av frågorna förtydligades och mer utförliga förslag på 

följdfrågor lades till. Två av intervjuerna skedde ansikte mot ansikte, vid en sådan har 

intervjuaren större möjlighet att förtydliga syftet med intervjun, reda ut missförstånd samt 

följa upp nya idéer (Mathers et al., 1998). Av intervjuerna som skedde ansikte mot ansikte, 

skedde en på respondentens arbetsplats och den andra hemma hos intervjuaren.  

En av intervjuerna genomfördes via telefon. Det finns både för- och nackdelar vid en 

telefonintervju, en av fördelarna är att känsliga frågor lättare kan besvaras då intervjuaren 

inte är fysiskt närvarande (Bryman, 2012). En av svårigheterna vid telefonintervjuer är att är 

det är lätt för respondenten att direkt avsluta samtalet om intervjun upplevs lång eller jobbig. 

(Mathers et al. 1998) Vidare kan inte intervjuaren på grund av bristen på visuell 

representation observera respondentens kroppsspråk och därmed fånga upp den fysiska 

reaktionen på ställda frågor (Bryman, 2012).  Telefonintervjuer riskerar också att drabbas av 

tekniska svårigheter eller dålig mottagning (Bryman, 2012). 

Två av intervjuerna genomfördes via videosamtal i applikationen Skype, precis som vid 

telefonintervjuer är det här lätt för respondenten att direkt avsluta intervjun vid tidsbrist. 

Videointervjuer presenterar till skillnad från telefonintervjuer en viss visuell representation, 

däremot är fortfarande svårt att notera respondentens kroppsspråk. På samma sätt som 

telefonintervjuer kan intervjuer via videosamtal lätt drabbas av tekniska problem.  

Efter överenskommelse med respondenten spelades samtliga intervjuer in, varav fyra av 

dem av redundansskäl spelades in på två separata enheter, en möjlighet som inte fanns vid 

telefonintervjun. Inspelningarna har sedan lagrats på ett flertal olika enheter för att kunna 

säkerställa att respondenterna senare ska kunna gå tillbaka och verifiera vad de har sagt. Då 

intervjuaren var ensam intervjuare under intervjusituationen fördes däremot inte några 

anteckningar. Detta  för att intervjuaren helt skulle kunna fokusera på intervjuprocessen, då  

att föra anteckningar riskerar att ta fokus från intervjun (Kvale & Brinkman, 2009). 

3.5 Dataanalys 

För dataanalysen har intervjuerna transkriberats med hjälp av Express Scribe. Under 

transkriberingen har också de tankar som väckts noterats i ett särskilt dokument. För 

transkriberingarna togs en standard fram för markering av pauser och ickeverbala uttryck  

därefter har en tvåstegsanalys genomförts.  

Materialet har först lästs igenom grundligt ett flertal gånger,  därefter har vilka artefakter 

som förekommit i respondenternas ekosystem, samt vilken funktion de har, visualiserats i  

en modell, inspirerad av Device ecology mapper av Ryan et al, 2009. Dock har det i den här 



15 

 

studien, till skillnad från i Ryan el al. (2009) inte varit så att respondenterna själva ritat upp 

modellen. Kvale & Brinkman (2009) skriver att man inte bör förbise möjligheten att 

presentera data i en visuell form. De olika artefakterna har placerats i modellen och 

färgkodats, därefter har den funktion artefakterna uppfyller för respondenten och hur 

artefakterna är sammankopplade beskrivits. Därmed tydliggjordes hur respondenternas 

individuella artefaktekosystem varit beskaffade. 

Därefter har datamaterialet återigen analyserats, samband och nyckelfraser har noterats. 

Dessa har sedan kodats induktivt efter de teman som växt fram, exempelvis att flertalet 

respondenter nyttjade sig av artefakter med kvantitativa funktioner. Genom en induktiv 

kodning får samband växa fram allt eftersom datamaterialet analyseras (Bryman, 2012).  

3.6 Metodkritik 

Urvalet med bara män har vissa brister, det hade varit önskvärt att också få kontakt med 

kvinnliga respondenter, men så skedde inte. Då kontakt skedde via en offentlig förfrågan och 

inte hade något uttalat syfte att kontakta en viss population, kunde inte heller urvalet styras. 

Under intervjuprocessen har två potentiella felkällor uppstått Kvale och Brinkman (2009). 

beskriver hur det  är svårt att göra en bra intervju. Då intervjuaren i den här studien inte är 

van att genomföra intervjuer har en viss försiktighet vid intervjuerna tillämpats. Då det är 

viktigt att under intervjun undvika att ställa ledande frågor (Kvale & Brinkman, 2009) därför 

har vissa följdfrågor vilka borde ställts undvikits. 

Då studien använt sig av intervjuer är det viktigt att vara medveten om att vid varje 

intervju och analyssituation finns det också risk för att personlig bias påverkar resultatet 

(Bryman, 2012). En öppenhet med den personliga biasen har tillämpats vid analysprocessen, 

därmed har den också motarbetats. Vid varje transkribering finns det också risk att 

transkriberaren inte korrekt uppfattar vad respondenten säger (Bryman, 2012., Kvale & 

Brinkman 2009). Därför har varje transkribering genomförts med stor noggrannhet och 

otydbara passager har markerats med ohörbart. 

3.7  Forskningsetiska  överväganden  

De  forskningsetiska  principerna  och deras fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet,  har tagits i  beaktande  under  

intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2010). Respondenterna har informerats om att intervjuerna 

är frivilliga och när som helst kan avbrytas och att resultatet kommer behandlas 

konfidentiellt. Dessutom  har  respondenterna   informeras   om   att   deras   svar   kan   

användas   i forskningssammanhang   i   anonymiserad   form.   Vidare har respondenterna i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2010) rekommendationer erbjudits  en  genomläsning  av  

den  färdiga uppsatsen innan publicering för  att  kunna  kontrollera  att deras  svar  

uppfattats  korrekt. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens resultat, detta kommer ske i två steg. Först kommer en 

väldigt kortfattad generell översikt av studiens resultat att presenteras. Därefter kommer 

respondenternas personliga träningssituation och individuella artefaktekosystem att  

redovisas. Vid presentationen kommer det traditionella sättet att presentera data att frångås 

och respondenterna kommer istället att presenteras en och en. Detta görs för att tydliggöra 

hur respondenternas individuella ekosystem ser ut och varför de ser ut på det sättet. 

4.1 Allmänt om studien 

Studiens deltagare består av fem svenska män i åldersspannet från 23-46 år, någon tydlig 

skillnad i träningsmängd med utgångspunkt från ålder går inte att urskilja. Flertalet olika 

sporter finns representerade i studien. Tre av studiens deltagare uppger att de har cykling 

som främsta träningsform, de övriga två uppger att det är styrketräning på gym. En uppger 

att han utöver cyklingen också simmar och springer, två uppger också att de utöver 

gymträningen också åker utförsåkning.  

Anledningarna till att träna är relativt sett samstämmiga. Samtliga deltagare i studien 

uppger att de tränar delvis av hälsoskäl, två av deltagarna uppger att de också tränar för att 

delta i tävlingar, en deltagare uppger att han främst tränar i syfte öka sin attraktionskraft hos 

det motsatta könet, en uppger också att han utöver hälsoskäl tränar av nöjesskäl, en menar 

att han tränar för att må bra. Samtliga deltagare använder sig av fler än en IT-artefakt 

knutna till träning, ingen använder sig av färre än sex artefakter.  

4.2 Artefaktekologier 

Respondenten har i modellen givits en grön färg och artefakterna en ljust orange, vidare har 

kopplingar mellan de olika artefakterna markerats med pilar och en förklarande text som 

visar kopplingens natur. Då fokus under studien varit att skildra artefaktekosystem ur 

respondentens synvinkel är det viktigt att framhålla att visualiseringarna också skildrar just 

det. 

4.2.1 Respondent 1 - Pilotintervju 

Respondent 1 beskriver hur han tidigare tränade tre gånger i veckan, men numera tränar fem 

gånger i veckan. Detta som ett resultat av en satsning hos respondentens arbetsgivare vid där 

en egen träningsapplikation tagits fram. Respondenten uppger också att det främsta syftet 

med att träna är att undvika ohälsa, samt kunna prestera bättre i jobbet och privatlivet. 

Vidare redogör respondenten för att hans vanligaste träningsformer är cykling, löpning och 

simning.  
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Bild 1. Artefaktekosystem för respondent 1. 

 

I respondentens ekosystem finner vi ett flertal olika artefakter. Respondenten uppger att den 

viktigaste artefakten i dennes ekosystem är pulsklockan. Den viktigaste egenskapen hos 

klockan beskriver respondenten som formfaktorn och möjligheten till insamling av 

kvantifierbar data vid alla hans träningssätt. Respondenten framhåller också att det är viktigt 

för honom att klockan också kan avläsa hans sms, samt se vem som ringer, utan att han 

behöver ta fram telefonen. Till klockan använder sig respondenten av ett vattentätt pulsband. 

Respondenten beskriver också hur klockan kan användas både i träning och på jobbet. 

Tidigare har respondenten använt sig av Runkeeper i sin smartphone för att spela in sin 

träning, att han övergick till klockan menar han beror på att klockan är tåligare, smidigare 

och billigare att ha sönder än telefonen. Respondenten beskriver hur telefonen fortfarande 

finns med i respondentens ekosystem, men nu fungerar enbart som kamera. 

Respondenten uppger också att en av anledningarna till att han tränar just nu är att han 

tränar inför motionsloppet Cykelvasan och hur han därför har eftersökt information, både 

om cykling i allmänhet och loppet i synnerhet. Denna har han sökt efter i videoform på 

Youtube, då han upplever att video är ett överlägset media i förhållande till text för 

kunskapsinhämtning.  

 

”[]..Då är ju film det bästa mediet jag föredrar ju film framför bloggar. Jag har kommit 

på att rörlig bild är det som är the shit….[]” 

 

Respondenten använder sig också av video som inspiration och följer en amerikansk 

mountainbikekanal, respondenten uppger också att han föredrar video istället för att 

använda sig av bruksanvisningar eller liknande. 
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”[]..Då vill man ju inte läsa manualer då kan man titta alltifrån nån som öppnar 

kartongen till att man får hela tutorial framför sig serverad.” 

 

På frågan hur han använder sig av Facebookgruppen MTB i Umeå där kontakt etablerades 

förklarar respondenten:  
 

”Det är ju att otvunget hitta träningskamrater och komma in i sporten lite grann…[]” 

 

Vidare utvecklar respondenten: 

 

”[].. man bara möts och sådär som ni brukar göra, nu vill du dra en cykling är det nån 

som hänger på Det är helt fantastisk att se att folk hänger på... blir man bara två så vart 

det ju fler än en, helt sjukt bra. Så det vill jag uppnå...sen har jag inte tagit till mig det så 

mycket men bara att veta att jag ser i flödet att det händer grejjer gör mig lite 

motiverad..[]” 

 

Respondenten beskriver däremot hur han inte delar med sig av träning på Facebook, 

eftersom han upplever att det är lite präktigt, han uppger också att han tycker det finns ett 

säkerhetsproblem att dela med sig av för mycket information om var man befinner sig. 

Däremot beskriver respondenten hur han i träningsapplikationen Strava använder sig av alla 

sociala funktioner. Han berättar också hur han vid kontakt med de användarinlagda 

banorna, Stravasegmenten upplevde det vara häftigt att kunna se sin prestation i jämförelse 

med andra. En ytterligare aspekt som han uppskattade var också att han genom att använda 

sig av sin Facebookinloggning kunde få upp en bild av sig själv och andra. 

På frågan om hans bekantskapskrets använder sig av samma artefakter som 

respondenten, menar respondenten att han vid inköp av artefakter har gått sin egen väg och 

anpassat artefaktinköpet efter sin individuella träningssituation. Vid användningen av 

digitala artefakter menar respondenten att han inte aktivt sökt sig till samma artefakter som 

sina vänner och bekanta men att han vid användning ofta gör en sökning och tycker det är 

roligt när kända ansikten dyker upp. Respondenten beskriver också hur han gärna fotar 

under träningspassen för att senare på ett lätt sätt kunna komma ihåg träningspassen. Han 

efterfrågar ingen högre kvalitet på fotot och menar att för foton med hög kvalitet kan han 

nyttja sin systemkamera. Helst skulle respondenten vilja att hans klocka hade en 

fotofunktion så att han kunde lämna mobilen hemma.  

Den artefakt som respondenten framhåller som en näst intill perfekt artefakt var den 

applikation hans arbetsgivare tagit fram. Applikationen beskriver respondenten som en 

applikation som levererar en helhetslösning på hälsofrågan, vilken kombinerar spelelement, 

samarbete. Dessutom uppmuntrar den användarna att prova nya träningsformer 

tillsammans med kollegor, genom att belöna det beteendet. Respondenten beskriver också 
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hur applikationen är kopplad till ett CSR1 system där pengar skänks till välgörande ändamål 

för varje intjänad träningspoäng, något respondenten uppfattar som mycket motiverande. 

 

”… så du får en enorm motivator tycker vi dom flesta att gör man jobbet själv så 

kommer en avsättning och den kommer inte till cancerfonden om vi uteblir med våra 

poäng.” 

 

Respondenten uppskattar också friheten i vilka träningsvarianter som accepteras i  

applikationen. Att applikationen inte går att integrera med hans klocka upplever dock 

respondenten som ett avgörande problem. Överlag är vikten av integration mellan olika 

enheter något respondenten verkligen betonar under intervjun. I en perfekt värld menar han 

att alla artefakter borde gå att integrera med varandra. Respondenten efterfrågar också en 

större andel videoklipp och videofilmer som kan integreras med träningsartefakterna och 

större möjligheter att på automatisk väg skapa små korta videosnuttar från till exempel en 

cykeltur. Respondenten uppger också att han gärna skulle vilja ha en funktion i sin klocka 

som lätt visar honom hem om han tappar bort sig. Respondenten uppger också att han 

tidigare har upplevt obehag av användning av IT-artefakter vid träning. 

 

”[]..Jag vart trött av att se att jag inte gick framåt... det motiverade mig inte ett 

tag..eeeh...i min utveckling av löpning.” 

 

För att motarbeta detta valde respondenten att under en period sluta använda sig av IT-

artefakter i samband med träning. Enligt respondentens erfarenhet gav detta dock ingen 

förändring, det enda som uppnåddes var tappad spårbarhet. Respondenten uppger dock att 

han inte längre upplever detta obehag.  

4.2.2 Respondent 2 

Respondent 2 i sin tur beskriver hur han först tränade för att det var kul och han sysslade 

med roliga sporter, sedan delvis för att gå ner i vikt, nu uppger han att det är en kombination 

av de två. Numera upplever respondenten dessutom att han behöver träna för att må bra, 

vidare beskriver respondenten att han har tänkt delta i några tävlingar under året. 

Respondenten beskriver hur han tränar minst tre gånger i veckan, han uppger vidare att 

hans främsta motionsform är cykling, men att han tidigare sprungit.  

 

 

                                                
1 Corporate social responsibility 
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Bild 2. Artefaktekosystem för respondent 2. 

 

I Respondent 2s ekosystem finner vi flertalet artefakter, vilka respondenten uppger används 

varje dag, han beskriver att även om han inte tränar kan han gå in och titta lite. 

Respondenten uppger att han tidigare har använt sig av mobilen i kombination med en 

applikation för att spela in träningspassen, men att den funktionen numera har ersatts av en 

cykeldator av märket Polar. Att han bytte från telefonen till cykeldatorn beskriver han beror 

att telefonens batteritid inte längre räckte för hans användning om den samtidigt skulle 

kunna tjäna som nödtelefon. Till cykeldatorn beskriver respondenten hur ett antal olika 

sensorer kopplas för att mäta puls och kadens samt spela in träningspassen med hjälp av 

GPS, detta uppger respondenten också är de viktigaste egenskaperna hos artefakten. 

Respondenten uppger också att han tidigare använt sig av träningsapplikationen Jogg.se 

men inte längre gör det. Anledningen till bytet från Jogg.se uppger respondenten vara att 

han inte längre springer och Jogg.se främst fokuserar på träningsformen löpning.  

Knutet till cykeldatorn uppger respondenten också att han använder sig av analysverktyg i 

form av Strava samt Flow, den senare är utvecklad av samma tillverkare som cykeldatorn. 

Respondenten uppger att Strava delvis används för analys och delvis används för att jämföra 

sig med sig själv och andra.  

 

”[]..men den jämförelsebiten på Strava känns lite som en tävlingsgrej... man kan få en.... 

man får en bestämd bana ... ett start och ett mål och sen .... sen kan man trycka på ...sen 

ser man vann man... vart man är i förhållande till andra helt enkelt.” 

 

Analysen av data och då främst puls gör enligt respondenten att han kan undvika att 

överträna och därmed träna mindre, något som han annars har haft en tendens att göra. Att 
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han använder sig av puls menar han handlar om en avvägning mellan pris och funktion. 

Egentligen menar respondenten att en wattmätare skulle vara det bästa sättet, men att den 

tyvärr är för dyr för honom.  Cykeldatorn används enligt respondenten inte bara för att spela 

in data för senare analys, han uppger också att den används för att hålla koll under 

träningspassen.  

 

”.. om man kör längre turer måste man ha lite koll på .. hur mycket man anstränger sig 

helt enkelt...så man orkar tillbaka till bilen sen.” 

 

Mobilen som tidigare använts för inspelning av data menar respondenten numer används 

både som en säkerhetsfunktion, en livlina att ringa med i nödfall och som en kamera kopplad 

mot Instagram. Respondenten uppger att han använder sig av kameran för att på Instagram, 

dela med sig av intressanta ögonblick under träningen och fikapauserna. Då främst när han 

tränar mountainbikecykling. På frågan varför han gör det svarar respondenten:  

 

”lite självhävdelse syfte är det väl kanske. .. att visa andra hur trevligt man har ... 

*skratt*” 

 

Respondenten uppger också att han gärna hämtar inspiration av andras träning på 

Instagram, på frågan på vad det ger honom svarar han:  

 

”*skratt* ... det är väl livets stora fråga kanske *skratt* ... det är väl lite... jag tror det är 

... ... det lägger till lite till drömmen... om ... vad jag själv vill .. va med om ... kan man 

säga så?”  

 

Vidare uppger respondenten att han stundtals har gett sig ut och tränat för att kunna lägga ut 

det på sociala medier.  

 

”jaaa... absolut.. det har jag gjort *skratt* ... framförallt dom här tuffa vintergrejjerna 

tillexempel... eller början på våren såhära ..då kan det bli att man slänger ut bara för att 

det är roligt..” 

 

Respondenten uppger också att han inte delar med sig av träning på Facebook eller 

uppskattar det på Facebook, men som tidigare beskrivits gärna delar med sig av 

träningsfoton på Instagram och tar del av andras foton. Respondenten reflekterar: 

 

”.. finns en viss typ av kognitiv dissonans... på Instagram har jag inga problem med att 

folk bara delar träningsbilder... då kan man bli lite... en konstig... känsla i huvudet när 

man tänker på det såhär...*skratt*” 

 

Respondenten uppger dock att på Instagram har han valt att begränsa profilen hårt så bara 

de han vill kan se den. På frågan hur han använder forumet där kontakt togs, beskriver 

respondenten hur Happyride.se för honom både fyller en funktion där kunskap kan 
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inhämtas och utbytas. Dessutom uppger han att det fyller en social funktion som då skapar 

en känsla av tillhörighet. Respondenten beskriver vidare vissa av hans vänner också 

använder sig av Strava och att alla han cyklar med loggar på något sätt.  På förfrågan om han 

använder sig av video eller bloggar beskriver respondenten att han använder sig av Youtube 

både som träningsinspiration via kanalerna GMBN2 och GCN3 och som kunskapskälla där 

han kan hitta både teknik och träningstips.  

På frågan om han saknar någon egenskap hos sina artefakter uppger respondenten att han 

skulle uppskatta en bättre skärm på datorn och möjlighet till Bluetoothsynkning av 

träningsdata. Samtidigt vet han att det finns hos den dyrare varianten, den viktigaste 

egenskapen han uppger är användbarheten. På frågan varför svarar han att det skulle 

underlätta vardagen med bättre skärm samt att slippa använda sig av den medföljande ”lilla 

prylen” för dataöverföring. Den perfekta träningsartefakten beskriver respondenten som en 

artefakt som kan samla och presentera samma data som hans cykeldator, och sedan kan 

kopplas till det analysverktyget som föredras. 

 

”[].. lite som mobilen är egentligen...fast mobilen kunde haft bättre sensorer och bättre 

batteri helt enkelt....[]”    

 

4.2.3 Respondent 3 

Respondent 3 uppger att han oftast tränar fyra gånger i veckan, men att det på senare tid 

blivit färre på grund av sjukdom. Respondenten uppger sin främsta träningsform som 

styrketräning på gym, men också sysslar med utförsåkning i nöjessyfte. Motivationen till att 

träna hittar respondenten i att öka sin attraktionskraft hos det motsatta könet och öka sitt 

fysiska välmående. 

 

                                                
2 Global Mountainbike Network, Youtubekanal med mountainbike innehåll. 
3 Global Cycling Network, Youtubekanal med landsvägscykling innehåll. 
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Bild 3. Artefaktekosystem för respondent 3. 

 

Respondent 3 uppger att den viktigaste artefakten i hans ekosystem är mobilen och då också 

knutet till de trådlösa hörlurarna. Respondenten uppger att han använder telefonen i 

kombination med trådlösa hörlurar, musik och podcast för att skärma av sig själv från 

omvärlden på gymmet. Respondenten uppger också att han använder sig av mobiltelefonen 

för att lagra sitt träningsprogram och i den funktionen ersatt ett träningsschema på papper. 

Vidare beskriver respondenten hur han tidigare har använt sig av både pulsarmband och 

träningsklocka som hjälpmedel vid träning för att komma i form inför värnplikten. Dock 

uppger han att dessa lånats och enbart användes under en kort period för att uppnå ett visst 

mål, samt att han inte längre använder sig av dem.  

Respondenten uppger också att han tidigare har använt sig av applikationen 

utförsåkningsapplikation King of the Slope i kombination med mobiltelefonen och en GPS-

sändare. Applikationen beskriver respondenten som ett initiativ från anläggningen för att 

fastställa hur off-pistskidåkarnas rörelsemönster i och utanför nedfarterna såg ut. 

Respondenten uppger att det var kul och tillfredställande att se hur många höjdmeter och 

hur många åk som genomförts.  

 

”... det visade ju att vi hade åkt kosmiskt mycket...för det visade ju antal åk också .... 

vilket gjorde ju att man tänkte... vi åkte ju ett par åk. men man inser ju inte hur många 

det är förrns det blir sådär mycket...” 

 

Applikationen användes också för att tävla mellan respondenten och övriga deltagare i 

kompisgänget, respondenten uppger att de på kvällen jämförde data med varandra, vilket 

respondenten upplevde som den roligaste delen av applikationen.  

På frågan om respondenten använder sig av sociala medier vid träning svarar han:  

 

”... jag har aldrig Instagramat att jag tränar och jag undviker det till högsta möjliga 

grad... för att jag ser det som en .. narcissistisk och dålig vana...” 

 

Däremot säger respondenten också 

 

”[] …en klasskamrat ..[].. vet jag tävlar i ... fitness ... eller kroppsbyggning..och jag har 

två kompisar i Göteborg om också tävlar i det... dom tycker jag det är intressant att se 

för dom följer jag ju från vardag till träning...[]” 

 

Respondenten uppger också att han har använt sig av Youtube i utbildningssyfte, han säger 

att det är viktigt för att inte skada sig när man tränar. Respondenten uppger också att han 

tycker det är viktigt att analysera sig själv vid träning för att få ut hundra procent av det. 

Respondenten uppger också att vad han saknar i de artefakter han har idag är ett helt 

3.5mm hörlursuttag, han menar också att han gärna skulle vilja ha ett par brusreducerande 

hörlurar för att än bättre slippa stöket på gymmet. Den perfekta artefakten för respondenten 
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beskriver respondenten först som en virtuell miljö där man kan träna utan att lämna 

hemmet, sen  som ett par brusreducerande trådlösa hörlurar som inte går att tappa bort. 

Respondenten uppger också att han inte upplevt obehag eller stress vid användning av IT-

artefakter knutet till träning.  

4.1.4 Respondent 4 

Respondent 4 beskriver hur han främst tränar för att må bra, han uppger också att han 

tränar för att hålla vikten och för att det är bra för hans knäproblem. Han beskriver hur han 

tränar fem till sex gånger i veckan och att hans främsta träningssätt är cykling och då oftast 

cykelpendling, han uppger dock också att också styrketränar ibland. 

 

Bild 4. Artefaktekosystem för respondent 4. 

 

Respondent 4 beskriver hur hans ekosystem består av en cykeldator med pulssensorer och 

kadenssensor kopplat till den. Respondenten berättar också att han använder sig av en 

Runkeeperapplikation. Vidare beskriver han hur också använder sig av en stationär Tacx 

trainer och videos kopplat till dessa för inomhusträning på cykel på vintern. Respondenten 

ppger också han att han har en dator där videorna spelas upp. Respondenten berättar att 

cykeldatorn används för att hålla koll på hastighet och puls och för att ihop med 

Runkeeperapplikationen hålla koll på var han har cyklat.  

Respondenten beskriver också hur pulsbandet möjliggör en mer effektiv träning, riktad 

mot antingen tröskelpass eller intervallpass eller annan högkvalitativ träning. För den här 

typen av träning menar respondenten att det är helt avgörande att kunna hålla koll på 

antingen sin puls eller effekt och respondenten bedömer att priset för en effektmätare är för 

högt. Respondenten beskriver också hur kartan, utöver att hålla koll på träningen, kan tjäna 

till att i efterhand ge honom en form av representation av var han har varit och att den 
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informationen ger honom mer än bara siffror. Respondenten beskriver också hur hastigheten 

ibland kan vara en kick:  

 

”..det är ju downhillcyklister som om man lurar ut dom på asfaltsvägen ... så dom vill 

cykla fort där också ... det är en liten kick asså....” 

 

Respondenten berättar också att han inte alltid använder sig av de artefakter som nämnts. 

Vid vinterträning, mängdträning används inga artefakter överhuvudtaget, dock försöker 

respondenten fortfarande nå upp till ett visst antal mil per vecka. Respondenten gör tydlig 

skillnad på högkvalitativa pass och mängdträning, vid högkvalitativa pass används artefakter 

vilka inte används vid mängdträning. Respondenten beskriver också hur han vi 

inomhuscykling på trainer via datorn ofta tittar på gamla cykellopp på Youtube eller de 

virtuella Taxc-videor som ska simulera utomhuscykling. Han beskriver det som: 

 

”[]... man kan väl säga att motivationen finns ju i .... kan dela in det i grovt i tre nivåer... 

vad folk behöver för motivering för när man sitter på trainern... den ena enda är ju den 

här svarta tejpbiten på väggen för vissa ... andra behöver ha hela kittet med video med 

motor på trainern och allt ... för att få det så riktigt som möjligt... för mig ibland räcker 

ju tejpbiten ibland ...om jag kör intervallpass... ska jag köra 2 timmar på  trainer så är 

det klart roligare kolla på nån etapp... jag gillar ju att titta på cykling också och så...[]” 

 

Respondenten uppger också att han inte använder sig av sociala medier knutet till träning, 

han säger dock att han har ett konto på Strava men att han inte aktivt använder det. Han 

beskriver trots det att han tänkt sig att delta i en utmaning inom applikationens ramar men 

tyvärr blev sjuk. Respondenten berättar också att han tror att hans vänner använder samma 

typ av artefakter som han själv, men att det inte påverkar honom. Respondenten beskriver 

vidare hur det faktiskt ibland stör honom när hans vänner delar med sig av träning på 

Facebook.  
 

”[]...de flesta av mina vänner är ju 40+ då det är ingen som elitsatsar... där ingen som 

tränar så det imponerar... det är några gånger i veckan...[]” 

 

Respondenten uppger dock att om det är något han upplever som en verklig prestation så 

blir han imponerad och peppad. 

 

”.... men sen är det ju ...blir man såklart imponerad ... när nån genomfört klassiker 

...eller sticker ut och lider i 10 timmar i dåligt väder... eller den andra var med i strava 

500... det har jag ju kompisar som var med där ...det tycker jag var häftigt då blir jag 

imponerad... ” 

 

Respondenten beskriver hur hans användande av forumet för kontakt (Happyride.se) ser ut. 

Han beskriver sig som en ”long time reader” som nyss börjat bidra. Hans användande har 

flera syften, han uppger hur det kan handla om erfarenhetsutbyte mellan mer och mindre 
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erfarna, oavsett om det gäller husägande eller träning. Respondenten beskriver också hur 

han, då han är en av de som pendlar längst på happy i pendlingstråden, också kan bidra med 

tankar och tips om pendling och cykelinköp. Vidare beskriver han också hur han uppskattar 

den rent sociala biten. 

 

”…jag tycker det är väldigt kul att läsa på ett forum där folk är... vissa är väldigt väldigt 

duktiga, språkligt duktiga...  vissa är halvgalna och det är också roliga att läsa vissa 

trådar spårar ur som i alla forum... ibland det roligaste att läsa...” 

 

Respondenten beskriver vidare hur han också fått träningstips och inspiration från en tråd 

om vinterträning med fokus på styrka på forumet. Han beskriver hur därifrån har hittat 

Youtubeklipp med övningar som han tittat på.  Han beskriver också hur Happyride.se också 

ibland kan fungera som en kontaktväg och möjliggöra sällskap vid cykelturerna.  

Respondenten beskriver att den perfekta träningsartefakten för honom vore en 

wattmätare, både för den rent kvantitativa effekten, att se hur formen utvecklar sig. 

Respondenten menar vidare att den skulle kunna fungera som ett rehabiliteringsverktyg. Då 

respondenten opererat knät två gånger kan en wattmätare mäta skillnad i effekt mellan 

benen och då underlätta rehabiliteringen. Exempelvis genom att visa på att han behöver 

lägga om träningen, han märker redan av det vid styrkeövningar, men en wattmätare skulle 

ge ett mer definitivt besked. Respondenten upplever att pulsmätaren är den viktigaste 

artefakten i hans ekosystem, det är den som ger honom mest mervärde. 

 

”För att det är nog den som ... när jag ändå tränar ska har jag ett mål... vill jag att min 

uthållighet ska bli bättre eller höja min tröskel eller min medelhastighet... för mig tror 

jag i allafall att pulsmätaren ger bäst svar på hur jag ligger i min träning ...” 

 

Respondenten uppger att ha inte har upplevt obehag eller stress vid användning av IT-

artefakter och träning. 
 

”Nej det kan jag nog inte säga... [] ... att dom inte är där för att pressa mig till ...utan 

mer hjälpmedel om jag ska göra mina pulspass... eller... ja... kolla effekten på träning 

eller sådär... annars.” 

4.1.5 Respondent 5 

Respondent 5 uppger att tidigare har tränat tre gånger i veckan, men att han idag inte tränar 

lika mycket. Respondenten berättar dock att han vill träna tre gånger i veckan. Den 

träningsform han ser som sin främsta menar han är styrketräning på gym, men han har 

också tidigare tränat både cykling och cross. Respondenten uppger att det främsta skälet till 

träning är hälsoskäl, han upplever sig friskare när han tränar.  
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Bild 5. Artefaktekosystem för respondent 5. 

 

Respondent 5 uppger att han använder sig av en 5x5, ett digitalt träningsschema där han fick 

övningar att göra och samtidigt hade möjlighet hålla koll på hur mycket han ökade på 

vikterna. Respondenten upplevde att det var kul att få en faktisk siffra på vad han hade lyft.  

Respondenten uppger också att han använder sig av en mobiltelefon där applikationen och 

applikationen Spotify används för att spela upp musik i hörlurar. Respondenten beskriver 

hur musiken ger honom mycket: 
 

”den ger ju motivation... man kan ju stänga ut allt annat och sådär köra sitt eget race...” 

 

Respondenten beskriver också hur olika typer av musik kan ge honom olika former av 

motivation. Respondenten beskriver också hur musiken inte bara används för att skärma av 

honom från omvärlden, utan också för att förhindra att han blir uttråkad under träningen. 

Respondenten uppger också att han under vintern har använt sig av en applikation knuten 

till Skistar och utförsåkning där man kunnat få utmärkelser utifrån antalet avverkade 

höjdmeter, något respondenten uppskattade. 
 

”det ger väl en känsla av att jag är duktig... att jag gjort nånting... det är nog mest... att 

jag faktiskt gjort nånting den dagen liksom... då får jag en badge liksom ... [].. då kan ju 

ingen komma och säga... du slöade hela dagen...neee jag gjorde inte det....” 

 

Vidare beskriver respondenten hur applikationen också hade en jämförelsefunktion som han 

uppskattade. 
 

”... om jag liksom tjurar ihop och åker mycket ... så vill jag kunna visa det för nån..” 
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Vid frågan om användning av sociala medier knutet till träning, uppger respondenten att han 

inte delar med sig av träning på sociala medier. Det sker  i så fall bara inom den närmaste 

kretsen.  Respondenten säger också att han inte skulle dela med sig av träning om han var 

kass. Respondenten irriterar sig också på hur andra lägger upp träning, i efterhand har 

respondenten inkommit med funderingar, där han reflekterar över varför han känner så.  

 

”att varför lägger dom upp sånt här när jag som gör det mycket bättre inte gör det” 

 

Respondenten uppger däremot att han ibland har tränat för att kunna ta kort och dela med 

sig. 
 

”..crossåkningen vare väl lite att jag tog lite bilder... även skoteråkningen... det var inte 

som träning...man skulle göra nått coolt och så ta kort typ..”” 

 

Respondenten uppger också att han använder sig av Youtube som inspiration och för att få 

lite idéer. Respondenten uppger också att han läser cykelbloggen Kittensandbikes och gör det 

för att han redan får uppdateringar från den i sitt flöde. Den viktigaste artefakten i sitt 

ekosystem uppger respondenten vara Spotify och mobilen. 

 

”[].. då kan jag ju stänga  alla andra ute och köra mitt race... och är det så att jag 

behöver hålla koll på vikterna så kan ju använda papper och penna.. .det är ju svårt att 

koppla in hörlurarna till papper och penna...[]” 

 

Respondenten är nöjd med de artefakter han har. Respondenten uppger också att han inte 

har upplevt någon stress kopplad till användning av IT-artefakter kopplat till träning. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat att analyseras, kapitlet har strukturerats efter de 

teman och underteman som framkommit under analysen.  

5.1 Det personliga ekosystemet  

Resultatet av studien visar tydligt att varje respondents artefaktekosystem knutet till träning 

är dynamiskt och högst personligt. Resultatet visar också att människors ekosystem av 

artefakter knutna till träning främst bör ses utifrån funktion snarare än enskilda artefakter, 

också att en funktion inte alltid är knutet till enbart en artefakt. Dessutom visar det sig att 

artefakters funktioner också varierar över tid. Dock finns det ett mönster i att de flesta 

respondenter använder sig av sociala funktioner och de flesta av funktioner för insamling av 

kvantitativ data, att artefakter inte måste ha ett uttalat träningssyfte samt att olika sporter 

ställer olika krav på funktion. 

5.1.1 Artefakters skiftande funktioner 

Något som också tydligt utkristalliserar sig ur resultatet är hur artefakter inte bara läggs till 

och tas bort ur respondenternas ekosystem. Det har också visat sig att artefakter ofta får 

förändrade roller i ekosystemet vid införandet av en ny artefakt som tagit dess position. När 

respondent 1 tillförde sin träningsklocka till sitt ekosystem fick mobiltelefonen en förändrad 

funktion från insamlare av data till en kamera, för att fota åt sig själv. Vidare beskriver 

Respondent 2 hur han efter inköp av cykeldator numera fortfarande använder telefonen vid 

träning, men bara som kamera för att kunna lägga upp bilder på Instagram och som livlina. 

5.1.2 Variationer över tid 

När artefakter byts ut på grund av form, funktion eller byte av sport, förändras också 

ekosystemen. Vilket också medför att  respondenternas ekosystem  varierade över tid. Flera 

respondenter uppger också att de tidigare använt sig av artefakter de inte av olika 

anledningar längre använder sig av idag. En av respondenterna uppger också att han 

vintertid inte använder sig av samma artefakter som sommartid. 
 

5.2 Sporter kräfva dessa funktioner 

Resultatet visar att användandet av artefakter knutet till träning varierar efter vilken träning 

som utförs, flera av artefakterna är specialiserade efter träningsform. Specialiseringen kan 

vara utifrån fysisk funktion, teknisk funktion eller social funktion.  

Samtliga respondenter som uppger cykling som sin främsta motionsform använder sig av 

antingen en cykeldator eller en träningskocka, sensorer med likartad funktionalitet. Samtliga 

använder sig också av analysverktyg med likartad funktion kopplat till artefakten, men dessa 

utgörs inte alltid av samma artefakter.  

De två respondenter som uppger styrketräning på gym som främsta träningsform har 

istället främst använt sig av mobiltelefon, hörlurar och musik för att skapa ett personligt 



30 

 

utrymme att träna på i en i gymmiljön och en applikation eller papper och penna för att hålla 

koll på vikterna. Funktionen att skapa ett personligt utrymme tycks vara mycket viktig. 

 

”Det är väl mitt sätt att skärma av mig från miljön på gymmet. Det här hemska 

radioteknogeggans som strömmar ur högtalarna, samtidigt som smällarna … ååå… 

från alla vikter som släpps samtidigt som allt grymtande .... stök... att få liksom träna... 

ifred ...i ett fullsmackat gym..”  

-Respondent 3 

 

En respondent uppger att han har bytt ut en artefakt då dess sociala funktionalitet varit 

inriktad på en sport han inte längre utövar i någon större utsträckning.  

 

”Ja, Jogg var.... för joggingen som Strava är för cyklingen...ungefär... så det ..när jag 

slutade springa så slutade jag vara där också...” 

-Respondent 2 

 

Två av respondenterna uppger att de i framtiden vill införskaffa artefakter vars funktion är 

helt inriktad på användning vid en specifik sport. Två av respondenterna uppger att de 

använt sig av artefakter med specialiserad funktionalitet vid utförsåkning.  

5.2.1 Form som funktion 

Utövandet av olika sporter ställer också olika krav på den rent fysiska utformningen av 

artefakterna. En av respondenterna beskriver hur har inte längre använder sig av sin telefon 

för att han upplever den som klumpig och otymplig vid träning. Vidare beskriver han hur 

stöttåligheten och det lägre priset för att ersätta en trasig enhet  var avgörande för 

användningen av träningsklockan vid cykling eller löpning. Han pekar också på vikten av den 

att var vattentät och då också fungerade vid simning.  

En av respondenterna beskriver hur att han bytte från telefon till cykeldator för att 

telefonens batteritid inte längre räckte för hans användning av den, om han samtidigt ville 

kunna använda den som nödtelefon. En respondent beskriver hur den trådlösa funktionen 

hos hörlurarna varit en underlättande faktor, i och med att han då lättare kan utföra de 

tänkta styrkeövningarna utan att trassla in sig. 

 

5.4 Använder vi träningsartefakter eller? 

Vad som framkommer i resultatet är också en bild av att ekosystemen inte bara innehåller 

träningsartefakter, flera av respondenterna räknar in kameror, hörlurar, sociala medier, 

samt video i sitt ekosystem knutet till träning.  

Video och streamingtjänster för video fyller ett flertal olika funktioner, flertalet 

respondenter uppger att de använder sig av video som kunskapsinhämtning. När de vill få 

reda på hur en övning ska utföras, hur man lagar en viss sak på cykeln, hur banan på ett lopp 

ser ut så tittar de på en film om det. Utöver det uppger majoriteten att de också använder sig 
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av video som inspiration och motivation. En av respondenterna uppger att han också 

använder sig av video som distraktion vid stationär inomhusträning på cykel, med hjälp av 

trainer. 

5.5 Kvantifierande funktioners roll i ekosystemet 

Som resultatet visar fyller kvantifierande funktioner en viktig roll i ekosystemet. Fyra av fem 

av studiens deltagare använder sig av artefakter med någon form av kvantifierande funktion 

för analys och personlig jämförelse, samtliga har dock använt sig av det någon gång. Det 

räcker inte alltid att få tillgång till data vid  analys, två av respondenterna uppger också att de 

behöver tillgång till siffrorna redan under träningspassen, en  för kunna höja kvaliteten på 

träningen och en för att säkerställa att han orkar slutföra träningen. Att höja kvaliteten på 

träningen är en viktig del varför kvantifierbar data är viktigt, två av respondenterna uppger 

att de helst skulle vilja köpa mer exakt utrustning i detta syfte.  Kvantitativ träningsdata 

används för få ett kvitto på vad man har uträttat.  

 

”[].. avståndet är jätteviktigt för mig ...tiden är mindre viktig... just nu. Nu vill jag känna 

att jag kan cykla eller springa längre och längre…[]”  

– Respondent 1 

 

Kvantifierbar data har inte bara rollen som ett mått på vad respondenterna har uträttat, en 

respondent uppger att han använder sig av kvantifierbar data för att undvika att överträna 

och därmed kunna träna mer regelbundet. En av respondenterna menar att han vill ha 

ytterligare kvantitativ data för att förbättra rehabiliteringsprocessen i sitt knä. Resultatet 

visar också att det kan finnas problem med den ständiga spårbarheten. En respondent 

uppger att han har känt sig pressad av att han upplevde att han inte gick framåt i sin träning. 

De kvantifierande funktionerna har också en roll i att de samlar in data för social jämförelse. 

5.6 Det sociala samspelets roll i ekosystemet 

Att använda sig av sociala medel som motivator för träning, visar studien är mer komplext än 

vad som först kan antas. Socialt samspel knutet till träning fyller många funktioner och har 

en plats i flertalet respondenters ekosystem, inte bara på de artefakter som har ett uttalat 

träningssyfte. En av funktionerna är att jämföra sig med andra, men flera av respondenterna 

använder sig också av sociala medier knutet till träning för kontaktskapande. Sociala medier 

används också för utbyte av träningstips och för att träffa träningssällskap samt för att skapa 

en känsla av tillhörighet. Det sociala samspelet kopplat till träning sker heller  inte bara i de 

artefakter som aktivts använts i träningssyfte.   

5.6.1 Var sak har sin plats 

Resultatet visar att det finns ett mönster att dit respondenten aktivt vänder sig till i 

träningssyfte, upplevs träningsrapporter från andra användare mer motiverande, än där 

respondenterna inte aktivt gjort det. Vidare visar det sig att det egentligen inte spelar någon 

roll om artefakten i sig själv har något uttalat träningssyfte, det viktiga är hur respondenten 
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uppfattar artefakten. Två av respondenterna uppger att de gärna använder sig av sociala 

funktioner på träningsartefakter, men att de inte delar med sig av träning på Facebook.  

 

”Sen när man hittar likasinnade då använder jag sociala funktioner fullt ut, dela 

kommentera, geotagga, sätter in bilder.”  

–Respondent 1 

 

Respondent 2 förklarar det såhär: 

 

”[]... men jag tycker det är roligt att se .... se vad andra gör ...och ... kunna vara med och 

peppa lite grann..... säga till... liksom ... även om vi inte träffas.. så kan man säga till 

dom att schyst träningspass liksom” 

 

En av dessa respondenter beskriver också hur han gärna lägger ut och tittar på andras 

träningsbilder på Instagram, men stör sig på samma beteende på Facebook. 

5.6.2 Social jämförelse 

Resultatet visar också att hur andra människors träningsresultat mottas beror på hur det 

värderas i jämförelse med respondentens förmåga. Flera av respondenterna upplever att 

resultaten som läggs ut inte är någonting som är värt att dela. 

 

”[]...men vänner från skolåren som man inte har någon kontakt med egentligen utan 

dom bara finns där kan ju dela att jag har ju varit duktig och sprungit 5 km ..sen har jag 

27 mil en vecka ... när det är 7 minusgrader.... vad duktig du har varit .. det är bra för 

dig...men ...skulle jag dela ... skulle jag kunna dela två gånger per dag... ibland....”  

–Respondent 4 

 

Däremot visar resultatet att träning som istället upplevs en bedrift istället är motiverande 

och peppande. Tävlingar och social jämförelse är viktigt för att motivera sig till träning. Flera 

av studiens deltagare hade använt sig av artefakter med funktioner för social jämförelse och 

uppgav att det gav dem extra motivation vid träningen.  

Dock pekar resultatet också på att möjligheten att jämföra sig med andra inte bara har 

positiva effekter. Respondent 2 berättar dock att han tidigare kände sig stressad vid 

användning av sociala funktioner för jämförelse, han upplevde en stress av att själv inte ha 

lagt upp träning. Respondent 5 i sin tur menade att han aldrig skulle dela med sig av en 

träning han upplevde som dålig.  
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6. Diskussion 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att diskuteras och kopplas mot den relaterade 

forskningen.  

6.1 Allmänt om studien 

Att studera artefaktekologier är komplext, att definiera vad som egentligen utgör artefakten 

är problematiskt, något som Bödker & Nylandsted (2012) också konstaterar. 

Uppfattningarna om vad som ingår i ekosystemet var högst subjektiva och varierade en hel 

del. Jung et al. (2008) beskriver hur det också i deras studie var subjektivt vilka artefakter 

som ingick i ekosystemet, men att de utgått från deltagarnas upplevelse av vad som utgör 

artefakten.  

Även i den här studien har ett försiktigt förhållningssätt tillämpats och enbart de 

artefakter respondenten direkt uppgivit har placerats in i ekosystemet, detta trots att det 

finns fog att anta att de samverkat med andra artefakter.  Vad som utöver resultatet är 

noterbart är att datorn inte finns med i mer än en av respondenternas ekosystem. Frågan är 

om det beror på att datorn upplevs som så självklar att den inte behöver nämnas, eller inte 

längre används?  

6.2 Artefaktekologier knutet till träning 

I studien framkommer det att de individuella artfaktekosystemen knutna till träning är 

komplexa och svårgripbara, för att förstå dessa måste de ses utifrån funktion snarare än 

enskilda artefakter. I studien framkom även att dessa ekosystem är högst individuella och 

varierar av flera olika skäl. 

Studiens deltagare tränade främst av hälsoskäl, vilket kan kategoriseras under vad som  

Ryan & Deci (2002) benämner som extern motivation. Det medför också att deras 

motivation till att träna påverkas av externa skäl som exempelvis social påverkan. I den här 

studien framkommer att social press och jämförelse som motivator är ett komplext ämne 

men att sociala funktioner har en självklar plats i de flestas ekosystem. Det blir än mer 

komplicerat av att delar av den träningsrelaterade interaktionen sker i artefakter som inte 

har något uttalat träningssyfte.  

Flera deltagare i studien uppger att just social jämförelse var något som motiverade dem 

till träning, vilket även Chen & Pu (2012) och Bielik et al., (2012), Ali-Hasan et al., (2006) 

menar på. Precis som Chen & Pu (2012) visar det sig  i den här studien att social jämförelse 

också kan bidra till stress och press i träningssammanhang. Enligt Chen & Pu (2012) kan 

detta lösas genom att placera in användare i grupper med likartad aktivitetsnivå, något som 

den här studien visar kan vara en dålig lösning av fler än ett skäl. Delvis visar den här studien 

att social interaktion och jämförelse inte bara sker i träningsartefakter, något som gör att det 

är svårt att gruppera användare. Den här studien visar också att träning som människor 

upplever som allt för uppnåbar uppfattas som bagatellartad och irriterande. För att förstå 

hur IT samverkar till att motivera till träning måste alltså hänsyn tas till att användarna inte 
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enbart interagerar socialt i träningsartefakter, utan även i sociala medier och andra 

artefakter.   

I studien framkommer också att en faktor som påverkar hur arktefaktekosystemen ser ut 

är att olika sporter ställer olika krav på funktionalitet hos artefakterna. Artefakterna kan vara 

inriktade mot en specifik sport och tillför då viss nödvändig funktionalitet, om det så är 

fysiska attribut i form av vattentäthet för simning, eller sociala i och med att man har den 

största användarbasen inom en viss idrott. Detta medför då att när användare byter idrott 

eller lägger till en ny idrott förändras också det personliga ekosystem. Bödker & Nylandsted 

(2012) menar att ekosystem av artefakter måste ses som dynamiska och under ständigt 

förändring, något som denna studie också visar gäller artefaktekosystem knutet till träning.  

Flera av studierna på området IT och träning (Bartley, et al 2013., Bielik et al. 2012) 

fokuserar dock på specifika mobilapplikationer för att motivera till träning, vilka då också 

kräver att en mobiltelefon används vid träning. Detta kan medföra att användandet av IT vid 

träning upplevs som klumpigt och med bristande funktionalitet, mobiltelefonens brister är 

också något som flera av respondenterna också tar upp.  

En viktig faktor för att underlätta för IT att skapa motivation i träningssammanhang tycks 

då vara, att istället för att skapa ytterligare en applikation, underlätta integrationen mellan 

olika enheter och system. Detta skulle medföra att användningen av sportspecifika artefakter 

lätt går att integrera med övriga artefakter. Dessutom medför ökad integration och bättre 

informationsutbyte att byte av sport av inte kräver en stor insats från användaren. Bristen på 

integration och dåligt informationsutbyte mellan artefakter tar även Dearman & Pierce 

(2008) upp, och menar på att de vanligaste klagomålen i deras studie var att det var svårt att 

hantera information över olika enheter.  

En viktig faktor i ITs påverkan på motivationen tycks vara presentation och analys av 

kvantitativ data. Att få kvantitativ data ses som ett kvitto på att man faktiskt uträttat något. 

Den här studien visar att känslan av att faktiskt ha uträttat något bidrar till att ge motivation 

till att träna och att artefakter med kvantitativa funktioner har en plats i majoriteten av 

respondenternas ekosystem. Även Randriambelonoro et al. (2015) visar också på hur 

användare i deras studie motiveras till ökad fysisk aktivitet genom att visa hur deras 

aktivitetsnivå ser ut. Vad som också visar sig tydligt i den här är att insamlingen också sker 

genom ett flertal olika artefakter och sedan analyseras i andra, något som också det ställer 

krav på integration mellan enheter. Att få kvitto på vad man uträttat tycks vara viktigt, flera 

av respondenterna uppger att just möjligheten att få kvantifierbar data var den viktigaste 

funktionen i deras ekosystem.  

Giannikis et al. (2013) visar att direkt presentation av data, medelhastighet i deras fall, 

kan användas för att motivera människor till att träna. De menar också att medelhastigheten 

i deras studie används kan ses som en form av poäng som då ger en användaren en belöning 

och att det gjorde att deltagarnas medelhastighet ökade, vilket de uppfattar som positivt. Vid 

första anblick är det klart att ständigt ökad medelhastighet visar på positiva resultat, vid 

närmare eftertanke visar det sig tyvärr att de inte riktigt tänkt klart. I den här studien visar 

det sig att kvantitativ data också används för att förebygga skador. En av respondenterna 
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uppger att han använder sig av den kvantitativa datan för att säkerställa att han inte 

övertränar. Att då använda sig av Giannikis et al. (2013) mått på ökad aktivitet kan vara 

direkt kontraproduktivt och då istället sporra till överträning. Vilket i sin tur kan leda till 

mindre träning. Flera respondenter uppger dock att de använder sig av kvantitativ data som 

mått på hur väl ett träningspass utförts, men då inte främst ur perspektivet hastighet eller 

ansträngning. Kvantitativ data används inte som ett direkt mått på prestation, utan ett mått 

på att passet utförts efter plan. 

I den här studien framkommer också att motivation till träning inte heller bara sker i 

artefakter med uttalat träningssyfte, något som ställer också stora krav på vår förståelse av 

dessa ekosystem. Några av de artefakter utan uttalat träningssyfte som i den här studien 

nämnts som de viktigaste för träningsmotivationen är trådlösa hörlurar och Spotify. Dessa 

används för att skapa ett personligt utrymme i en offentlig träningsmiljö. Att ett personligt 

utrymme i offentliga miljöer är viktigt visar sedan tidigare också Shilit & Sengupta (2004) på, 

men ur ett träningssammanhang är inte ämnet studerat i någon större utsträckning. Detta 

till trots att det i den här studien framkommit som en av de viktigare aspekterna vid träning i 

just publika miljöer. Även andra artefakter utan på förhand tydlig träningskoppling visar sig i 

ekosystemen, såsom mobilkameror och video. Videos roll är komplex och fyller både syftet 

som kunskapskälla och som direkt motivator genom att ge inspiration till användarna.  

Enligt vad som framkommit i den här studien är det inte heller säkert att artefakter som 

från början används i träningssyfte gör det under hela sin livscykel i artefaktekosystemet. 

Flera respondenter vittnar om att trots att de först använt sig av mobiltelefonen med 

tillhörande applikation för insamling av kvantitativ data, numera använder den i ett helt 

annat syfte. Att artefakter ändrar funktion över tid är ett fenomen som också Bödker & 

Nylandsted (2008) beskriver. Detta medför att för att förstå hur IT motiverar till träning kan 

vi inte heller förutsätta att dessa artefaktekosystem är statiska, utan dessa ses som 

dynamiska och i ständig förändring. 

För att då förstå hur IT i form av artefakter med kvantitativa, sociala och övriga 

funktioner samspelar i artefaktekologier för att skapa motivation till träning, måste IT i 

träningssammanhang ses ur ett artefaktekologiperspektiv. Att funktioner inte är direkt 

knutet till en särskild artefakt, utan också kan spänna över flera olika artefakter vilket också 

Bödker & Nylandsted (2008) påtalar. Dessa artefakter måste analyseras utifrån vilken 

funktion de fyller, snarare än som enskilda artefakter. Dessa ekosystem är dynamiska och 

artefakters funktion för användaren skiftar över tid, vilket i sin tur ställer stora krav på 

integration och informationsutbyte mellan artefakterna. Det blir tydligt att kvantitativa och 

sociala funktioner har en självklar plats i de flestas ekosystem. Det blir också tydligt att 

motivation till träning kan ske i alla artefakter människor använder, inte bara i uttalade 

träningsartefakter. 

 

 



36 

 

7 Slutsats och vidare forskning 

Under detta kapitel  kommer studiens slutsats redovisas, rekommendationer till vidare 

forskning kommer också att ges. 

7.1 Slutsatser 

Studiens syfte var att skapa ökad förståelse för hur IT samverkar i ekosystem för att motivera 

till träning, samt att åskådliggöra vilka faktorer som påverkar dessa ekosystem.  

För att svara på den frågan intervjuades fem respondenter och deras svar ligger till grund 

för studiens resultat. Då studien är en enskild kvalitativ studie betyder det att resultatet av 

studien inte kan generaliseras, men några tydliga mönster kan ändå skönjas.  

Vad som framkom i studien är att människors användande av IT vid träning är väldigt 

komplext och styrs av individuella behov. Människor använder sig inte av en 

träningsartefakt, de flesta menade att de använde sig av mer än sex artefakter. Flera av 

artefakterna hade inte heller ett från tillverkaren uttalat träningssyfte. Dock fanns det hos de 

flesta, artefakter med sociala funktioner och funktioner för insamling av kvantifierbar data. 

Det visade sig också att vilken sport som utövades ställde krav på viss funktionalitet, eller 

fysiska attribut hos artefakten. Vad som också framkom var att en artefakts funktion inte var 

statisk utan varierade över tid, vilket också medförde att artefaktekologierna varierade över 

tid.  

Studiens slutsats blir därför att för att förstå hur IT samverkar i artefaktekologier för att 

motivera till träning måste dessa ses som dynamiska ekosystem och analyseras utifrån 

funktion, snarare än enskilda artefakter. Det måste tas i beaktande att funktioner inte alltid 

är knutet till en enskild artefakt och kan spänna över flera artefakter, samt att en artefakts 

funktion inte är statisk över tid. Det behövs en medvetenhet om att olika sporter ställer olika 

krav på funktionalitet, och att även form kan ses som en funktion, också om att kvantitativa 

och sociala funktioner har en plats i de flestas artefaktekologier. En medvetenhet krävs också 

över att motivation till träning inte måste komma ur träningsartefakter, utan att den kan 

komma ur alla artefakter en människa använder. 

 

7.1 Vidare forskning 

Enligt vad som framkommit i den här studien sker inte den sociala interaktionen i 

träningssammanhang enbart i träningsapplikationerna. Dock har den mesta forskningen 

hittills fokuserat på hur social interaktion i träningsartefakter kan motivera till träning. För 

att skapa en djupare förståelse för sociala funktioners roll i artefaktekosystem knutna till 

träning, bör användandet av sociala medier knutet till träning studeras. Detta skulle skapa en 

djupare förståelse för hur de olika artefakternas sociala funktioner samverkar för att 

motivera till fysisk aktivitet.  

Studien har heller inte, annat än på ett väldigt övergripande plan, berört den 

longitudinella aspekten på respondenternas användning av de olika artefakterna i 
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ekosystemet. Även om Gouveia et al. (2015) studerat hur användandet av en enskild artefakt 

ser ut över tid, har inte många studier gjorts för att förstå hur artefaktekosystemen knutna 

till träning gör detsamma. För att skapa en djupare förståelse hur användandet av IT-

artefakter knutna till träning kan skilja sig över tid bör då studier över människors 

longitudinella användande av IT och träning göras.  
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Bilaga 1 

Den formella biten: 

 

Jag ska informera om att din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta 

intervjun, dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och enbart kommer att användas i 

forskningssyfte.  De svar som lämnas kan även komma att användas i forskningssammanhang 

i anonymiserad form. Om du vill kan du få läsa igenom uppsatsen innan dess publicering för 

att säkerställa att dina svar uppfattats korrekt. 

 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur ofta tränar du? 

(vad om aktuellt?) 

 

3. Vad arbetar du med? 

 

4. Vad identifierar du dig med för kön? 

 

3. Vad motiverar dig att träna? 

4. Har du något mål med din träning, vad vill du uppnå? 

(Hur skulle du ranka din träningsmängd? Motionär etc? Tränar du mot ett lopp eller annat mål? 

Hälsa?) 

 

3. Vilka IT-artefakter använder du i träningssammanhang? (Fysiska enheter, 

mobil/träningsklockor, digitala träningsprogram, appar?) (Facebook, Happy, Strava etc)? 

 

4. Vad är ditt syfte med användningen av de olika artefakterna, skiljer dessa sig åt på något 

sätt? 

Är det någon av artefakterna som står ut från de andra? 

(Vad är den viktigaste egenskapen hos den? Vad ger den dig?) 

 

5. Hur ofta använder du dig av dem? Använder du alla lika mycket? 

(Varför? Hur?) 

 

6. Har du tidigare använt av andra artefakter än de du använder idag? 

(Använder du dig av dessa idag? Om ej, varför inte? Varför tror du att det är så? ) 

 

7. Använder du dig även av sociala medier knutet till träning? (Facebook, Twitter, 

träningsforum etc)? 

 

8. Hur använder du då dig av dessa? 

(Delar vänner träning? Delar du träning där? Vad ger det dig? )Hur känner du inför att  andra 

delar med sig av sin träning? (Är det viktigt att din träning syns för andra?) 

 

9. Har du någonsin tränat för att kunna lägga ut det på sociala medier? 

(Varför?) 

 



 

 

10. Har du känt obehag/stress av att använda dig av olika IT-artefakter i träningssammanhang? 

(Varför? Hur? Ågärd?) 

 

11. Brukar du också titta på träning/cykelfilmer/podcasts/digitala träningsschema/bloggar på 

nätet? 

(Varför då? Vad är syftet? Vad ger det dig? Om inte varför? ) 

 

12. Använder dina vänner sig av samma it-artefakter som dig? 

(Sociala medier, bloggar, appar, klockor, etc?) 

(Varför? Påverkat dig? Är det viktigt?) 

 

13. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en artefakt för att du ska använda dig av den? 

(Vilken funktionalitet?) 

 

14. Fråga kring specifikt kring forumet (Happyride.se/MTB i Umeå) där kontakt togs och hur 

användandet av detta sker och med vilket syfte. 

(Påverkar det din träning?) 

 

15. Vad saknar du i de träningsartefakter du använder i samband med eller i 

träningssammanhang idag? 

 

16. Hur skulle den perfekta träningsartefakten för dig se ut? Går det att skapa? Vad är 

viktigast? 

(Varför?) 

 

17. Vilken av dina artefakter/sociala medier skulle du behålla om du bara fick behålla en av 

dem? (Varför det? ) 

 

 

 


