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Abstract 
The interest in fitness and health increases and there are an increasing number of users on social 
media. The aim of this thesis is to determine whether social media can be used to increase an 

individual's motivation to exercise. The results of five peer-reviewed articles have been 
reviewed, compiled, and conclusions have been drawn based on them. The result shows that 
social media is useful in increasing individuals levels of physical activity. It has been found that 

the use of a social network online encourages an individual’s motivation to exercise and that 
individuals have a positive experience of being active on social media. 
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Sammanfattning 
Intresset för träning och hälsa ökar idag och användare på sociala medier blir allt fler. Syftet 
med detta examensarbete var att genom en litteraturstudie utröna om sociala medier kan 

användas för att öka individers träningsmotivation. Resultatet från fem vetenskapligt granskade 
artiklar har granskats, sammanställts och slutsatser baserat på dessa har dragits. Resultatet visar 
att sociala medier är användbara för att öka individers fysiska aktivitetsnivå. Det har 

framkommit att nyttjandet av ett socialt nätverk online främjar träningsmotivationen hos 
individer och att det upplevs positivt att vara aktiv på sociala medier.  
 

 Nyckelord: Sociala medier, socialt nätverk, fysisk aktivitet, motivation 
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1. Inledning 
Träning är ett viktigt och uppmärksammat ämne i dagens samhälle och det finns ett ökat 
intresse för träning, kost och hälsa idag. En sökning med ordet ”fitness” på en sökmotor på 

Internet gav över en miljon träffar. Ytterligare en sökning med ordet ”träningsbloggar” gav ett 
resultat på 37 300 träffar. Det är fler och fler som blir medlemmar på träningscenter och gym 

för att öka den fysiska aktivitetsnivån: ”Sveriges största idrottsförening, Friskis & Svettis, 

fortsätter att växa. Förra året ökade antalet medlemmar med 2,4 procent till 552 082. Även det 
faktiska tränandet ökade. Antalet träningstillfällen steg med 1,5 miljoner till 16 miljoner 
träningspass” (NSD, 2013, 30 mars).  

 
Sociala faktorer är viktiga när det kommer till regelbunden fysisk aktivitet och planeringen av 
träningen påverkas av den sociala miljön (Molloy, Dixon, Hamer, & Sniehotta 2010). När en 

individ ska börja träna för första gången innebär det inlärning av ett nytt beteende och en 
förändring av livsstilen. Enligt Bandura (1998) kommer en individs kunskaper och förmågor 
från att observera andra. Denna teori kallas för den socialkognitiva teorin och beskriver att de 
sociala relationerna är en viktig faktor när en individ ska lära sig nya beteenden och utvecklas 

(Bandura, 1998). När det kommer till motivation beskrivs det i den socialkognitiva teorin som 
att individens förmåga till självreglering och självreflektering är centralt. Individen har en 
förmåga att förstå sin omgivning och göra aktiva val utifrån detta. Omgivningen är en viktig 

faktor vid inlärning av ett nytt beteende och påverkar individen genom kognitiva processer. 
Det som påverkar genom de kognitiva processerna är vilka känslomässiga reaktioner som 
observeras, vilken betydelse dessa har och vilka konsekvenser och motiverande effekter detta 
kommer att ge individen. Att se andra uppnå önskade resultat genom ett visst beteende kan 

fungera som en motiverande faktor och att observera negativa konsekvenser av ett visst 
handlande kan omvänt leda till ett motstånd mot att genomföra samma handling. Dessa 
motivationseffekter grundar sig på individens observationer och den egna bedömningen om 

huruvida samma effekt skulle uppstå om individen utför samma handling (Bandura, 2001).  
 
Motivation är en viktig faktor när det kommer till träning och att lyckas med målsättningen, 
som finns med träningen. En teori rörande motivation är prestationsmotivationsteorin, som 

innebär ett riktat beteende att utveckla eller demonstrera ett område, där en individ har hög 
förmåga och goda kunskaper. En individs förmåga kan utvärderas på två olika sätt. Förmågan 
kan antingen bedömas i enlighet med individens tidigare erfarenheter eller i förhållande till 
andra individer. För att en individ ska uppvisa hög förmåga måste han/hon prestera bättre eller 

likvärdigt med en annan individ (Nicholls, 1984). En annan faktor som kan påverka 
motivationen är tron på den egna förmågan och den tron kan påverka en individs prestation. 
Uppfattningen om den egna förmågan ligger till grund för hur stor ansträngning individen är 

beredd att lägga ner för att lyckas och under hur lång tid. Ett uppnått mål, som har medfört 
minimal ansträngning främjar den upplevda självförmågan, medan uppnådda mål, som har 
medfört stora ansträngningar kommer att medföra en känsla av sämre självförmåga. Vid 
situationer där individer har en upplevelse av kontroll över resultaten kommer effekten av 

prestation och färdigheter att variera beroende på huruvida prestationerna i fråga uppfattas som 
resultatet av förmåga eller ansträngning. Själva resultatet och tron på den egna förmågan 
särskiljs, eftersom det inte påverkar individens beteende. Detta för att individen kan tro att vissa 

åtgärder leder till ett visst resultat, men att det finns tvivel om huruvida individen besitter de 
kunskaper som krävs för att genomföra de handlingar, som är nödvändiga för att uppnå det 
önskade resultatet. (Bandura, 1977). Det finns flera faktorer som påverkar det mänskliga 
beteendet och i teorin om planerat beteende, utvecklad av Ajzen (1991), finns beskrivet tre 

faktorer som påverkar. Den första är attityden mot beteendet och med det menas individens 
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inställning till beteendet i fråga. Det finns också sociala faktorer att ta hänsyn till, vilka kallas 

subjektiva normer och med det menas det upplevda sociala trycket att utföra eller inte utföra 
beteendet. Den tredje faktorn som påverkar är graden av upplevd beteendekontroll. Med detta 
menas uppfattningen om hur lätt eller svårt det kommer att vara att utföra beteendet. Detta 

antas spegla tidigare erfarenheter, förväntade svårigheter och hinder, som kan försvåra 
genomförandet. Om en individ har en positiv attityd, om den subjektiva normen sammanfaller 
med attityden och om individen upplever hög beteendekontroll blir individens avsikt att utföra 
beteendet starkare. Betydelsen av dessa tre faktorer förväntas variera beroende på vilka 

situationer individen befinner sig i. Det är betydelsefullt med kontroll över det egna beteendet 
och den faktiska upplevelsen av beteendekontroll och dess inverkan på avsikt och handling är 
av stort psykologiskt intresse. De resurser och möjligheter som finns till hands för en individ att 

genomföra uppgiften avgör sannolikheten för att lyckas. En central faktor i denna teori är 
individens avsikt att genomföra ett visst beteende. Avsikt att genomföra ett beteende påverkas 
av hur mycket en individ är villig att försöka och av hur stora ansträngningar individen planerar 
att lägga ner för att utföra beteendet. En allmän regel är att ju starkare avsikten är desto mer 

sannolikt är det att en individ engagerar sig i uppgiften. Enligt denna teori kan den upplevda 
beteendekontrollen och de beteendemässiga avsikterna direkt användas för att förutsäga 
beteendemässiga bedrifter (Ajzen, 1991). 
 

Det är konstaterat att sociala relationer och en individs omgivning är viktiga faktorer, när det 
kommer till att lära sig nya beteenden. Det har också framkommit att observera andra, som har 
lyckats med det en individ själv vill uppnå ökar tron på den egna förmågan, vilket, i sin tur, 

påverkar motivationen och ansträngningarna för att nå målet. När det kommer till att 
genomföra ett visst beteende påverkas individer av attityden, subjektiva normer och den 
upplevda beetendekontrollen. Det är i detta skede som sociala medier blir relevant och viktigt 
att belysa. Detta för att på sociala medier har användarna möjlighet att ha kontakt med andra 

användare och påverka och samverka med varandra. Det finns en hög interaktivitet på sociala 
medier, som ger användare möjlighet att själva påverka innehållet och skapa egna meddelanden 
till andra (Chou, Lyons, & Wen, 2013). De som är aktiva på sociala medier kan dela med sig 

av sina personliga åsikter och även kommentera andras statusuppdateringar. På sociala medier är 
det graden av engagemang, som avgör hur mycket en individ påverkas av innehållet. 
Engagemanget kan variera mellan lågt, medel och högt. Det låga engagemanget innebär att en 
individ erkänner innehållet. Ett engagemang på medelnivå innebär att individen är involverad i 

att skapa och dela innehåll för att påverka andra. Ett högt engagemang innebär att individen är 
aktiv med sitt forum även offline och då antingen som deltagare eller delägare till en 
applikation på sociala medier (Neigher et al., 2012). Drygt tre miljoner personer i åldrarna 16-

74 år har under år 2012 använt Internet för att blogga, chatta och göra inlägg på sociala medier 
(Statistiska centralbyrån [SCB], 2012). Undersökningar av privatpersoners användning av 
Internet har utkommit årligen sedan 2000. Eftersom sociala medier används i stor utsträckning 
idag är det ett kraftfullt verktyg att använda, när det kommer till att promota hälsa och öka den 

fysiska aktiviteten på individnivå (Korda & Itani, 2013).  
 
Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie utröna om användandet av 

sociala medier kan ha någon inverkan på individers träningsmotivation. Syftet är också att 
väcka tankar och idéer om framtida forskning inom detta område. Frågeställningen som detta 
arbete söker svar på är: 
 

 Kan sociala medier användas för att öka individers träningsmotivation? 
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2. Metod 

2.1 Litteratursökning 

Föreliggande arbete har gemomförts som en litteraturstudie, där tidigare forskningsresultat har 
granskats och utvärderats. Först genomfördes en ostrukturerad sökning, varefter denna, under 
arbetets gång, blev mer specifik och strukturerad. För att samla in data till denna undersökning 

har databaserna Scopus, Google scholar och Proquest använts. De sökord som har använts är 
”Social media” and physical acitivity”. Med dessa sökord framkom flera resultat och därmed 
specificerades sökningen ytterligare med ”health behaviour”. Övriga sökord som har varit till 
användning för att hitta artiklar, som ansågs vara relevanta är ”persuasive technology”, ”healthy 

lifestyle”, ”fitness” och ”excersice”.  
 

2.3 Avgränsningar 

Urvalet av artiklarna har skett utifrån vissa kriterier: 

Inklusionskriterier. 
 Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

 Endast artiklar som är peer-reviwed användes 

 Artiklar skulle vara skrivna mellan 2007-2013  

 Experimentella och kvalitativa/kvantitavia studier 

Exlusionskritier. 

 Litteraturstudier 

 Studier enbart baserade på barns fysiska aktivitet  

 Aktivitetsnivå för individer diagnostiserade med en sjukdom 

Artiklar som är vetenskapligt granskade ger ett mer pålitligt resultat och därmed valdes sådana 

artiklar. Litteraturstudier har inte använts, utan om relevanta litteraturstudier har hittats har 

referenslistan granskats för att hitta den primära källan till ett ev. relevant resultat. Resultatet 

har valts att grundas på artiklar som berör friska vuxna eller studenter, eftersom det gjordes en 

bedömning att det är i dessa åldrar som aktiviteten på sociala medier är som högst och därmed 

skulle sådana artiklar vara mest relevanta för föreliggande arbete.  

3. Resultat 

3.1 Evaluation of a Health and Fitness Social Media Experience 
(Frimming, Polsgrove, & Bower 2011) 
 

Sociala interaktioner är ett vanligt sätt för studenter att dela kunskaper med varandra. Att 

etablera ett samarbete mellan första-års och fjärde-års studenter kan uppmuntra till att öka 
kunskaperna kring träning och hälsa och att tillämpa kunskaperna praktiskt. Ett sådant 
samarbete kan hjälpa till att överkomma de hinder som kan uppstå när det kommer till att öka 

kunskaperna kring träning och hälsa, speciellt hos personer i gymnasieålder.   
 

Syfte. 
Syftet med denna studie var att göra en undersökning av studenternas reflektioner kring träning 

och hälsa på sociala medier. En grupp av studenter från två olika utbildningar med inriktning 
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mot hälsa deltog i denna studie. Det var 127 deltagare och 72,5% av dessa var studenter som 

kom från en hälsovetenskapskurs och 27,5% från en kurs om tillämpning och principer av 
fitness och träning (Principles and Applications of Fitness Training, PSHFP). Frågeställningarna 
var: 

 

 Vad var studenternas reflektioner kring erfarenheten av hälsa och träning på sociala 

medier? 

 Vad var deltagarna i gruppen PSHFP:s reflektioner kring erfarenheten av hälsa och 

träning på sociala medier? 
 
Procedur. 

Studien började med att en Facebookgrupp med namnet ”ASKBOOT” skapades av personal 

vid lärarinrättningen. Facebook användes på grund av dess lättillgänglighet och popularitet hos 
studenterna. En frivillig student från kursen tillämpning av fitness och träning upprätthöll 
Facebookgruppen och en lärare övervakade. Sedan blev studenterna informerade om deras roll 

som studenter och PSHFP:s. Båda grupperna blev tillfrågade att bli ”vän” med ”ASKBOOT” 
genom sin privata användare på Facebook. Sedan uppstod en diskussion när medlemmarna av 
studentgruppen la upp frågor rörande hälsa och fitness på Facebookgruppen. Studenterna blev 

tillsagda att formulera tre ”generella” fitnessfrågor under en period på 6 veckor. Frågorna var 
tvungna att vara direkt relaterade till hälsa och fitness och skulle vara utformade så detaljrikt 
som möjligt. Individerna i PSHFP-gruppen blev tilldelade specifika kriterier för att välja ut 
frågor som de skulle svara på. Dessa skulle bara svara på frågor som var relevanta för deras 

område av expertis inom fitness. Det skulle vara frågor som de kunde besvara genom att 
använda sina basala kunskaper om träning.  
 

Datainsamling. 
Data samlades in genom två enkätverktyg. Enkäten skapades genom att frågor från tidigare 
studier samlades in. Studenternas grupp hade en enkät med frågorna: Vilken typ av information 
på ”ASKBOOT” var mest hjälpsam för dig? Gjorde ”ASKBOOT” dig mer bekväm med att 

ställa frågor om fitness till professionella? Vilka andra former av sociala medier använder du för 
att finna svar på frågor rörande din livsstil? PSHFP-gruppens enkät bestod av dessa frågor: Hur 
tycker du att fitness och hälsa förmedlas bäst genom sociala medier? Vilka fitnessbegrepp 

förmedlas bäst? Anser du att sociala medier kan användas för andra hälsoorsaker?  
 

Resultat.  
Det var 56,5% av studenterna, som ansåg att de fick användbar information om fitness och 

hälsa genom detta koncept. Träningsformer och kost var de områden, där studenterna ansåg att 
de fick mest användbar information. Resultatet visar på att såväl studenter som PSHFP 
upplevde det som en positiv upplevelse. Deltagarna i båda grupperna ansåg att användandet av 
Facebook kan vara användbart på lång sikt, när det kommer till att dela och diskutera hälsa och 

fitness. Resultatet visar också på att kunskapen om hälsa hos studenter kan öka vid användandet 
av sociala medier. Studenterna ansåg att deras tränings- och kostrutin skulle gynnas av att ha 
tillgång till en webbplats med hälsa och fitness.  

 
Begränsningar. 

Begränsningarna i denna studie var att urvalet bara utgjordes av studenter i kurser rörande 
fysisk aktivitet och resultatet kanske inte kan generaliseras till andra studenter. Det kunde 

kanske ha gett mer inblick att ha använt sig av intervjuer och en fokusgrupp istället för 
enkätfrågor. Studien kan också ha begränsats av att gruppen med studenterna från PSHFP 
kanske inte hade all den kunskap som krävdes för att svara på frågorna. Studien genomfördes 
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under en 6-veckorsperiod och det kunde ha gett ett mer tillförlitligt resultat om studien hade 

fortlöpt under längre tid.  

3:2 A social media.based physical activity intervention. A randomized 
controlled trial (Cavallo, Tate, Ries, Brown, DeVellis, & Ammerman 

2012) 
 

Sociala nätverk online såsom Facebook når ut till många och använder teknologi som kan 
uppbringa socialt stöd och vara avgörande för att etablera fysisk aktivitet hos individer. 
Kombinationen av lättillgänglighet och funktionalitet gör att sociala nätverk är en bra plattform 

att använda vid insatser för att öka fysisk aktivitet. 
 

Syfte. 
Syftet med denna studie var att testa effektiviteten av insatser för att öka den fysiska aktiviteten 

genom utbildning, övervakning och sociala nätverk. Detta ska sedan jämföras med en grupp 
som inte har tillgång till det sociala nätverket, utan bara till utbildning.   
 

Metod. 
Det var 134 kvinnliga studenter som deltog i denna studie och dessa delades in i två grupper. 
En grupp hade bara tillgång till utbildning, medan den andra gruppen hade tillgång till ett 
socialt nätverk online och möjlighet till självövervakning och en webbplats, som genererade 

information rörande fysisk aktivitet. Deltagarna hade möjlighet att följa sina egna fysiska 
aktiviteter och sin utveckling dag för dag på webbplatsen. Dessutom blev de inbjudna att delta 
i en Facebookgrupp, där de kunde utbyta socialt stöd. Moderatorns roll var att uppmuntra 

deltagande och besvara frågor rörande fysisk aktivitet och eventuella tekniska frågor, men ingen 
deltagare fick någon form av socialt stöd av moderatorn. Den andra gruppen som bara skulle ha 
tillgång till utbildning blev tilldelade samma webbplats som de övriga, men begränsat då de inte 
hade möjlighet till självstyrning. Deltagarna fick dock samma information, som deltagarna i 

Facebookgruppen men skickad via mail. Vid datainsamlingen rapporterade deltagarna själva 
sina upplevelser via en enkät online.  
 

Resultat. 
Resultatet visar på att deltagarna upplevde att det sociala stödet och den fysiska aktiviteten 
ökade med tiden. Det var dock ingen skillnad mellan grupperna, när det kom till det upplevda 
sociala stödet eller den fysiska aktivitetens ökning. Användandet av en grupp på sociala nätverk 

och möjlighet till egenkontroll gav inte någon större upplevelse av socialt stöd i jämförelse med 

gruppen som bara hade tillgång till utbildning. Deltagarna var dock nöjda med att använda 
Facebookgruppen, vilket innebär att sociala nätverk online är en möjlig plattform för att utföra 

insatser för att öka nivån av fysisk aktivitet hos individer.  
 

Begränsningar. 
Denna studie begränsades av att mätningen gjordes genom självrapportering av den fysiska 

aktiviteten och designen begränsade studien till att bara bedöma egenkontrollen av Facebook 
och inte andra effekter som Facebookanvändandet kan ge. Urvalet hade kunnat innefatta både 
kvinnor och män för att få ett mer pålitligt resultat. 
 

3.3 The social dimension of blogging about health: Health blogging, 
social support, and well-being (Rains & Keating 2011) 
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En viktig innebörd av Internet är att utbytet av socialt stöd ökar. Socialt stöd är en term, som 

innefattar förhållandet mellan det egna välmåendet och förhållandet till andra. Hälsobloggar är 
potentiella källor för att uppbringa socialt stöd och främja de olika hälsofördelar, som är 
associerade med stödjande kommunikation och relationer. Först granskades bloggande som en 

möjlig mekanism för individer att ordna socialt stöd och åstadkomma några av de hälsofördelar 
som är förknippade med stödjande kommunikation.  

 
Hypoteser: 

Att blogga kan vara ett sätt att uppbringa socialt stöd från läsarna. Individer som bloggar oftare 
och delger mer inlägg borde uppleva mer stöd från sina läsare i jämförelse med dem som 
bloggar mindre.  

 
H1: Det upplevda sociala stödet från bloggläsare är positivt associerat med en ökad frekvens av 
bloggande, ord per inlägg, unika läsarkommentarer per inlägg och andel inlägg med minst en 
kommentar från läsare. 

 
Det är rimligt att stöd från bloggläsare kan spela en viktig roll, när det kommer till att kämpa 
mot sjukdomar och andra svårigheter i livet. Information och emotionellt stöd från läsarna kan 
hjälpa bloggaren att känna en mening med livet under sjukdomstiden.  

 
H2: Det upplevda sociala stödet från bloggläsare är positivt associerat med uppfattningen om 
självförmåga vid hälsa, socialt fungerande, mening med livet och personlig utveckling. Det 

upplevda sociala stödet är negativt associerat med ensamhet.  
 

 
Frågeställningar: 

 Finns det ett samband mellan det upplevda stödet från bloggläsare, familj och vänner? 

 Dämpar det upplevda sociala stödet från familj och vänner det upplevda stödet från 
bloggläsare och frekvensen av inlägg, ord per inlägg, unika läsare per inlägg och andel 

inlägg med minst en läsarkommentar? 

 Dämpar det upplevda sociala stödet från familj och vänner det upplevda stödet från 

bloggläsare och uppfattningen om sjävförmåga vid hälsa, socialt fungerande, mening 
med livet och personlig utveckling? Är det upplevda sociala stödet negativt associerat 
med ensamhet? 

 
Metod. 

Urvalet till denna studie var bloggare, som kämpade mot en fysisk eller mental sjukdom och 
bloggade frekvent om sina upplevelser av detta tillstånd. Två strategier användes för att hitta 

sådana bloggare och där den första nyttjade två sökmotorer på Internet, där 22 olika sökfraser 
användes. I den andra strategin användes resultatet av den förra för att hitta fler hälsobloggare. 
Totalt blev det 384 aktiva bloggar, som användes i denna studie. Alla bloggar räknades som 

publika i och med att ingen av dem var lösenordsskyddade och därmed tillgängliga för alla att 
läsa. Alla bloggare blev inbjudna att delta och 121 slutförde frågeformuläret, som hade 
utformats för denna studie. Respondenternas skattningar gjordes på en 7-gradig skala. 
 

Procedur. 
Alla blogginlägg från varje respondent granskades av författarna. Alla inlägg var gjorda mellan 
april och juni 2010. Bloggarna kodades enligt antal inlägg, det vill säga frekvensen av inlägg 

gjorda under en 42 dagars period. Bloggarna kodades också utifrån medelvärdet av antal ord 
per inlägg. Data samlades också in utifrån beteendet hos bloggläsarna och alla bloggar som tillät 
kommentarer blev granskade för att identifiera medelvärdet för antal unika bloggläsare, som 
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postade en kommentar per inlägg. Alla inlägg med minst en kommentar granskades också för 

att få fram ett medelvärde.  
 
En särskild enkät användes för att utvärdera bloggarnas upplevelse av det eventuella sociala 

stöd, som de hade kunnat uppbringa från bloggläsare, familj och vänner. Bloggarna rankade 
fyra punkter som utvärderade emotionellt stöd och fyra som utvärderade informationsstöd.  
 

Resultat. 

Resultatet visade att det upplevda stödet från familj och vänner påverkar relationen mellan 
bloggläsares stöd, personlig utveckling och ensamhet. Bloggläsares stöd var negativt associerat 
med ensamhet och positivt associerat med personlig utveckling, när stödet från familj och 

vänner saknades. Resultatet visade på att hälsobloggande är relaterat till socialt stöd från 
bloggläsare och att det stödet är förknippat med bloggarnas välbefinnande. Bloggare som 
bloggade mer frekvent visade på högre nivåer av stöd från sina läsare.  
 

Begränsningar. 
Urvalet bestod i stort sett bara av hängivna bloggare, som hade offentliga bloggar. De bloggare 
som granskades hade ett medelvärde på nästan två år som aktiva bloggare och gjorde ett 
blogginlägg ungefär varannan dag under de sex veckor som studien genomfördes. Det är oklart 

om resultatet skulle kunna generaliseras till bloggare som är nybörjare eller bloggare som 
skriver en privat blogg. En annan begränsning är att det kan vara skillnad mellan bloggarnas 
stödbehov beroende på vilket sjukdomstillstånd de befinner sig i.  

 

3.4 Using internet and mobile phone technology to deliver an 
automated physical activity program: A randomized controlled trial. 

(Hurling, Catt, De Boni, Fairley, Hurst, Murray, & Sodhi, 2007). 
 

Målet med denna studie var att utvärdera hur ett program rörande fysisk aktivitet på Internet 
och mobiltelefoner kan användas för att påverka individers träningsnivå. Den primära 
hypotesen var att en grupp som hade tillgång till programmet på  

Internet och mobiltelefoner skulle öka sin fysiska aktivitet mer än de som bara hade tillgång till 
en kontrollanordning utan feedback och Internet.  
 

Metod. 

Deltagarna var 77 friska vuxna, 51 kvinnor och 26 män, mellan 30 och 55 år. Alla deltagarna 

kom till kontrollcentret och blev tilldelade en mobiltelefon och en accelorometer. Efter tre 
veckor kom alla tillbaka, delades upp enligt ålder, kön och BMI och sedan slumpmässigt in i en 

kontrollgrupp och en testgrupp. Mer deltagare blev valda till testgruppen för att maximera 
mängden av data från mätningarna.  
 
Tillsammans med ett teknologiföretag utvecklades en anordning innehållande en liten 

accelorometer, som registrerade alla rörelser över 0,005 kg. I en serie av skärmbilder ombads 
deltagarna att rapportera nivån av träning varje vecka. Sedan delgavs konstruktiv kritik 
utformat enligt deras egna mål och testgruppens. Systemet inkluderade ett veckoschema för att 
planera fysisk aktivitet och deltagarna kunde välja mellan att få ett mail och/eller ett 

meddelande på mobiltelefonen. Systemet inkluderade även en automatisk bedömning, som gav 
feedback på mängd och typ av träning, som hade planerats och gav råd utifrån hur mycket 
deltagarna hade planerat tidigare veckor.  

 
Procedur. 
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På studiecentret fick alla deltagare information om hela proceduren och delgavs möjlighet att 

ställa frågor. De instruerades att bära accoloremetern konstant under 12 veckor, 3 veckor för att 
få fram ett standardvärde och sedan 9 veckor för studien. Insamlingen av standarvärdet gjordes 
genom att testgruppen fick en kort introduktion till det Internetbaserade 

beteendeförändringssystemet, medan kontrollgruppen bara fick verbal information angående 
rekommenderad aktivitetsnivå. Testgruppen hade tillgång till Internetprogrammet under 9 
veckor, medan kontrollgruppen saknade tillgång till detta och därmed inte fick någon 
feedback. För att göra mätningarna användes en enkät med en 7-gradig skala. Enkäten mätte 

nivåer för motivation, upplevd känsla av kontroll och deltagarnas intresse av att använda ett 
beteendeförändringssystem på Internet.  
 

Resultat. 
En preliminär analys visar att det inte var någon skillnad i gruppen vid standardvärdena ålder, 
vikt, BMI, procent fett, blodtryck och nivå av fysisk aktivitet. Mer än 85% av deltagarna 
loggade in på webbplatsen varje vecka under det första fyra veckorna, varefter denna andel 

sjönk till 75%. Medelvärdet på inloggningar per vecka var 2,9 och varade i medel 7,5 minuter. 
De mest använda komponenterna var aktivitetsdiagrammet, träningsschemat och 
diskussionsforumet. Alla komponenter användes av minst 33% av deltagarna under 
testperioden. Kommentarer på diskussionsforumet visade på att deltagarna fann systemet vara 

utbildande och motiverande. Testgruppen var genomgående högre i aktivitetsnivå än 
kontrollgruppen under alla veckorna. Därmed bekräftar accelorometerns data den betydligt 
större ökningen av fysisk aktivitet med testgruppens självrapportering. Skillnaden mellan 

kontrollgruppen och testgruppen var uppenbar genom hela testet. Kontrollgruppen började på 
samma nivå som testgruppen och minskade sedan i större utsträckning. Det är troligt att båda 
grupperna hade högre nivå av fysisk aktivitet än vanligt på grund av vetskapen att de 
studerades. Detta tyder på att Internetprogrammet hjälpte testgruppen att bibehålla sin förhöjda 

aktivitetsnivå. Aktivitetsdiagrammet delgav deltagarna feedback på deras prestation och det kan 
ha ökat medvetenheten och agerat som motiverande för individen. Slutsatsen som kan dras från 
denna studie är att deltagarna med full tillgång till beteendeförändringsprogrammet ökade sin 

aktivitetsnivå med 2 timmar och 18 minuter per vecka i jämförelse med gruppen som inte hade 
tillgång till programmet.  

 

Begränsningar. 

Begränsningarna i denna studie var att deltagarna hade vetskap om att deras aktivitetsnivå skulle 
testas och det kan ha påverkat resultatet. De data som samlades in var enbart det som kunde 

utläsas digitalt. Det hade varit av intresse att ha tagit in kvalitativ data för att se hur deltagarna 
upplevde systemet. Accelorometern som användes hade kunnat utvecklas till att även notera 
aktiviteter gjorda i vatten.  
 

 

3.5 Digital health communities: The effect of their motivation 
mechanism (Sulin & Wang 2013)  
 

I och med den växande populariteten bland bloggar, podcasts och wikis har många hälsovårds-
organisationer börjat intressera sig för fenomenet sociala medier. Användandet av sociala 
nätverk har fördubblats och dess förmåga att promota kontakten mellan patienter och 
sjukvården har börjat kallas för ”hälsa 2.0”. Sociala medier har gjort det lättare för användare att 

finna tidsenlig och personlig sjukvårdsinformation. Tidigare interagerade individer mest via 
mail och diskussionsgrupper, medan det numera kan skapas mer sofistikerade och öppna 
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virtuella umgängen. Information kan delas om behandlingar och individer kan få stöd av andra 

och skapa egna personliga nätverk av vänner.  
 

Frågeställningar. 

 Motiveras individer att träna mer av att aktivt delta i ett hälsofokuserat socialt nätverk 

online? 

 Vilka mekanismer på en webbplats motiverar användarna att träna mera? 

 
Bakgrund. 

Sociala nätverk är den sociala kontakt som omger individer. En individ kan få socialt stöd, 

såsom känslomässigt, instrumentellt och finansiellt via det sociala nätverket. Socialt stöd är 
sammankopplat med en mängd olika positiva effekter på hälsan och är avgörande för att lyckas 
med att förändra dåliga levnadsvanor. 
  

Hypoteser. 
H1: Sociala nätverk online är direkt kopplat till en individs prestationer inom fitnessaktiviteter.  
H2: Stödet från användarna på ett socialt nätverk är direkt kopplat till en individs prestationer 

vid träning.   
H3: Individer som betalar för tjänster på en webbplats tränar sannolikt mer än de som har ett 
gratis medlemskap. 
 

Forskningen grundar sig på användandet av ett av de mest populära sociala nätverken rörande 
fitness kallat ”Dailyburn”. Detta nätverk har fått goda recensioner i New York Times och 
Washington Post. “Dailyburn” ger användarna möjlighet att finna träningsprogram, följa dieter 

och vara delaktig i gruppen för att bli motiverad att träna. ”Dailyburn” erbjuder också forum, 
där användarna kan dela sina personliga erfarenheter med varandra och ställa specifika frågor 
om dieter och träning. Data samlades in från dailyburn.com och för att testa hypoteserna 
användes antalet uppnådda träningsmål, som en indikator för en individs träningsnivå. På 

webbplatsen delas det ut utmärkelser till de individer, som uppnår sina träningsmål. Antalet 
statusuppdateringar användes för att mäta hur aktiv en individ var på det sociala nätverket och 
antalet motivatorer användes för att mäta hur mycket stöd som individen har på nätverket. All 

data samlades in från användarnas personliga sidor på ”Dailyburn” och totalt blev det 707 
användare vars data samlades in. Det var 200 kvinnor och 507 män och av alla 707 var 275 
betalande medlemmar.  
 

Resultat. 
Resultatet visade på att sociala nätverk, som är kopplat till hälsa är direkt kopplat till hur 
mycket individer tränar. På sociala nätverk är det en motiverande mekanism att erbjuda 

möjligheten att vara delaktig i en grupp. En andra motivationsfaktor kan vara att dela ut 
märken, då en användare har uppnått något av det träningsmål som han/hon har satt upp. 
 

Begränsningar. 

Studien begränsas av att data bara samlades in från en webbplats och att endast tre hypoteser 
testades. I framtida studier borde data från fler webbplatser samlas in. 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om sociala medier kan användas för att 
påverka individers träningsmotivation. Analysen av det granskade artiklarna visade att sociala 
medier är kraftfulla verktyg, som med fördel kan användas för att ändra individers 
levnadsvanor. Det framkom att det sociala stödet är en viktig faktor, när det kommer till att 

göra beteendeförändringar i livet och att det finns goda hälsofördelar med att ha ett utvecklat 
socialt nätverk. I resultatet framkom även att det upplevs som positivt att vara aktiva på ett 
forum online med fokus på träning och hälsa. Det gynnar träningsrutiner och ökar 

kunskaperna kring ämnet. Det framkom att exempelvis Facebook kan vara användbart på lång 
sikt, när det kommer till att dela och diskutera hälsa och fitness. Ett nätverk med 

träningsintresserade är ett bra ställe att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper i ämnet. 
Att vara delaktig i en sådan grupp kan öka träningsmotivationen och driva en individ att träna 

mer. Resultatet har också visat att ett socialt nätverk online är direkt kopplat till hur mycket en 
individ tränar och att det är motiverande för en individ att bli erbjuden att vara delaktig i en 
grupp som delar samma intresse. I artiklarna som har granskats har det tydligt framkommit att 

få feedback på sin träning om det resultat som har uppnåtts påverkar hur mycket individen 
tränar. I Hurling et al.’s (2007) artikel genomfördes ett experiment med en kontroll- och en 
testgrupp, där testgruppen hade tillgång till en webbplats, där feedback och socialt stöd gavs. 
Den gruppen hade avsevärt högre aktivitetsnivå än deltagarna i kontrollgruppen, vilket visar att 

individer har behov av sin sociala omgivning och feedback för att upprätthålla en hög 
aktivitetsnivå och fullfölja sin målsättning med träningen. Resultatet i föreliggande arbete 
bekräftar tidigare studier som har gjorts, där det har framkommit att sociala medier är kraftfulla 

verktyg när det kommer till att promota hälsa och förändra individers beteenden (Korda & 
Itani, 2013). Det som de granskade artiklarna har gemensamt är att den fysiska aktiviteten 
ökade vid användandet av en applikation på sociala medier. En annan gemensam faktor var att 
testgrupperna ansåg det vara motiverande att vara delaktig i en grupp på sociala medier. Det var 

högre aktivitetsnivå i de testgrupper som hade tillgång till en applikation på sociala medier och 
därmed tillgång till feedback på det resultat som hade uppnåtts. I Cavallo et al.’s (2012) artikel 
var det dock ingen stor skillnad mellan kontrollgruppen och testgruppen. De upplevde inte 
någon skillnad i det sociala stödet fastän en grupp bara hade tillgång till utbildning, medan den 

andra hade tillgång till en grupp på Facebook. Trots det var deltagarna nöjda med användandet 
av sociala medier och uppgav att den fysiska aktiviteten ökade med tiden.  
 

På sociala medier kan sociala nätverk skapas med Facebookvänner, bloggläsare och följare på 

Twitter och Instagram för att uppbringa ett socialt stöd från sin omgivning. Bandura (1998) 
menar att vi inte lär oss av att testa oss fram, utan av att observera andra och detta kan vi göra 
genom sociala medier. På sociala medier kan det skapas ett nätverk av sociala relationer, vilket 

är viktigt när individer ska lära sig nya beteenden och utvecklas (Bandura, 1998). I teorin om 
planerat beteende utvecklat av Ajzen (1991) talas det om att en individs prestationer påverkas 
av attityden till beteendet, subjektiva normer och den upplevda kontrollen över beteendet. 

Subjektiv norm innebär den sociala omgivningens påverkan att genomföra eller inte genomföra 
det tänkta beteendet. På sociala medier, där det finns en hög interaktivitet och möjlighet att 
skapa meddelanden och forum tillsammans med andra skapas miljöer, där subjektiva normer 
kan uppstå. När en individ ingår i ett forum, där träning och hälsa är fokusområde, är det 

möjligt att individen känner ett socialt tryck från övriga användare och lätt faller in i samma 
beteendemönster.  
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4.2 Metoddiskussion 
Detta arbete har försvårats av att det finns ett stort utbud av vetenskapliga artiklar rörande 
träning och motivation, men desto färre med träning kopplat till sociala medier. Med de 
sökord som har använts har det framkommit en del resultat rörande sociala mediers påverkan 
på den mentala hälsan, vilket inte var av relevans för detta arbete. En del artiklar som hittades 

utgav sig för att handla om fysisk aktivitet och sociala medier, men vid närmare granskning 
handlade dessa om datoranvändningens inverkan på aktitivitetsnivån hos individer.  
 

Det finns vissa begränsningar i det artiklar som har granskats. I Frimming et al.’s (2007) och 
Rains och Keating’s (2011) artikel beskrevs att urvalet hade kunnat utvecklas mer. I den förra 
talas det om att urvalet enbart bestod av studenter vid kurser rörande fysisk aktivitet och 
därmed kanske resultatet inte kan generaliseras till övriga individer. Det beskrivs också att 

studien pågick under en kort tidsperiod och att resultatet hade kunnat bli mer tillförlitligt om 
studien hade genomförts under en längre tid. Studien gjord av Cavallo et al. (2012) begränsas 
av att resultatet grundas på självrapportering av den fysiska aktivitetsnivån och att urvalet bara 

bestod av kvinnor. Begränsningar som det talas om i Rains och Keatings (2011) studie är att 
urvalet bestod, i stort sett, bara av hängivna, publika bloggare, vilket medför att resultatet inte 
kan generaliseras till andra grupper. Eftersom studien genomfördes med bloggare, som befann 
sig i något sjukdomstillstånd kan behovet av stöd ha påverkats beroende på vilket stadie i 

sjukdomen bloggaren befann sig i. I studien av Sulin & Wang (2013) var det en majoritet män 
som deltog i studien, vilket kan ha påverkat resultatet. Om det hade funnits någon misstanke 
om att män och kvinnor fungerar olika, när det kommer till att påverkas av sociala medier är 
det en faktor att ta i beaktning vid urval av försökspersoner. I alla studierna kunde det ha varit 

önskvärt att ha haft en jämnare fördelning av kön för att undvika att urvalet påverkar resultatet 
i någon riktning. I Frimming et al.’s (2007) artikel var det ett större antal elever som läste en 
hälsovetenskapskurs och färre av dem som läste tillämpning av fitness av träning (PSHFP). I 

denna studie var båda gruppernas åsikter viktiga för resultatet och därmed hade det varit bra 
om det hade varit lika många deltagare i båda grupperna. I Hurling et al.’s (2007) artikel var det 
också en skillnad i antal deltagare i grupperna. Testgruppen hade något fler deltagare än 
kontrollgruppen. Anledningen till att urvalet valdes att göras på detta sätt berodde på att 

användandet av fler personer i testgruppen skulle öka datan från mätningarna och därmed 
skulle en mer pålitlig mätning kunna göras. I denna artikel talas det om att deltagarna kan ha 
haft en högre aktivitetsnivå än vanligt, eftersom att det fanns vetskap om att de studerades. 

Detta är en begränsning för alla studier, som har använts i detta arbete.  

4.3 Reliabilitet och validitet 
Detta arbete grundar sig enbart på vetenskapligt granskade artiklar, vilket innebär att artiklarna 

har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Urvalet av artiklarna har skett kritiskt och bara artiklar 
med direkt relevans har valts att användas. I och med detta bedöms arbetet ha hög realibilitet. 
Metoden är noggrant beskriven, vilket medför att en annan individ skulle kunna genomföra 
samma procedur och finna samma resultat.  

 
Validiteten kan ha påverkats av svårigheterna att hitta artiklar. Därmed har frågeställningen 
frångåtts i vissa skeden och det har lagts mycket fokus på det sociala stödet, som kan uppbringas 

på sociala medier. Detta är av viss relevans, men inte tillräckligt för att ligga till grund för 
resultatet. I och med detta kan validiteten bedömas som låg. Under arbetets gång har det 
funnits en förförståelse kring resultatets utkomst och en förutfattad mening om vad 
granskningen av litteraturen skulle kunna visa. Denna förförståelse kan ha påverkat validiteten 

negativt, eftersom att under granskningen kan artiklar, som inte bekräftade den förutfattade 
meningen ha valts bort. Det har funnits en vetskap hos författaren om förförståelsen och 
därmed har granskningen av artiklarna skett mer objektivt. Det har också funnits en 
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medvetenhet om att frågeställningen frångåtts i vissa skeden och därmed har återkoppling till 

denna skett kontinuerligt. Detta arbetes validitet bedöms som acceptabel, eftersom att det har 
funnits en medvetenhet kring vad som skulle ha kunnat påverka validiteten negativt.  

4.4 Framtida forskning  
Vid framtida forskning kan det vara av intresse att utföra experimentella studier under längre 
tidsperioder. Det vore också av intresse att utreda om det är motiverande att vara aktiv på 
andra former av sociala medier såsom Twitter och Instagram. De artiklar som har granskats 

berör mest användandet av nya grupper på Facebook och egenutvecklade program på Internet. 
Det skulle också vara önskvärt att vid framtida studier använda sig av ett urval med både 
kvinnor och män och lika stort antal deltagare i varje testgrupp.  
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Bilaga 1 

 
Översikt över granskade artiklar. 
 

Artikel Perspektiv 
 

Syfte/Problem Metod Resultat Diskussion 

Titel:  
Evaluation of a 
Health and 
Fitness Social 
Media 
Experience 
Författare: 
Frimming, R. 
E., Polsgrove, 
M. J., Bower, 
G.G 
Tidskrift: 
American 
Journal of 
Health 
Education 
American 
Journal of 
Health 
Education 
Årtal: 2011 

Hälsopsyko-
logist 
perspektiv. 

Lärare vid 
hälso- och 
fitnessinrätt-
ningar 
kämpar 
ständigt med 
att öka 
kunskapen 
kring hälsa 
hos sina 
studenter 
 
Syftet var att 
göra en 
undersökning 
av studenters 
reflektioner  
kring träning 
och hälsa på 
sociala 
medier.  

Experimentell studie 
med ett  
urval av 127 studenter 
indelade i två olika 
grupper. Studenterna 
fick möjlighet att 
delta i en grupp på 
sociala medier för att 
besvara och ställa 
frågor om träning. 
Resultatet grundas på 
en enkätundersökning 

Ca 56,5 
procent av 
studenterna 
ansåg att de 
fick 
användbar 
information 
om fitness 
och hälsa 
genom detta 
koncept. 
Studenterna 
ansåg att 
deras 
tränings- och 
kostrutin 
skulle gynnas 
av att ha 
tillgång till  
en webbplats 
med hälsa 
och fitness. 

Studenterna ansåg 
sig ha ökat sina 
kunskaper kring 
kost och hälsa 
genom att delta i 
forumet på sociala 
medier. 
Begränsningarna i 
denna studie var att 
urvalet var bara 
studenter i kurser 
rörande fysisk 
aktivitet och 
resultatet kanske 
inte kan 
generaliseras till 
andra studenter.  
 

Titel: A social 
media based 
physical activity 
intervention. A 
randomized 
controlled trial 
Författare: 
Cavallo, D. N., 
Tate, D. F., 
Ries, A. V., 

Brown, J. D., 
DeVellis, R. F., 
& Ammerman, 
A. S. 
Tidskrift: 
American 
Journal of 
Preventive 
Medicine 
Årtal: 2012 

Socialpsyko-
logiskt 
perspektiv. 

Syftet var att 
testa 
effektiviteten 
av insatser för 
att öka den 
fysiska 
aktiviteten 
hos individer 
genom 
utbildning, 

övervakning 
och sociala 
nätverk. 
Detta 
jämfördes 
sedan med en 
grupp som 
inte hade 
tillgång till 
det sociala 
nätverket  

Experimentell studie 
med ett urval av 134 
kvinnliga studenter. 
Deltagarna delades in 
i två grupper varav 
den ena gruppen fick 
tillgång till en 
webbplats med 
möjlighet till 
självstyrning och 

socialt stöd. Den 
andra gruppen fick 
tillgång till samma 
webbplats, 
men hade inte 
tillgång till 
självstyrning och det 
sociala stödet.  

Deltagarna 
upplevde att 
det sociala 
stödet och 
den fysiska 
aktiviteten 
ökade med 
tiden. Det var 
dock ingen 
skillnad 

mellan 
grupperna när 
det kom till 
det upplevda 
sociala stödet 
eller den 
fysiska 
aktivitetens 
ökning. 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna vid 
ökning av fysisk 
aktivitet och socialt 
stöd erhölls. 
Deltagarna var 
belåtna över att 
använda 
Facebookgruppen 

och ansåg att sociala 
nätverk online är 
användbart för att 
göra insatser för att 
öka den fysiska 
aktiviteten. Denna 
studie begränsades 
av att mätningen 
gjordes genom 
självrapportering  
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Titel: The 
Social 
Dimension of 
Blogging 
about Health: 
Health 
Blogging, 
Social Support, 
and Well-being 
Författare: 
Rains, S., & 
Keating, D. 
Tidskrift: 

Communicatio
n Monographs 
Årtal: 2011 

Socialpsyko-
logist 
perspektiv. 

Hälsobloggar 
är potentiella 
källor för att 
uppbringa 
socialt stöd 
och främja de 
olika 
hälsofördelar 
som är 
associerade 
med 
stödjande 
kommunika-

tion och  
relationer.  
Syftet var att 
utvärdera de 
sociala 
aspekter, som 
kan uppstå av 
att blogga om 
hälsa. 

Kvalitativ studie med 
ett urval av 384 aktiva 
bloggare varav 121 
slutförde 
frågeformuläret, 
som hade gjorts för 
denna studie.  
Respondenterna 
utvärderade sina 
upplevelser av det 
eventuella sociala 
stöd, som de kunnat 
uppbringa från 

bloggläsare, familj och 
vänner.  

Det upplevda 
stödet från 
familj och 
vänner 
påverkade 
relationen 
mellan 
bloggläsares 
stöd, 
personlig 
utveckling 
och  
ensamhet. 

Bloggläsares 
stöd var 
negativt 
associerat 
med 
ensamhet och 
positivt  
med 
personlig 
utveckling, 
när stödet 
från familj 
och vänner 
inte fanns. 

Hälsobloggande var 
relaterat till att få 
socialt stöd från 
bloggläsare och var 
förknippat med 
bloggarnas 
välbefinnande.  
Respondenter som 
bloggade mer 
frekvent visade på 
högre nivåer av 
stöd från sina läsare. 
Det är oklart om 

resultatet skulle 
kunna generaliseras 
till bloggare som är 
nybörjare eller 
bloggare som 
skriver en privat 
blogg.  

Titel: Using 
internet and 
mobile phone 
technology to 
deliver an 
automated 
physical activity 
program: A 
randomized 
controlled trial 
Författare:  
Hurling, R., 

Catt, M., De 
Boni, M., 
Fairley, B. W., 
Hurst, T., 
Murray, P., 
Richardson, A., 
Sodhi, J. S. 
Tidskrift: 
Journal of 
Medical 
Internet 
Research 
Årtal: 2007 

Hälsopsyko-
logiskt 
perspektiv. 

Inga 
kontrollerade 
studier har 
tidigare 
undersökt 
Internets 
potential vid 
beteendeför-
ändringar. 
Syftet var att 
utvärdera hur 
ett program 

rörande fysisk 
aktivitet på  
Internet och 
mobiltele-
foner kan 
användas för 
att påverka 
individers 
träningsnivå  

Experimentell studie 
med 77 friska vuxna, 
51 kvinnor och 26 
män. Deltagarna 
delades in i test- 
och kontrollgrupp. 
Deltagarna blev 
tilldelade en 
accelorometer som 
registrerade alla 
rörelser över 0,005 
kg. Testgruppen hade 

tillgång till ett 
program på Internet. 
Programmet innehöll 
möjlighet att 
veckoplanera 
träningen, få feedback 
på utförd aktivitet 
och hur planeringen 
av träningen hade 
gjorts. 

Mer än 85% 
av deltagarna 
loggande in 
på 
webbplatsen 
varje vecka 
under det 
första fyra 
veckorna 
varefter det 
sjönk till 
75%. 

Testgruppen 
var 
genomgående 
högre i 
aktivitetsnivå 
än 
kontrollgru-
ppen under 
alla veckorna.  

Nivån av fysisk 
aktivitet kan öka 
genom användandet 
av ett 
Internetbaserat 
program för 
beteendeförändring. 
Slutsatsen är att 
deltagarna med full  
tillgång till 
beteendeföränd-
ringsprogrammet 

ökade sin 
aktivitetsnivå med 2 
timmar och 18 
minuter per vecka i 
jämförelse med 
gruppen som inte 
hade tillgång till 
programmet. 
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Titel: Digital 
health 
communities: 
The effect of 
their 
motivation 
mechanisms 
Författare  
Sulin, Ba., & 
Wang, L. 
Tidskrift: 
Department of 
Operations and 

Information 
Management 
Årtal: 2013 

Motivations-
psykologiskt 
perspektiv 

Syftet var att 
utreda om 
individer 
motiveras att 
träna mer vid 
ett aktivt 
deltagande i 
ett 
hälsofokuserat 
socialt 
nätverk 
online och 
vilka 

mekanismer 
på en 
webbplats 
som är 
motiverande 
för 
individerna. 
 

Forskningen grundar 
sig på användandet av 
en av det mest 
populära sociala  
nätverken rörande 
fitness kallat ”Daily 
burn”. Nätverket ger 
användarna möjlighet 
att finna 
träningsprogram, följa 
dieter och vara 
delaktig i gruppen 
Data samlades in från 

användarnas 
personliga sidor  
och totalt blev det 
707 användare, 
vars data samlades in. 
Det var 200 kvinnor 
och 507 män. 

Sociala 
nätverk som 
är kopplat till 
hälsa är direkt 
kopplat till 
hur mycket 
individer 
tränar. På 
sociala 
nätverk är det 
en 
motiverande 
mekanism att 

erbjuda 
möjligheten 
att vara 
delaktig i en 
grupp.  

Det är en tydlig 
trend att den fysiska 
aktiviteten hos unga 
minskar i takt med 
att de blir äldre. 
Mer fitness- och 
träningsfokuserande 
webbplatser 
uppkommer 
dagligen. Dessa ger 
inte bara 
möjligheten att följa 
sin egen 

träningsutveckling, 
utan också 
möjlighet att 
komma i kontakt 
med andra 
individer som delar 
samma intresse. 
Studien begränsas 
av att data bara 
samlades in från en 
webbplats och 
endast tre hypoteser 
testades. Framtida 
studier borde samla 
in data från fler 
webbplatser.   

 
 


