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ABSTRACT [Svenska] 
I dagens samhälle används mobiltelefonen i stort sett överallt,         
vilket även inkluderar gymmet under pågående styrketräning.       
Denna studie har som mål att undersöka vilken påverkan         
mobilanvändning och digitala distraktioner har på      
träningsupplevelsen under styrketräning. 

Tidigare forskning har bland annat visat på en korrelation mellan          
mobilanvändning, multitasking och försämrade studieresultat -      
samt även en negativ inverkan på konditionstränings intensitet vid         
kontinuerlig mobilanvändning. Med grund i dessa studier       
undersöks här huruvida digital multitasking under styrketräning       
kan har likartad störande effekt på träningsupplevelsen. 

För att undersöka detta utförs en studie uppdelad i tre faser där            
kvantitativ och uppskattad data, från 154 respondenter, jämförs        
med kvalitativ och uppmätt data från en mindre fokusgrupp på          
åtta personer. Denna fokusgrupp utför träningspass med och utan         
mobiltelefon för att sedan delta i semistrukturerade intervjuer        
gällande deras mobilanvändning under dessa pass. 

Resultatet visar på hur mobilanvändning inte verkar påverka        
styrketräningsupplevelsen negativt. Något som sannolikt beror på       
att styrketräning i sig inrymmer en dedikerad tid för vila och           
mobilanvändande, den så kallade setvilan. Under denna avsatta tid         
för vila mellan övningar, verkar den tränande generellt kunna         
använda en smartphone utan att uppleva det som ett störande          
moment - något som på ett negativt sätt tar uppmärksamhet från           
huvudsysslan. I vidare utsträckning visar studien även på        
potentiellt positiva effekter av att styrketräna med sin        
mobiltelefon. Detta i form av att den tränande personen i fråga           
kan bestämma sin egen musik och får tid över till att hantera            
exempelvis inkomna meddelanden eller mail. Mobiltelefonen      
påverkar styrketräningsupplevelsen, men inte nödvändigtvis på ett       
negativt eller störande sätt. 

 

 

 

ABSTRACT [English] 
In today’s society the smartphone is used in numerous activities,          
which includes strength training. The goal of this study is to           
research the impact smartphone usage and digital distractions        
have on the training experience during strength training. 

Earlier research has shown a correlation between smartphone        
usage, multitasking and worsening of academic study results.        
Continuous smartphone use has also been shown to impact the          
intensity of cardio training negatively. Taking these studies into         
consideration this study aims to examine if smartphone usage         
during strength training is conceived to have similar negative and          
disruptive effects on the training experience. 

The study is divided into three different phases where quantitative          
data made from participants estimations regarding smartphone       
usage from a group of 154 people is compared to data from a             
smaller focus group containing eight people. The focus group         
went through strength training sessions with and without        
smartphones and took part in semistructured interviews regarding        
their smartphone usage and experiences. 

The results of the study suggests that smartphone usage doesn’t          
affect strength training experience negatively. This is likely due to          
strength training traditionally containing a dedicated window of        
time meant for resting, where the individual working out can use           
their smartphone without impacting their workout experience in a         
negative way. Because of this dedicated time for rest, these          
individuals can seemingly use their smartphone without a feeling         
distracted from their main task. In addition, the study shows that           
smartphone usage might have several positive effects on the         
strength training experience. The positive effects mainly appear to         
originate from the ability to choose their own music and being           
able to handle tasks such as answering messages during training          
pauses. In conclusion, the smartphone does affect strength training         
experience - but not necessarily in a negative way. 

  

 



1. INTRODUKTION 
Dagens mobiltelefoner, så kallade smartphones , kan praktiskt       1

taget bäras med överallt. Mer och mer av våra tidigare digitala och            
analoga verktyg, som mp3-spelaren, kalendern, kompassen och       
miniräknaren finns nu samlade i detta mobila multihjälpmedel. Då         
en smartphones användningsområden är många och den idag är så          
vanligt förekommande, är det föga förvånande att den följer med          
nästan överallt - vilket även inkluderar in i träningslokalerna. 

Det finns idag bevis för att multitasking med digitala enheter kan           
ha en mängd negativa effekter på en individs prestation,         
effektivitet och upplevelse samt dennes förmåga till inlärning [1,         
2, 3, 4, 11]. Samtidigt som smartphonen tillför stora möjligheter          
och bekvämligheter för dess användare, kommer med detta en risk          
för digitala distraktioner och störningsmoment . Det här är en sida          2

av den mobila teknologins utveckling som på senare tid har börjat           
tillägnas mer uppmärksamhet men vars kognitiva konsekvenser       
ännu inte är fullständigt förstådda. Samtidigt som digitala        
distraktioner och media multitasking blivit mer studerade och        3

dess effekter bättre kartlagda, framförallt i sammanhanget med        
inlärning, så råder det en viss avsaknad av studier vilka syftar till            
att utreda dess effekter vid styrketräning. 

Denna studie syftar till att undersöka och bättre förstå sig på           
smartphonens distraherande och störande effekt i samband med        
styrketräning, dels genom en kvantitativ studie av       
smartphoneanvändande samt genom en kvalitativ undersökning av       
tränande individers upplevelser med och utan smartphones under        
träningssessioner. 

Tillsammans med konditionsträning som löpning eller      
motionscykling är styrketräning en av dagens vanligaste       
träningsformer. Traditionellt baseras styrketräning på så kallade       
set, där ett set innehåller ett antal upprepningar av en viss övning.            
Dessa set upprepas sedan ett antal gånger och avgränsas med en           
vilopaus. Vi har observerat att med en smartphone till hands          
verkar det vara framförallt under denna vilopaus som        
smartphoneanvändande är vanligt förekommande, vilket indikerar      
att utövarna under just dessa vilopauser potentiellt skulle vara         
extra utsatta för digitala distraktioner. Det här har lett fram till en            
hypotes om att styrketräning som träningsform skulle vara särskilt         
drabbat av just digitala distraktioner, verkande som störande        
moment.  

2. TEORI OCH RELATERAD FORSKNING 
2.1 Distraktion och Störande Moment 
Begreppet distraktion innebär enligt Svenska Akademins Ordbok       
“brist på ihärdig uppmärksamhet”, och till denna definition kan         4

många situationer kopplas. Distraktioner är allt som drar vår         
uppmärksamhet från vår huvudsakliga intention och i denna studie         
syftar en distraktion till något som tar en styrketränande individs          
fokus ifrån träningen. Då detta skulle kunna vara en mängd olika           
faktorer, som sociala interaktioner med andra på gymmet eller         
värk i en muskel, undersöks här huvudsakligen digitala        
distraktioner. En digital distraktion definieras som distraktioner       

1 I denna studie kommer all användning av ordet mobiltelefon          
syfta till mobiltelefoner av typen smartphone. 
2 Se stycke “2.1 Distraktion och störande moment” för definition. 
3 Media multitasking syftar till multitasking mellan olika medier         
eller mediaenheter som web, smartphones eller TV. 
4 http://www.saob.se/artikel/?unik=D_1665-0011.HL7V 

som kommer från digitala enheter så som exempelvis en         
smartphone, musikspelare eller en radio. 

Begreppet störande moment syftar till en negativ effekt eller         
inverkan som härstammar ur distraktionen i fråga. Med detta         
önskas det synliggöra att en individ kan bli distraherad från sin           
huvudsakliga uppgift utan att det upplevs som störande, alltså utan          
att det skapar en irritation eller annan negativt upplevd effekt på           
träningsupplevelsen. Ett störande moment uppstår då exempelvis       
en digital distraktion har en negativ inverkan på en tränande          
individs träningsupplevelse. 

2.2 Multitasking 
Begreppet multitasking syftar till akten att göra flera saker         
samtidigt och därmed ett uppdelande av uppmärksamhet mellan        
olika aktiviteter. I studien används uttrycket multitasking för att         
förklara akten av att under ett träningspass aktivt använda en          
smartphone för att exempelvis svara på meddelanden, uppdatera        
sociala medier, byta musik eller ta en bild och därigenom dela sin            
uppmärksamhet mellan träning och digital interaktion.  

Ett flertal studier har gjorts gällande multitasking och dess         
påverkan på prestation och inlärning vid akademiska studier [1, 3,          
4, 11]. En studie vid Lock Haven University och University of           
Alabama visar på hur multitasking och användande av ICTs         
(Information and Communication Technologies) såsom Facebook      
och SMS i samband med studier påverkar studenternas        
genomsnittliga betyg negativt. Samtidigt visar studien på hur        
multitasking genom användande av mail, telefonsamtal och       
informationssökning (även informationssökning ej relaterad till      
studierna) under pågående studier inte märkbart påverkar       
studenternas genomsnittliga betyg. Studieresultaten visar därmed      
på hur det möjligen inte är multitasking, och i utsträckning          
användande av en smartphone i sig som påverkar dessa studenter          
negativt, utan vilken typ av multitasking och användande det rör          
sig om [3]. 

2.3 Styrketräning 
Begreppet styrketräning kan innefatta olika typer av träning med         
fokus att stärka kroppen genom att exempelvis öka musklernas         
styrka, uthållighet eller volym. I denna studie behöver        
avgränsningar göras, framförallt för studiemetoden, och därför       
kommer hädanefter styrketräning att definieras som fysisk träning        
som uppfyller följande kriterier: 

● Träningspasset utförs i en träningslokal. 

● Träningspasset är minst 30 minuter långt och innehåller        
minst 10 set . 5

● Varje övning består av ett antal set med en vilopaus          
mellan varje set, så kallad setvila. 

● Träningspasset utförs inte i större grupp såsom       
gruppträningspass med en instruktör. 

● Träningspasset har ett fokus på styrkeutveckling och       
inte exempelvis kondition. 

● Träningspasset är inte av typen HIT  eller liknande. 6

5 Ett set innebär i sammanhanget ett antal upprepningar av ett           
träningsmoment, exempelvis 10 stycken armhävningar. En övning       
består ofta av ett flertal set med en vilopaus mellan varje set. 
6 HIT står för “High Intensity Training”. HIT-pass är träningspass          
med högre intensitet och mycket lite eller ingen vila mellan set. 

 



2.4 Träningsupplevelse 
Träningsupplevelse är i denna studie ett subjektivt mått på hur den           
tränande upplevt sitt träningspass. Den tränande bestämmer själv        
vad som gör en träningsupplevelse bra eller dålig. Ett störande          
moment syftar till en händelse som gör att träningsupplevelsen         
påverkas negativt. 

2.5 Stillasittande 
I denna uppsats syftar begreppet stillasittande inte ordagrant på         
just den akt där personen sitter still utan istället generellt på en            
aktivitet vilken involverar lite till ingen fysisk aktivitet. Det         
engelska begreppet “sedentary behaviour”, direktöversatt som      
“stillasittande beteende”, återger på många vis mer korrekt vad         
som menas med stillasittande och kan definieras som en aktivitet          
där minimalt spenderande av energi sker (1 till 1.5 multiplar av           
“metabolic equivalent”[5] vid vila) och som allmänt utförs        
liggande, sittande eller stillastående [6, 7, 8]. 

2.6 Upplåsning och Öppning av Mobiltelefon 
Begreppet upplåsningar kommer i studien referera till att plocka         
upp mobiltelefonen och låsa upp den för att aktivt interagera med           
mobilens applikationer och funktioner. Antal upplåsningar per dag        
kommer i studien användas som ett mått hur mycket en person i            
fråga använder sin mobiltelefon. Apple presenterade under       
konferensen WWDC år 2016 att iPhone-användare i medel låser         
upp sin telefon 80 gånger per dag. Detta är det mått som kommer             7

ses som medel i denna studie. 

Det är dock möjligt att interagera med sin mobiltelefon utan att           
låsa upp den. Detta då man genom en knapptryckning, ofta på           
låsknappen, kan se sina notifikationer och klockan. Detta kallas i          
studien för att väcka mobiltelefonen. I studien kallas akten av att           
antingen väcka eller låsa upp sin mobiltelefon för att öppna          
mobiltelefonen. Den siffra som presenteras i flertalet funna        
artiklar är att en användare i medel öppnar sin telefon 150 gånger            
per dag.  8

2.7 Relationen mellan Digitala Distraktioner, 
Träning och Fysisk Hälsa 
Användande av smartphones bidrar till skapande av situationer        
vilka uppmuntrar ett stillasittande beteende [9]. Personer som        
ägnar mycket tid åt stillasittande, jämfört de som inte gör det,           
tenderar att vara mindre fysiskt aktiva och lider större risk för           
hälsoproblem [9]. Utöver det stillasittande som aktivt       
mobilanvändande främjar, tenderar ett beteendemönster av mer       
frekvent mobilanvändande även att innebära ett bredare och mer         
frekvent deltagande i andra stillasittande beteenden och aktiviteter        
[9]. I Sverige äger 86 % av befolkningen en smartphone enligt           
statistik från den årliga rapporten “Svenskarna och Internet 2017”         9

utförd av internetstiftelsen i Sverige, ISS - vilka kartlägger         
internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska       
befolkningen. En smartphone erbjuder idag nästan undantagslöst       
någon form av internettillgång och tillåter användaren att        
involvera sig i socialt nätverkande vilket inkluderar       
textmeddelanden, strömmande av olika former av digital media        
och användande av en mängd olika mobilapplikationer.  

7https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2016/705/ 
8https://priceonomics.com/which-generation-is-most-distracted-by
-their/ 
https://mobile-text-alerts.com/blog/150-times-day-mobile-phone/ 
 
9https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf 

Studier har gjorts gällande mobilanvändning under      
konditionsträning. Dessa har visat att användande av       
mobiltelefoner för skickande av textmeddelanden vid      
konditionsträning på löpband betydligt ökar tid spenderad       
tränande på låg intensitetsnivå och därmed reducerar tid        
spenderad tränande på hög intensitet [10]. 

3. METOD 
Datainsamlingen var uppdelad i tre olika faser. Fas ett innebar att           
154 respondenter fick svara på en enkät (se bilaga 1) som fyllde            
två syften: att samla in data på uppskattat mobilanvändande vid          
träning och i vardagen, samt för att hitta och ta fram kvantitativ            
data att jämföra nästkommande fasers kvalitativa data med. För         
fas ett spreds enkäten genom sociala medier, med en trolig          
demografisk tyngdpunkt bland universitetsstudenter. Enkäten     
bestod av ett antal frågor gällande daglig mobiltelefonanvändning,        
huvudsakliga användningsområden för mobiltelefonen, åsikter om      
digital distraktion i allmänhet samt generellt gällande smartphones        
och smartphoneanvändande vid träning. I övrigt samlades det via         
enkäten även in grundläggande demografisk information om       
respondenternas kön och ålder. Enkäten var i övrigt anonym. 

För fas två tilldelades studien nio universitetsstudenter från        
Medieteknikprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan i      
Stockholm. Dessa studenter valdes till studien med grund i att de           
svarat “ja” på en fråga gällande huruvida de skulle ha möjlighet           
att träna fyra gånger under en period på 18 dagar samt att de ägde              
och använde en mobiltelefon med operativsystemet Android. Åtta        
av de nio respondenterna genomförde studien (två kvinnliga,        
respektive sex manliga deltagare). 

Syftet med fas två var att samla in data om respondenternas           
allmänna mobilanvändande under två veckors tid samt från fyra         
stycken träningstillfällen. Deltagarna instruerades att ta med       
telefonen in i träningslokalen hälften av gångerna och lämna den i           
omklädningsrummet resterande tillfällen. De fick efter varje       
genomfört träningspass föra en kort träningsdagbok efter en färdig         
mall och mobilapplikationen App Usage för Androidtelefoner       10

användes för att samla in data om mobil- och appanvändning          
under studiens gång. Respondenterna delgavs instruktioner för       
installation av applikationen samt hur den skulle användas. Utöver         
detta fyllde respondenterna även i en enkät. Denna enkät fylldes i           
efter sista träningspasset slutförts men innan intervjun i fas tre.          
Frågorna i denna enkät byggde på frågorna från fas ett för att ge             
underlag för jämförelser. 

Den tredje och sista fasen bestod av semistrukturerade intervjuer         
med samtliga respondenter. Intervjuerna behandlade     
respondenternas upplevelser i träningslokalerna under den      
pågående studien, med inriktning på digitala distraktioner och        
störningsmoment - delvis med utgångspunkt ur respondenternas       
träningsdagböcker och enkätsvar. Intervjuerna pågick i ungefär 15        
minuter och spelades in för att sedan transkriberas. För att          
gruppera studiens intervjuresultat analyserades dessa med hjälp av        
en tematisk analys [12]. Innan vardera intervju instruerades        
studiedeltagarna att delge data från applikationen App Usage.        
Vardera deltagare delade med sig av översiktsdata för två veckors          
smartphoneanvänande, detaljerad data för två slumpmässigt      
utvalda veckodagar samt detaljerad data från tiderna för deras fyra          
träningspass. Exakta tider för träningspassen hade de angivit i         
obligatoriska textfält i deras träningsdagböcker. 

10https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone
.uninstaller&hl=sv 

 



4. RESULTAT 
4.1 Studiens Första Fas 
Den enkät som utgjorde studiens första, och kvantitativa fas,         
besvarades av 154 personer. Dessa personer var av blandade         
åldrar, dock med en klar överrepresentation av personer mellan         
21- och 26 års ålder - vilka tillsammans utgjorde 73.4 procent av            
det totala antalet svarspersoner. Detta gav en total medelålder på          
26 år och en standardavvikelse på 7 år.  

 
Figur 1: Respondenternas ålder. 

På frågan om kön söktes juridiskt kön, svaren man och kvinna 
tilläts vilket gav en helt jämn könsfördelning med 77 män och 77 
kvinnor. 

Antalet gånger per dag en respondent uppskattade sig låsa upp 
mobilskärmen skiljde sig inte anmärkningsvärt mellan könen då 
män i medelvärde uppgav 107 dagliga upplåsningar och kvinnor 
motsvarande 106. Svarsalternativen gick från 25 upp till 300+ 
med ett inkrement på 25 mellan varje alternativ med några 
avvikelser från denna struktur. De första respondenterna tilläts 
nämligen initialt att svara med en exakt siffra och utan övre gräns 
om så önskades. Denna fråga resulterade i 154 svar där 
medelvärdet  utan hänsyn till könstillhörighet var 107 
upplåsningar per dag.  

 

Figur 2: Uppskattat antal upplåsningar av mobilskärm per dag. 

Enkätens respondenter uppskattade sin mobilanvändningsfrekvens 
i jämförelse med andra på en likertskala mellan ett till tio. Där 1 
angavs som lågfrekvent- och 10 som högfrekvent användare. 
Detta resulterade i en medeluppskattning, utan hänsyn till kön, på 
5.83. Dock var differensen för medelvärdet mellan män och 
kvinnor 0.59, då männens medel var 5.54 och kvinnornas 6.13. 

Kvinnornas och männens svar presenteras i figur 3 för kvinnor 
och figur 4 för män. 

 
Figur 3: Kvinnors uppskattade frekvens av mobilanvändning i 

jämförelse med andra. Likertskala från 1-10 där ett (1) 
motsvarar lågfrekvent användande och tio (10) motsvarar 

högfrekvent användande. 

 
Figur 4:  Mäns uppskattade frekvens av mobilanvändning i 

jämförelse med andra. Likertskala från 1-10 där ett (1) 
motsvarar lågfrekvent användande och tio (10) motsvarar 

högfrekvent användande. 
94.2 procent, vilket motsvarar 145 respondenter uppgav att de         
någon gång styrketränat tränat på ett gym. Utav dessa tog 76.6           
procent, vilket motsvarar 111 respondenter, med sig telefonen när         
de styrketränar. Detta motsvarar att 72 procent av de totala          
respondenterna styrketränar medhavande sin mobiltelefon. Dessa      
72 procent presenterades med ytterligare ett frågeformulär vilket        
behandlade mobilanvändning på gymmet. 

Respondenterna besvarade frågan gällande vilka huvudsakliga      
anledningar de hade till att ta med sig mobiltelefonen till gymmet.           
Frågan innehöll nio flervalsalternativ samt en ruta att fylla i om           
respondenten använder mobiltelefonen till något annat än de på         
förhand listade alternativen. Denna fråga visade mycket tydligt        
hur de absolut flesta (91.9 procent av de svarande) använde sin           
mobiltelefon som musikspelare under träningspassen. Utöver      
detta var de mest noterbara svaren att använda mobiltelefonen         
som träningshjälpmedel (32.4 procent), för att vara tillgänglig        11

11 Begreppet träningshjälpmedel lämnas öppet för tolkning av        
respondenten i fråga men antas syfta till tidtagning,        
träningsplanering, träningsdokumentation eller andra sysslor     
relaterade till själva träningen. 

 



(30.6 procent), för att inte lämna den i omklädningsrummet (21.6          
procent) och av vana (12.6 procent). Dessa svar presenteras i figur           
5. Övriga fyra svar presenteras ej i figuren då samtliga endast           
hade ett svarsantal på tre eller lägre. Dessa svar innefattade att           
mobilen huvudsakligen användes för jourverksamhet , podcasts,      12

som kamera och för användande av sociala medier. 

 
Figur 5: Huvudsaklig anledning till medhavd telefon på 

gymmet. 
Frågan “Tror du att du brukar använda telefonen till annat än du            
angivit ovan[refererar till föregående fråga] när du väl har med          
dig telefonen, även om det inte var huvudsyftet?” kom med          
svarsalternativen “Ja”, “Nej” och “Vet ej” där 55.9 procent angav          
svaret “Ja”, 36.9 procent “Nej” och resterande 7.2 procent “Vet          
ej”. Av respondenterna tycker 72.1 procent att de inte blir störda           
av sin mobiltelefon alls under sitt träningspass, 21.6 procent anser          
sig bli störda av sin mobiltelefon och resterande 6.3 procent vet ej. 

Nästkommande fråga behandlade huruvida respondenterna kände      
att de skulle få ut mer av sitt träningspass om de inte tog med              
mobiltelefonen vilket 57.7 procent svarat “Nej” på, 27 procent         
“Kanske” och 15.3 procent “Ja”. 

4.2 Studiens Andra Fas 
Respondenternas uppdrag var att utföra två träningspass med        
mobiltelefon och två pass utan. Denna uppgift fulländades av fem          
deltagare och tre av deltagarna utförde färre pass enligt tabell 1. 

Tabell 1: Antal slutförda styrketräningspass för var 
respondent. 

Respondent Antal pass med 
mobiltelefon 

Antal pass utan 
mobiltelefon 

A 2 2 

B 2 1 

C 2 2 

D 2 2 

E 2 1 

12 Jourverksamhet syftar här till att personen i fråga omedelbart          
måste kunna stå till sin arbetsgivares förfogande om så skulle          
krävas. 

F 2 2 

G 1 1 

H 2 2 

 

Studiens andra fas bestod av passiv mobildatainsamling, enkätsvar        
samt reflektioner från studiens fokusgrupp och utfördes av åtta         
respondenter varav sex var män och två var kvinnor. Samtliga var           
mellan 21 och 25 års ålder vilket gav en medelålder på 23 år med              
en standardavvikelse på 2 år. 

4.2.1 Andra Fasens Enkät 
Samtliga åtta respondenter besvarade samma enkät oberoende av        
antalet utförda styrketräningspass.  

Frågan angående uppskattat antal mobilupplåsningar besvarades      
som lägst med en uppskattning på 50 upplåsningar per dag och           
som högst 250. Sammanställande av respondenternas svar gav en         
medeluppskattning på 137,5 upplåsningar per dag. Denna data        
presenteras i figur 6. 

 

Figur 6: Uppskattat antal mobilupplåsningar per dag per 
respondent i fokusgruppen. 

Respondenten fick uppskatta dennes frekvens av      
smartphoneanvändning enligt sin egen definition genom en       
tiogradig likertskala, där siffran ett motsvarade lågfrekvent       
användande och tio motsvarade högfrekvent användande. Tre av        
åtta respondenter graderade sig som en sjua på skalan medan          
resterande var utspridda enligt figur 7. I medelvärde var         
uppskattningen 5.78 med en standardavvikelse på 1.6. 

 



 
Figur7:Uppskattad användningsfrekvens per respondent i 
fokusgruppen. Likertskala från 1-10 där ett (1) motsvarar 

lågfrekvent användande och tio (10) motsvarar högfrekvent 
användande.  

Samtliga respondenter tog vanligtvis med sig mobiltelefonen när        
de tränade. För sju av åtta var ett av de huvudsakliga syftena till             
att ta med mobiltelefonen att använda den som musikspelare. Fem          
av åtta använde mobiltelefonen som träningshjälpmedel och fyra        
ansåg att ett av deras huvudsyften var för att vara tillgänglig. 

Frågan “Brukar du använda telefonen till annat än syftet till att du            
tog med den under träning? (jämfört föregående fråga)” kunde         
besvaras med “Ja”, “Nej” och “Vet inte” varav fem (respondent B,           
D, E, F, och G ) besvarade frågan med “Ja” och övriga tre svarade              
“Nej”. Samtliga svarade “Nej” på frågan gällande om de tycker att           
deras mobiltelefon stör deras träning. Fem av åtta respondenter         
svarade “Kanske” på om de tror att de skulle få ut mer av sitt              
träningspass om de inte tog med mobiltelefonen, resterande tre         
besvarade frågan med “Nej”. 

4.2.2 Andra Fasens Mobildatainsamling 
Studiedeltagarna fick i uppdrag att skicka in data gällande dennes          
mobilanvändning, vilken sammanställts och lagrats av      
applikationen de instruerats installera. Detta gjordes efter att alla         
träningspass utförts men innan den avslutande intervjun. 

Datans huvudsyfte var att exakt visa hur respondenterna använt         
sina mobiltelefoner under och utanför träningspassen. Denna data        
innehöll följande delar: 

1. Antal öppningar av mobiltelefonen per dag. 

2. Total mobilanvändningstid per dag. 

3. En detaljerad tidslinje för exakt vilka applikationer som        
använts under träningspassen. 

4. Tidsfördelning mellan respondentens använda    
applikationer. 

I applikationen presenterades en respondents dagliga öppningar       
enligt figur 8. Ett medelvärde av antal öppningar baserat på minst           
sex slumpmässigt valda dagars data beräknades för varje        
respondent och visas i tabell 2. Undersökningens lägsta och         
högsta värde var 50 (B) respektive 166 (G). Medelvärdet för          
studiedeltagarnas sammanlagda upplåsningar uppgick till 106,5      
per dag. 

 

Figur 8: Vy över en respondents antal öppningar per dag i 
applikationen App Usage. 

Den tid mobiltelefonen varit upplåst och aktivt använd för de          
olika respondenterna presenteras i tabell 2. I medel beräknades         
denna tid till 155 minuter per dag med en standardavvikelse på           
51,5 minuter. Mätningen hade ett lägsta och högsta värde på 73           
respektive 246 minuters användning på en dag. 

Tabell 2: Respondenternas medelvärde för antal öppningar 
och användningstid per dag 

Respondent Medel: Antal 
öppningar per dag 

Medel: 
Mobilanvändningstid 
per dag 

A 136 166 min 

B 50 246 min 

C  68 146 min 

D 72 73 min 

E 96 128 min 

F 122 215 min 

G 166 142 min 

H 142 116 min 

Medelvärde: 106,5 154 min 

 

Datan gällande respondenternas exakta appanvändning under      
träningspassen samt till vardags användes som grund för        
diskussioner i intervjuerna som presenteras i nästkommande del.        

 



Denna data visades i applikationen App Usage enligt figur 9.          
Noterbart är att antal öppningar per dag inte nödvändigtvis         
korrelerar med den totala mobilanvändningstiden. 

 

Figur 9: Vy över en respondents exakta mobilanvändning 
under tre minuter av respondentens träningspass. 

4.3 Studiens Tredje Fas 
Studiens tredje fas bestod främst av de intervjuer som utfördes          
med samtliga deltagare i fokusgruppen. Då många svar var lika          
analyserades de enligt en tematisk analysmetod för att gruppera         
och sammankoppla de olika svaren [12]. Två teman sattes upp för           
analysen, de som tycker att mobilanvändande under styrketräning        
bidrar med negativ effekt (Tema 2) och de som tycker att det inte             
gör det (Tema 1). Med dessa två teman resulterade analysen i att            
respondenterna delades in i två grupper där grupp G1 tillhör tema           
1 och grupp G2 tillhör tema 2. 

Tabell 3: Respondenternas grupptillhörighet vid tematisk 
analys. 

Grupp Respondenter 

G1 A, B, C, E, F, G, H 

G2 D 

 

4.3.1 Tema 1 
Respondenterna som tillhör tema 1 tyckte inte att        
mobilanvändande under styrketräning bidrog med någon      
anmärkningsvärd negativ effekt och till detta tema hör grupp G1.          
Dessa respondenter ser inte negativt på sitt mobilanvändande        
under styrketräningen. Samtliga respondenter inom denna grupp       
berättar hur de känner sig rastlösa, uttråkade eller till och med           

obekväma då de inte har smartphonen med sig. Huvudsakligen         
motiverades detta genom att viloperioden mellan seten ändå inte         
användes till något produktivt ur träningsaspekt. 

Studiedeltagarna tillhörande grupp G1 beskrev även ett antal        
negativa effekter som uppstod i samband med att inte ha med sig            
sin smartphone. Samtliga respondenter förutom respondent H       
använde vanligtvis mobiltelefonen som musikspelare under      
styrketräning. Dessa respondenter beskrev hur de saknade att        
kunna välja att spela sin egen musik, vilket därmed påverkade          
deras träningsupplevelse negativt de pass de inte fick ha med sig           
mobiltelefonen.  

“Det jobbigaste [med att träna utan mobiltelefon] var ju musiken.          
Att inte kunna ha sin egen musik utan va tvungen att lyssna på             
radiomusiken.” - E 

Respondent C brukade träna med en träningsapplikation för att         
dokumentera använda vikter, repetitioner och övningar.      
Respondenten beskrev avsaknad av mobiltelefonen som      
irriterande på följande sätt: 

“Det var irriterande att behöva fylla i [övningar, vikter] på          
papper först när jag tränade och sen fylla i allt på telefonen igen             
efter passet.” - C 

Frågan “Tror du att du skulle få ut mer av ditt styrketräningspass            
utan mobiltelefon?” öppnade för fri tolkning för vad det innebar          
att få ut mer av sitt styrketräningspass. Samtliga respondenter i          
grupp G1 förutom respondent B svarade att de inte trodde att de            
skulle få ut mer av sitt träningspass. Respondent B resonerade          
kring att det möjligen skulle hjälpa att inte ta med mobiltelefonen           
om det var ett pass då respondenten skulle maxa i en övning.            13

Resonemanget utvecklades till att detta skulle kräva mer fokus än          
vid ett standard styrketräningspass och att mobilen i den aspekten          
skulle vara ett distraherande och möjligen störande moment. I         
övrigt trodde respondent B att mobiltelefonen inte påverkade.  

Respondent E, F och H trodde att de skulle få ut mindre av sitt              
träningspass utan mobiltelefon. Respondent F och H berättade hur         
de hade svårare att bedöma hur länge de vilade under sin setvila.            
Respondent E förklarade att avsaknaden av egen musik skulle         
påverka negativt eftersom respondenten blev laddad av sin musik.         
Övriga respondenter trodde inte att mobilen gjorde skillnad. 

Ingen av respondenterna i grupp G1 trodde att de skulle kunna           
korta ner sina träningspass mer än marginellt om de inte tog med            
smartphonen vid styrketräning. 

4.3.2 Tema 2 
Respondenterna som tillhör tema 2 tyckte att mobilanvändning        
under styrketräning bidrog med negativ effekt. Till detta tema         
tillhör grupp G2 som består av respondent D. Respondent D ser           
klara negativa effekter på sin styrketräning på grund av sitt          
mobilanvändande. 

Under träning använde respondenten mobiltelefonen till många       
olika saker. Respondenten berättade hur det kunde hända att hen          
fastnade i mobiltelefonen under längre tider, ibland upp till tio          
minuter, och hur detta bidrog till en möjlig negativ inverkan på           
träningen. Till exempel svarade respondenten på följande sätt på         
frågan “Tror du att du skulle få ut mer av ditt styrketräningspass            
utan mobiltelefon?”: 

13 Att använda maximal vikt som den tränande klarar av i en eller             
ett visst antal repetitioner av en övning. 

 



“Det är nog faktiskt bättre att inte ha med den [mobiltelefonen]            
just för själva träningen liksom. För jag håller inte på att använda            
några träningsappar eller så. Så det hjälper faktiskt ingenting att          
ha den [mobiltelefonen] där. Så det är bara något som, för           
träningen, egentligen bara är ivägen” - D 

Respondenten använde ofta mobiltelefonen som musikspelare      
under sina styrketräningspass. Detta var något som respondenten        
ibland saknade under vilan mellan set, men som inte påverkade          
respondenten på något betydande sätt. 

“Just när jag gör själva övningarna så tänker jag inte så mycket            
på musiken utan det är bara mellan övningarna det kan vara           
skönt att ha min egen. Det är inte så att jag lyssnar på peppmusik              
eller så utan bara att jag vill ha något att lyssna på.”- D 

Respondenten trodde sig kunna korta ner sina träningspass        
betydligt om mobiltelefonen inte varit en faktor. Dock kände         
respondenten inget behov av att korta ner eller förändra sina          
träningspass. 

Respondent D trodde att träningspassen skulle vara mer effektiva         
utan smartphone men kände sig trots detta inte störd av sin           
mobiltelefon. Respondenten blev medvetet distraherad men detta       
påverkade i dennes mening inte träningsupplevelsen negativt, då        
distraktionen inte upplevdes som ett störande moment.       
Respondenten förklarade att anledningen till att distraktionen inte        
sågs som negativ var att hen oftast tränade lugnt och inte kände            
behov av att uppnå speciella mål med sin träning. 

4.3.3 Temaöverskridande Observationer 
Den större delen av tredje fasens observationer delas inte in          
tematiskt då de var representativa för samtliga respondenter. 

Samtliga respondenter svarade att de var medvetna om att de          
använde mobiltelefonen till andra saker än de ursprungligen avsett         
då de tagit med smartphonen in i träningslokalen. Detta innebär          
att även om de endast tog med mobiltelefonen för att lyssna på            
musik så var de medvetna om att de använde enheten till annat -             
exempelvis sociala medier, röstsamtal och andra applikationer. 

Samtliga respondenter bortsett respondent B och F berättade hur         
de ofta blev distraherade och störda av sin mobiltelefon i          
vardagen, speciellt under studier, akademiska föreläsningar eller       
andra stillasittande aktiviteter. Respondenterna B, C och D        
beskrev även hur de aktivt stängt av vissa notifikationer för att           
minska möjlig distraktion. 

“Ja jag blir ofta distraherad. Speciellt när jag är uttråkad vilket           
jag ofta är på föreläsningar och så. Då händer det ofta att jag             
plockar upp telefonen” - C 

“Absolut [respondenten blir störd]. Speciellt när man gör saker         
som är lite mindre roliga, då kollar jag ofta mobilen.” - A 

Ingen utav respondenterna, varken i grupp G1 eller G2, kände sig           
faktiskt störda av smartphonen under träningspasset. Detta även        
om den användes till syften helt orelaterade till träning. Denna          
reflektion motiverades framförallt genom just setvilan, och att det         
var endast vid dessa förhållandevis korta tidsintervaller av        
stillasittande som smartphonen använts. 

“Jag tränar ganska lugnt och i min egen takt. Jag blir inte så             
störd av annat och det påverkar mig inte så mycket om något            
annat gör så att passet tar lite längre tid. Jag kan prata med             
någon eller så. Så därför tycker jag inte att det stör.” - D 

“Jag tycker inte det är störande att jag använder andra appar.           
Det är när jag vilar då vilar jag ändå bara. Så då kan det hända               
att jag svarar på ett meddelande eller skickar iväg en Snap . Så            14

det är mer som att jag utnyttjar tiden när jag ändå bara vilar. Sen              
när jag väl kör mina repetitioner så störs jag inte alls av min             
telefon.” - E 

4.3.4 Intervjusvar och Träningsdagböcker  
Respondenterna skrev en träningsdagbok efter varje utfört       
styrketräningspass, vilka analyserades för vardera studiedeltagare      
och användes som underlag till följdfrågor under intervjuerna,        
samt som referens till den insamlade datan från        
smartphoneanvändandet. Den insamlade datan och intervjusvaren      
överensstämde mycket väl med de reflektioner som deltagarna        
givit i träningsdagböckerna. 

4.4 Sammanställning av Studiens Faser 
Nedan följer en sammanställning av resultaten från studiens olika         
faser samt jämförelser mellan observerade resultat och enkätsvar. 

Deltagarna i fokusgruppen var alla mellan 21 och 25 års ålder, ett            
åldersspann som mycket väl representerar det åldersspann med        
respondenter vilka svarat på enkäten i fas ett (se figur 1). Svaren            
gällande vilka applikationer som används under      
styrketräningspass stämde väl överens mellan fokusgruppen och       
respondenterna för fas ett, detta var sant för samtliga         
undersökningar, enkätsvar, insamlade data och intervjuer.      
Medelvärdet på uppskattad användningsfrekvens stämde också väl       
överens mellan de båda studiepopulationerna då enkäten i fas ett          
gav ett medel på 5.83 och enkäten till fokusgruppen gav 5.78. 

Med dessa observationer ses datan från enkäten i fas ett som           
någorlunda representativ för deltagarna i fokusgruppen baserat på        
ålder, mobilanvändningsfrekvens och applikationsanvändning. 

Samtliga studiedeltagare från fokusgruppen hade en någorlunda       
bra uppfattning om vilka applikationer de använder under sin         
styrketräning. En jämförelse mellan träningsdagböckerna,     
intervjuerna och den insamlade datan från applikationen App        
Usage visade på att de var väl medvetna om vilka applikationer de            
använde och att de inte använde applikationer de inte räknat med           
eller tänkt på. Detta samtidigt som de ansåg sig vara medvetna om            
att de använde deras smartphones till andra syften, än för de med            
vilka de själva motiverar medtagande av smartphonen till gymmet         
med. 

Respondenterna hade sammanfattningsvis en övergripande god      
medvetenhet om sitt mobilanvändande och kände inte att        
smartphonen bidrog med negativa effekter på      
träningsupplevelsen. 

5. DISKUSSION 
5.1 Undersökningens Resultat 
Alla studiens respondenter förutom respondent D pekar i någon         
mening på motsatsen till den hypotes som ställdes vid studiens          
början. Förväntningarna av att mobilanvändning negativt skulle       
påverka upplevelsen av ett styrketräningspass genom att bidra till         
störningsmoment genom digitala distraktioner har inte bara       
motsagts, studien har även visat att dess raka motsats mycket väl           
kan vara sann. Studieresultaten tyder på att medhavande av en          
smartphone under styrketräning potentiellt positivt påverkar      
träningsupplevelsen. Där den främsta anledningen, enligt den       

14 Att skicka ett meddelande i form av en bild genom           
mobilapplikationen Snapchat. 

 



kvalitativa delen av studien, verkar vara vilan mellan set. Denna          
vila utsätter visserligen den tränande individen för ett potentiellt         
tidsfönster där utövaren är extra utsatt av digitala distraktioner,         
men där denna användning av smartphonen, i detta tidsintervall -          
inte verkar ses som negativt för träningsupplevelsen. Vilan mellan         
set är en viktigt del av styrketräning, den finns där - och behöver             
finnas där, oavsett om en smartphone tas med eller ej. Det verkar            
snarare vara så att studiedeltagarna upplever en ökad stress och          
fler störande moment utan medhavd smartphone vid träning. Detta         
på grund av ineffektivt användande av tiden mellan set samt          
avsaknaden av de positiva aspekter en smartphone kan bidra med.          
Det är mycket möjligt att detta är en vanesak, speciellt då samtliga            
deltagare uppgivit att de vanligtvis har smartphones på gymmet,         
och att fortsatt tränande utan mobiltelefonen skulle visa på mindre          
upplevd stress och störande moment vid dessa träningspass. 

Återkommande hos alla respondenter i fokusgruppen var att allt         
mobilanvändande skett under setvilan, ofta vid stillasittande,       
vilket enligt dem själva mestadels inte tagit någon effektivt tid          
från själva träningspasset. Tiden under setvilan är redan avsedd         
för just ett stillasittande beteende, digitala distraktioner verkar        
därför varken förlänga denna vila avsevärt eller påverka om vilan          
sker mer eller mindre frekvent. Setvilan identifierades initialt som         
den riskperiod där deltagarna mest troligt skulle vara mottaglig för          
digitala distraktioner som ett störande moment, vilket skulle        
kunna leda till onödigt lång setvila genom att användaren fastnade          
i sitt mobilanvändande. Studieresultaten tyder dock på att endast         
en av deltagarna i fokusgruppen bekräftade denna hypotes. Under         
träningspassets övningar hypotetiserades det om en risk för att         
mobiltelefonen skulle vara störande för övningen om utövaren        
fick notiser från sin mobiltelefon. Denna hypotes motsades dock         
av samtliga respondenter i fokusgruppen. 

För att få en förståelse för vad som ses som låg- och högfrekvent             
mobilanvänande jämfördes uppskattningarna i studiens     
kvantitativa del (fas ett) med studiens kvalitativa delar (fas två och           
tre). Tanken var att ett generellt högfrekvent mobilanvändande        
skulle visa på ett mer frekvent mobilanvändande under        
träningspassen och därmed öppna för fler distraherande eller        
störande moment. Studien har dock visat på att det för          
distraherande eller störande moment under styrketräning inte       
spelar någon roll huruvida en användare är eller tror sig vara låg-            
eller högfrekvent mobilanvändare. 

5.2 Insamlad och Observerad Data 
Då de observerade resultaten från den kvantitativa delen av         
studien i fas ett, och de kvalitativa observationerna från fas två           
och tre så väl förefaller sig överensstämma, verkar resultaten från          
fas ett överlag vara representativa även för fokusgruppen. Detta         
med avseende på ålder, användningsfrekvens av smartphone samt        
mobilanvändning. 

Ingen signifikant statistisk skillnad kunde fastställas mellan de        
båda könen när det kom till uppskattad upplåsningsfrekvens av         
smartphonens låsskärm per dag vid Mann-Whitney U test        
(U=2915.500, N1=154, N2=154, p=.858 two-tailed). Vad som       
kan konstateras är att kvinnorna som svarat på enkäten generellt          
verkar klassificera sig som något mer högfrekventa       
smartphoneanvändare för nästan samma antal upplåsningar. 

På likertskalan som gick mellan ett till tio hamnade kvinnornas          
medelvärde på 6.13 och männens på 5.54 vilket ger skillnad på           
0.59 i snitt. Detta tillsammans med självuppskattningen av antal         
dagliga upplåsningar visar ändå på att män och kvinnor tänker          
relativt lika angående sitt mobilanvändande. Fokusgruppen      

innehöll visserligen endast två kvinnor och sex män men även          
denna grupp vittnar till hur män och kvinnor inte använder          
mobiltelefonen speciellt olika. 

I medel öppnade respondenterna i fokusgruppen mobiltelefonen       
106 gånger per dag, enligt den insamlade mobildatan. En siffra          
som är avsevärt lägre än det globala medelvärdet på 150 som           
presenteras i andra studier . Anledningen till detta kan möjligen         15

bero på hur tre (B, C och D) av studiens åtta respondenter beskrev             
hur de aktivt försöker minska sin mobilanvändning, exempelvis        
genom att stänga av vissa notifikationer. Då detta är näst intill           
hälften av våra respondenter, vilka dessutom visade en mycket         
lägre öppningssiffra, kan detta antas vara anledningen till ett lägre          
resultat än det globala medelvärdet. 

Det är i studien noterbart att användningstiden av mobiltelefonen         
inte korrelerar med antalet öppningar. Anledningen till detta är         
troligen att mobilanvändningstiden är starkt beroende på vad        
smartphonen används till. Till exempel så använde respondent B         
och F sina telefoner för att kolla på längre filmklipp. Respondent           
B hade exempelvis använt applikationen YouTube i över två         
timmar under ett par av de undersökta dagarna. Detta bidrar till en            
hög användningstid men ett lågt antal öppningar. Det här skulle          
kunna indikera att antal öppningar av en mobiltelefonen per dag          
inte direkt korrelerar med den tid som en individ använder          
telefonen utan snarare endast är representativt för       
mobilanvändningsfrekvensen. Det skulle även kunna ses som ett        
mått på hur ofta en användare byter aktivitet eller utövar          
multitasking genom att titta till sin smartphone.  

5.3 Koppling till Teori och Tidigare Studier 
Studiens ursprungliga hypoteser grundades i observationer från       
egna erfarenheter vid styrketräning samt paralleller som drogs        
mellan studier på bland annat digitala distraktioner i samband med          
konditionsträning och vid akademiska studier [3, 4, 10].        
Mobilanvändning under konditionsträning visade på att      
konditionsträningen utfördes på lägre intensitetsnivå och      
användning under akademiska studier försämrade studieresultat.      
Med detta i åtanke förväntades ett resultat som skulle visa på att            
mobilanvändning är störande och distraherande för styrketränande       
individer, vilket studieresultaten är oförenliga med. 

Huvudsakligen tros detta bero på den setvila som naturligt         
förekommer som en del av alla styrketräningspass. Styrketräning        
har till skillnad från akademiska studier och konditionsträning ett         
naturligt avbrott från huvudsysslan som verkar lämpa sig väl för          
just stillasittande beteenden och aktiviteter, exempelvis      
mobilanvändning. Vid akademiska studier och konditionsträning      
finns inte samma naturliga avbrott. Den som vill kan studera i           
timmar i sträck utan att sluta och den som konditionstränar kan           
springa under långa stunder utan att stanna. Den som styrketränar          
i vanliga set (ej super-set eller dylikt) ska normalt avbryta sin           16

träning med vila som en del av träningspasset. Detta är en           
väsentlig skillnad som gör att mobilanvändning under       
styrketräning inte tvunget verkar  påverka upplevelsen  negativt. 

Vid aktiviteter som exempelvis studier eller löpning finns det inte          
på samma sätt de frekventa och naturliga avbrott från         

15 
https://priceonomics.com/which-generation-is-most-distracted-by-
their/ 
 https://mobile-text-alerts.com/blog/150-times-day-mobile-phone/ 
16 Set där man istället för setvila väljer att träna en annan            
muskelgrupp. 

 



huvudsysslan som återfinns inom styrketräning. Dessa små avsatta        
tidsperioder verkar fungera mycket väl i syftet att motverka de          
potentiellt negativa och störande konsekvenserna av digitala       
distraktioner. 

Vidare kan detta indikera på att det skulle vara en god idé för den              
som ofta störs av sin mobiltelefon eller andra digitala enheter,          
exempelvis inom akademiska studier, att försöka utnyttja       
styrketräningskonceptet där korta intervaller av fokuserat      
utövande varvas med avsatta pauser. Detta skulle då förslagsvis         
kunna rekommenderas för sex av de åtta deltagarna i         
fokusgruppen, vilka upplevde att de var lättpåverkade av digitala         
distraktioner i samband med studier. 

Man kan dra liknelser mellan styrketräning, och den så kallade          
Pomodorotekniken vilken innebär att man utför en syssla        
koncentrerat under exempelvis 25 minuter, för att sedan vila eller          
göra något helt annat under fem minuter [13]. Många av de           
fördelar som kan komma ur just denna metod kan tänkas          
återfinnas även inom styrketräning, där korta arbets- och        
belöningscykler exempelvis i teorin skulle öka incitamenten för        
att utföra en uppgift fokuserat - något som kan tänkas vara en            
förklaring till att medhavd mobiltelefon till gymmet inte verkar         
leda till störande moment. 

Ett flertal studier har visat på att multitasking i de allra flesta            
former är negativt för en individs upplevelse, likväl för dennes          
prestation [3, 4, 11]. Den multitasking som utövats inom ramarna          
för denna studie verkar dock ha varit av sådan karaktär att den            
gränsfall inte kan kategoriseras som traditionell multitasking. Den        
multitasking som skett har utövats under perioder av avsatt vila,          
där studiedeltagarna inte har haft några krav på sig att fortsatt           
ägna sig åt huvuduppgiften, som i det här fallet har varit           
styrketräningen. Det här är troligen en bidragande orsak till varför          
samma mönster av förväntad negativ påverkan av upplevelsen vid         
multitasking inte har kunnat observeras bland studiens deltagare.        
Då avsikten med denna studie heller inte har varit att mäta           
prestation är det svårt att uttala sig om huruvida denna mjuka           
multitasking faktiskt fortfarande haft en negativ påverkan på        
deltagarnas prestation och träningsresultat - men det går heller         
inte att utesluta att så fortfarande skulle vara fallet. Om det skulle            
visa sig att multitasking i den här formen har en faktiskt negativ            
långsiktig påverkan på träningsprestation och träningsrelaterad      
utveckling så är det rimligt att argumentera för att denna form av            
mobilanvändning ändå prestationsmässigt utgör ett störande      
moment - även om själva upplevelsen kortsiktigt inte ser ut att           
påverkas negativt. 

6. METODKRITIK OCH FELKÄLLOR 
Efter studiens slut uppenbarade sig några felkällor som i viss mån           
begränsade de antaganden och slutsatser som kunde dras från         
studieresultaten. 

Under vissa träningspass visade det sig att en av respondenterna          
tränat tillsammans med en träningspartner. Detta har potentiellt        
påverkat respondentens benägenhet att använda smartphonen      
under dessa träningspass då personen i fråga troligen har         
interagerat med sin träningspartner istället för med sin        
mobiltelefon. 

Då studiens fokusgrupp endast innehöll åtta personer och då         
fördelningen mellan män och kvinnor var relativt ojämn kan inte          
alltför vågsamma slutsatser dras. Vi kan göra ett försiktigt         
antagande om att denna grupp är någorlunda representativ för den          

stora mängden då deras enkätsvar så väl verkar överensstämma         
med svaren från studiens kvantitativa del. 

Den enkät som fylldes i av fokusgruppen fylldes i efter att de            
genomfört sina träningspass. Detta har potentiellt inneburit att        
dessa studiedeltagare påverkats något av studiens karaktär och        
genom sina träningsdagböcker tvingats reflektera mer över sitt        
mobilanvändande än de som fyllt i enkäten i fas ett. 

Vår studie har en klar demografisk tyngdpunkt bland studenter i          
åldrarna 21 till 26 år. Detta medför att vi inte med för stor             
säkerhet kan säga att studieresultaten är representativa för en         
bredare population av exempelvis andra åldrar. 

Studien baserades inte på förutbestämda träningspass. Om       
fokusgruppen tränat exakt samma träningspass med och utan        
mobiltelefon skulle tydligare slutsatser kunnat dras gällande hur        
mycket träningspassets tidsåtgång påverkats av tillgången till en        
mobiltelefon. Då vardera studiedeltagares träningspass varit olika       
fanns för många potentiella felkällor för att kunna dra en definitiv           
slutsats gällande just skillnader i tidsåtgång med eller utan         
mobiltelefon. 

7. FRAMTIDA FORSKNING 
Vid framtida forskning inom detta område bör denna studiens         
metodkritik och felkällor tas till hänsyn. Om möjligt bör framtida          
studier göras med fler respondenter i fokusgruppen och under mer          
kontrollerade former. Vid liknande upplägg bör träningspassen       
vara förutbestämda för att man ska kunna göra mer distinkta          
jämförelser av tidsåtgång och mobilanvändning under passen. En        
rent demografiskt bredare fokusgrupp är önskvärd för att kunna         
dra slutsatser kring en bredare population. Mobilanvändning kan        
potentiellt skilja mycket beroende på ålder och stadier i livet. 

Vid större resurstillgång och längre tidsspann skulle det vara         
intressant att inte bara se till träningsupplevelsen, utan även (eller          
istället) undersöka och mäta faktiskt träningseffekt samt huruvida        
denna påverkas av medhavd mobiltelefon vid träningspass. Även        
om denna studies resultat verkar tyda på att själva         
träningsupplevelsen inte påverkas negativt av de digitala       
distraktioner som en smartphone kan framkalla så finns det         
fortfarande en risk för att den på längre sikt negativt skulle kunna            
påverka prestation och utveckling.  

Det kan vara intressant att forska specifikt kring notifikationernas         
betydelse för just digitala distraktioner vid träning och se vilka          
skillnader som kan observeras vid jämförelse av träningspass med         
avstängda och påslagna notifikationer. Vid denna typ av        
undersökning bör man kunna titta på om telefonen, vid identiska          
träningspass, används mer frekvent då notifikationer är påslagna.        
Prestation vid inlärning har visats negativt påverkas av digitala         
distraktioner i flertalet former. Om framtida studier visar att detta          
även gäller för prestation under styrketräning kan det vara av          
intresse att se om man med hjälp av anpassade notifikationer kan           
uppmuntra ett icke-negativt mobilanvändande under     
styrketräning. 

Det finns ett flertal närliggande områden till det som denna studie           
berör som är intressant för fortsatt forskning. Vi hoppas att vår           
studie och de slutsatser vi landat i kan bidra till framtida forskning            
inom området för mobilanvändning under styrketräning. 

8. SLUTSATS  
Användning av mobiltelefonen under styrketräning påverkar      
träningsupplevelsen, dock inte nödvändigtvis negativt.  

 



Eftersom mobilanvändning under styrketräningspass nästan     
uteslutande verkar ske under den redan befintliga vilan mellan         
träningsset, tenderar användandet att inte betraktas som störande        
eller distraherande. Tack vare denna avsatta vilotid då ingen aktiv          
träning normalt sker, verkar utövaren med gott samvete kunna         
fokusera på sin mobiltelefon utan att det stör träningspasset.  

I utvidgning visar detta på hur korta men frekventa tidsfönster          
avsatta för vila och mobilanvändning troligen bidrar till att         
digitala distraktioner på gymmet inte ses som störande moment. 
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Bilaga 1 - Enkät 
 

Fråga Svarsalternativ Möjlighet att ge 
flera svar (ja/nej) 

Kön? Man, Kvinna Nej 

Ålder? Fritt svar Nej 

Hur många gånger per dag uppskattar du att du 
låser upp din mobil? 

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 
275, 300 eller mer 

Nej 

Vilka är dina huvudsakliga 
användningsområden för din mobiltelefon till 
vardags? (Bocka i de som stämmer) 

Sociala medier (Ex. Snapchat, Facebook, 
Instagram), 
Musik (Ex. Spotify, Soundcloud), 
SMS/Messenger/Andra textmeddelanden, 
Underhålllning (Ex. spel, film, podcasts), 
Mail, 
Tar bilder, 
Telefonsamtal, 
Annat (Respondenten kunde här fylla i egna 
svar) 
 

Ja 

Om du själv uppskattar din mobilanvändning i 
jämförelse med andra, skulle du klassa dig som 
en låg- mellan- eller högfrekvent 
mobilanvändare? (Enligt din egen definition)  

1 till 10 Nej 

Har du någonsin styrketränat på gym? Ja, Nej Nej 

Om du någonsin styrketränar, brukar du ta med 
din mobiltelefon? 

Ja, Nej Nej 

Om du tagit med din mobiltelefon in i 
träningslokalen, vad är ditt huvudsakliga syfte 
till att ha den med? (Bocka i de som stämmer) 

För att vara tillgänglig, 
Som träningshjälpmedel (Träningsappar med 
mera), 
Musikspelare, 
Av vana, 
För att inte lämna värdesaker i 
omklädningsrummet, 
Sociala medier, 
Som kamera, 
Spela spel, 
Maila, 
Annat (Respondenten kunde här fylla i egna 
svar) 

Ja 

Tror du att du brukar använda telefonen till 
annat än du angivet ovan när du väl har med dig 
telefonen, även om det inte var huvudsyftet? 

Ja, Nej, Vet ej Nej 

Tycker du att din telefon brukar störa din 
träning? 

Ja, Nej, Vet ej Nej 

Tror du att du skulle få ut mer av ditt 
träningspass om du inte tog med mobilen? 

Ja, Nej, Kanske Nej 
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