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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka köns- och 

åldersskillnader i användandet av träningsappar hos fysiskt aktiva individer samt orsaker till 

att dessa appar nyttjades. Syftet var även att undersöka om det fanns ett samband mellan 

träningsmängd och användandet av träningsappar. 

• Vad är det i träningsappar som fångar intresset hos fysiskt aktiva individer? 

• Vilka könsskillnader finns det i användandet av träningsappar hos fysiskt aktiva 

individer? 

• Vilka åldersskillnader finns det i användandet av träningsappar hos fysiskt aktiva 

individer? 

• Finns det något samband mellan användandet av träningsappar och träningsmängden 

hos fysiskt aktiva individer? 

 

Metod: Studien var kvantitativ och data samlades in med hjälp av enkäter. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes på fysiskt aktiva individer. Enkäter sammanställdes och datan 

analyserades i SPSS. Datan var inte normalfördelad och därför användes icke parametriska 

analyser. Tabeller och figurer framtogs i Microsoft Word.  

 

Resultat: I studien deltog 292 individer varav 258 analyserades då endast dessa uppfyllde 

kriterierna för fysisk aktivitet. De tre största motiven till varför individerna valde 

träningsappar var för att det var bekvämt, för att mäta statistik och för att det var motiverande. 

Inga skillnader sågs mellan män och kvinnor gällande användandet av träningsappar. Det sågs 

däremot en signifikant skillnad vad gällde ålder och användandet av träningsappar. 

Ålderskategorin 65+ var den grupp som skiljde sig från resterande då färre individer i denna 

grupp använde träningsappar. Resultatet visade även att de individer som använde 

träningsappar tränade fler minuter per vecka jämfört med de som inte använde träningsappar.  

 

Slutsats: Studien har gett oss en överblick över användandet av träningsappar hos fysiskt 

aktiva. De största motiven för användning av träningsappar har tagits fram och de tre 

vanligaste träningsapparna har fastställts. Det har även visats ett samband mellan användandet 

av träningsappar och träningsmängd. Då forskning om denna nya trend är begränsad kan 

dessa resultat vara ett startskott för vidare forskning inom detta område. 



 

 

Abstract 

Aim: The aim of our study was to examine gender and age differences in the usage of 

exercise apps and the reasons for using such apps. The aim was also to investigate whether 

there was a link between the amount of exercise and the use of exercise apps. 

• What is it about exercise apps that captures the interest of physically active 

individuals? 

• What gender differences are there in the use of exercise apps for physically active 

individuals? 

• What age differences are there in the use of exercise apps for physically active 

individuals? 

• Are there any connections between the use of exercise apps and the amount of 

exercise in physically active individuals? 

 

Method: The study was quantitative and the data was collected by the use of questionnaires. 

A convenience sample of physically active individuals was made. The questionnaires were 

compiled and the data was analysed in SPSS. The data was not normalised and therefore no 

parametric analyses were used. Tables and figures were formed in Microsoft Word. 

 

Results: In this study 292 individuals participated, of which 258 individuals were analysed as 

only those met the criteria for physical activity. The three major reasons why individuals used 

exercise apps were because it was comfortable, to measure statistics and because the apps 

were motivating. There were no differences between men and women regarding the use of 

exercise apps. However, there was a significant difference regarding age and the use of 

exercise apps. The age group 65+ was the group that differed from the rest as fewer 

individuals in this group used exercise apps. The results also showed that the individuals who 

used exercise apps exercised more minutes per week than the individuals who didn’t use 

exercise apps. 

 

Conclusions: The study has given us an overview of the use of exercise apps in physically 

active individuals. The main motives for the use of exercise programs have been developed 

and the three most common exercise programs have been established. A connection between 

the use of exercise apps and the amount of exercise has also been shown. As research on this 

new trend is limited, these results may be a starting point for further research in this area. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Önskar du att din personliga tränare (PT) slutar skrika på dig? Eller slutar ta oförskämt 

mycket betalt för dina PT-timmar? Eller önskar du att du kan bli vältränad utan att behöva ta 

dig till gymmet? Med en träningsapplikation (träningsapp) i mobilen kan detta bli verklighet.  

 

I artikeln ”Min rumpa verkar lite muntrare nu” laddade Zandra ner appen ’30 day squat’ i 

hopp om att ge sin rumpa ett lyft. Appen är helt gratis och talade om hur många benböj 

Zandra skulle göra per dag. Tanken med denna app är att individer ska kunna utföra sin 

träning var som helst och utan redskap. Inte nog med det så utlovar den en snyggare form, 

större muskler och fettförbränning. När Zandra sedan recenserade appen kunde hon konstatera 

att den var superlätt att använda, övningen var lättbegriplig och hon ansåg dessutom att 

hennes lår samt rumpa blivit något fastare. Däremot sa hon också att det var fruktansvärt 

enformigt och hon tror att om individer söker större förändringar krävs förmodligen vikter 

och kostomläggning. (Aftonbladet 2015-02-10) 

 

Hur många använder egentligen träningsappar i dagens samhälle? Hur många finns det? Och 

vad önskar vi för nya träningsappar i framtiden? Frågorna är många och därmed vårt intresse 

för detta ämne. Hur ser användandet ut av träningsappar idag? Skiljer det sig mellan kön och 

ålder och vilka träningsappar är det som faktiskt nyttjas? 

1.2 Bakgrund 

Två myndigheter som har utarbetat rekommendationer för fysisk aktivitet i Sverige är Fysisk 

aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) och Folkhälsomyndigheten. 

FYSS uppdaterade sina rekommendationer år 2017 och Folkhälsomyndighetens senaste 

uppdatering var år 2011. (FYSS 2016-04) (Folkhälsomyndigheten 2013-11-03) 

 

Före år 2011 hade Folkhälsomyndigheten en odefinierad rekommendation för fysisk aktivitet 

som gällde generellt för alla individer. Den ursprungliga rekommendationen från år 2000 löd:  
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"Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, exempelvis rask promenad. Ytterligare 

hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten" 

(Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer, aktivitetsnivå och attityder) 

 

År 2011 ändrades och förtydligades rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och 

aktiviteter såsom friluftsliv, trädgårdsarbete och aktiv transport räknades som fysisk aktivitet. 

Idag rekommenderar både FYSS och Folkhälsomyndigheten minst 150 minuter fysisk 

aktivitet per vecka av måttlig intensitet för individer över 18 år. De båda myndigheterna 

rekommenderar barn och ungdomar (6-17 år) att träna minst 60 minuter aerob träning per dag. 

Aktiviteten ska ske både med måttlig och med hög intensitet. Äldre (65+) ordineras 

regelbunden fysisk aktivitet och aktiviteten bör anpassas till individens funktionsnivå och 

behov. Individuella avvikelser gällande dessa rekommendationer kan däremot förekomma. 

(FYSS 2015-03-04) (Folkhälsomyndigheten 2013-11-03) 

 

World Health Organization (WHO) rekommenderar detsamma som FYSS och 

Folkhälsomyndigheten. Det finns många olika studier som har till syfte att mäta en 

befolknings aktivitetsnivå men det är svårt att få en sann bild. WHO visar att endast 23 % av 

världens befolkning över 18 år uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet. En studie 

visar att 26 % män och 35 % kvinnor som bor i höginkomstländer inte uppnår 

rekommendationerna. WHO menar att den låga siffran kan bero på att stillasittande i hemmet 

och på jobbet ökar samtidigt som den aktiva transporten minskar. (WHO 2017-02) 

 

Hos barn och ungdomar är siffran gällande stillasittande skrämmande hög. 81 % av världens 

ungdomar i åldrarna 11-17 år är otillräckligt aktiva. Anledningen till denna höga siffra kan 

vara att det ser olika ut i världen på grund av olika livsstilsfaktorer i landet. Det kan vara allt 

från dålig kvalité på utomhusluft, brist på parkområden eller rädsla för att befinna sig 

utomhus i området. (ibid) Enligt Folkhälsomyndigheten är stillasittande en av anledningarna 

till otillräcklig fysisk aktivitet i Sverige. Studier har visat att svenska individer över 18 år 

sitter i genomsnitt sju till åtta timmar per dag (Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer, 

aktivitetsnivå och attityder). Resultat från LIV 2000-studien stödjer detta och visar att endast 

40 % av deltagarna (20-65 år) motionerar mer än en gång i veckan med måttlig intensitet 

(Ekblom-Bak et al. 2011, s. 37 ff.). På grund av dessa ökade hälsorisker hos barn, ungdomar 
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och vuxna har WHO:s medlemsländer beslutat att innan år 2025 ska otillräcklig fysisk 

aktivitet hos befolkningen minskas med 10 % (WHO 2017-02).  

 

Idag växer barn upp i en digital värld. De är omgivna av bland annat datorer, tv-apparater, 

surfplattor och smartmobiler. I dagens samhälle fortsätter internetanvändandet bland små barn 

att öka. Drygt hälften av alla tvååringar (52 %) i Sverige har någon gång använt internet via 

en smartmobil. (Davidsson & Findahl 2015 s. 52) År 2016 visade rapporten att vid 

åttaårsålder hade över hälften (55 %) tillgång till en egen smartmobil (Davidsson & Findahl 

2016 s. 5). 

 

Svenskar använder mobilen mer och mer. År 2016 hade 81 % av Sveriges befolkning tillgång 

till en smartmobil. Den veckovisa användningen av internet uppgick till ett genomsnitt av  

24 timmar i veckan, varav nio timmar var från mobilen. Det är stor skillnad mellan hur 

mycket tid olika grupper ägnar åt mobilanvändandet. Generellt använder kvinnor mobilen mer 

än män samt yngre (16-25 år) mer än äldre. Yngre individer ägnar i genomsnitt nästan  

40 timmar i veckan åt internetanvändning. (ibid 2016 ss. 5-19) I den årliga studien 

“Svenskarna och internet” framgick det att andelen som använde mobilen för att mäta sin 

träning var 27 % av de som använder en smartmobil. Det var två procentenheter fler än året 

innan. (Davidsson & Findahl 2015 s. 30) 

 

Nationalencyklopedin beskriver en app som ett tillämpningsprogram avsett för en särskild 

tillämpning i praktiskt arbete. Appar brukar förknippas till olika elektroniska plattformar, 

exempelvis mobiltelefoner. Appar laddas ned och distribueras främst via internet. 

(Nationalencyklopedin: applikation) En mobilapp fungerar med andra ord som en hemsida i 

mobilen. Mobilappar är enkla att uppdatera och är tillgängliga för alla typer av 

mobiltelefoner. (fakta: Apputveckling – Appar för alla typer av verksamheter och behov) 

 

Under förra året, 2016, listades de mest använda apparna. Det visade sig att Facebook, 

Facebook Messenger och YouTube var topp tre. Därefter följde en del appar från Google, 

bland annat Google Maps. (Dagensanalys.se 2016-12-29)  
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1.3 Definitioner 

1.3.1 Träningsappar  

Vi definierar träningsappar som appar till mobilen som är kopplade till fysisk aktivitet. Det 

vill säga de som mäter bland annat distans, hastighet och steg i samband med träning samt 

appar innehållande diverse träningsprogram. Det finns appar som bland annat kan mäta olika 

träningsformer (exempelvis löpning, cykling och promenader) med hänsyn till hastighet, 

distans, duration och kalorier som exempelvis Runkeeper (Runkeeper.com 2017). Andra 

träningsappar kan kombineras med sportelektronik, exempelvis Fitbit (Itunes Apple 2017). 

Vissa träningsappar finns redan i mobilen och behöver inte laddas ned, exempelvis Iphones 

app Hälsa. Det är en app som bland annat innefattar fysisk aktivitet, kroppsmått och kost. 

(Support Apple 2017-02-08) Spelappar exkluderades, exempelvis Pokémon GO. Vi anser att 

många spelappar ej är kopplade till fysisk aktivitet. 

1.3.2 Ålderskategorier  

Vi väljer att dela in urvalet i fyra olika ålderskategorier för att enkelt kunna jämföra deras 

användande av träningsappar. Den första kategorin benämns “barn- och ungdomar” där  

FYSS (2015) följdes, det vill säga åldrar mellan 6-17 år. Nästa kategori är “unga vuxna” som 

valdes att sätta mellan 18-39 år. Kanske något högt men vi ansåg att kategorierna blev ungefär 

lika stora då. Kategorin “vuxna” sattes i åldern 40-64 år och den sista ålderskategorin kallas 

“65+”. 

1.3.3 Fysisk träning 

Fysisk träning är aktiviteter som får individer att bli andfådda exempelvis löpning, 

motionsgymnastik eller bollsport. Med träning menas all planerad fysisk aktivitet som 

genomförs med en specifik avsikt (WHO 2017-02). Detta kan exempelvis vara att bli starkare 

eller att förbättra sin kondition. Avseende vardagsmotion har appar med stegräknare 

inkluderats då vi anser att detta kan bidra till fysisk träning med en högre intensitet. Detta i 

jämförelse till hushållssysslor som exkluderades då vi anser att detta inte räknas som träning. 

Exempel på aktiviteter som har exkluderats är trädgårdsarbete och städning.  

1.3.4 Fysiskt aktiva  

Fysiskt aktiva klassar vi som de individer som utövar mer än 30 minuter fysisk träning per 

vecka. Detta innefattar därmed träning med högre intensitet där individen blir andfådd. De 
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som svarar att de tränar minst 30-60 minuter per vecka tas med i studien. Syftet med studien 

är att ta reda på vilka typer av träningsappar som används och inte vilka individer som 

uppfyller rekommendationerna. Därför ligger fokus på att individerna tränar regelbundet och 

därmed exkluderas alla som svarar i enkäten att de tränar mindre än 30 minuter per vecka.  

1.4 Forskningsläget 

Fysisk inaktivitet är ett hälsoproblem som drabbar människor över hela världen. Stillasittande 

har identifierats som den fjärde största riskfaktorn för total dödlighet och är orsaken till 6 % 

av alla dödsfall världen över. (Muntaner, Vidal-Conti & Palou 2016) Fysisk inaktivitet kan 

även leda till hjärt-kärlsjukdomar. Majoriteten av de individer som dör av hjärt-kärlsjukdomar 

bor i länder som är klassade som låginkomstländer, närmare bestämt 82 %. Det är därför 

viktigt att globalt främja fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil. (Müller, Alley & Schoeppe 

2016) 

 

Forskare försöker hela tiden hitta metoder för att öka den fysiska aktiviteten hos individer. I 

en översiktsstudie från år 2015 har man undersökt elva studier mellan år 2003 och år 2013 

som syftat till att öka fysisk aktivitet genom mobiltelefoner. Av dessa elva studier sågs en 

betydande ökning av fysisk aktivitet i sex av dem. (Muntaner, Vidal-Conti & Palou 2016) 

Internet- och mobilbaserade interventioner undersöks för att förebygga ohälsa. Modern 

teknologi används då för att förmedla fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor till 

deltagarna i interventionerna exempelvis genom internet, mobiltelefoner eller smartmobiler. 

Detta är en effektiv metod för att nå ut till deltagarna då det är beräknat att 90 % av alla 

invånare i låginkomstländer ägde en mobiltelefon år 2015. (Müller, Alley & Schoeppe 2016) 

 

I en översiktsstudie har forskare studerat hur effektiva internet- och mobilbaserade 

interventioner är för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i låginkomstländer. 

Av interventionerna var 50 % effektiva för att främja fysisk aktivitet och 70 % av 

interventionerna visade positiva effekter på individernas matvanor. (ibid) 

 

I medel- och höginkomstländer är stillasittande och osunda matvanor ett stort problem för 

landets dödlighet. Storbritannien, USA, Australien och Kanada är klassade som 

höginkomstländer och där beror 1-2,6 % av landets totala hälsokostnader på fysisk inaktivitet. 

Dessa kostnader är ytterligare en orsak till varför individers fysiska aktivitet måste ökas. 

(Vandelanotte, et al. 2015) En studie har undersökt kostnadseffektiva interventioner. En 
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översikt har genomförts av de artiklar som publicerats inom området internet- och 

mobilbaserade hälsointerventioner. Resultatet från studierna visar på olika utfall. De 

mobilbaserade interventionerna visar på att flertalet hälso- och fitnessappar har få eller inga 

befintliga beteendeförändringstekniker. Apparna innehåller motivationshöjande insatser och 

möjlighet till fysisk aktivitet men en åtgärdsplan till beteendeförändring finns inte. Resultatet 

visar däremot att detta är en effektiv metod för att nå ut till fler och större folkgrupper. (ibid)  

 

Det har blivit vanligare att använda träningsappar för att förbättra individers fysiska aktivitet, 

kost samt stillasittande. Det är däremot svårt att fastställa träningsapparnas effektivitet när det 

kommer till att förbättra vårt hälsotillstånd. En meta-analys gjordes på 27 studier, publicerade 

mellan år 2006 och år 2016. De studier som inkluderades i meta-analysen undersökte om de 

med hjälp av en app kunde förbättra kost, fysisk aktivitet och stillasittande hos individer. Det 

som studerades var förändrande hälsobeteenden samt hälsoresultat. Det vill säga kondition, 

kroppsvikt, blodtryck, kolesterol, blodglukos och livskvalité. (Schoeppe et al. 2016) 

 

I meta-analysen var det 23 studier som riktade sig till vuxna varav 17 visade på signifikanta 

hälsoförbättringar. Fyra studier riktade sig till barn varav två visade på signifikanta 

hälsofördelar. Det var totalt 21 studier som handlade om fysisk aktivitet där 14 visade på 

signifikanta förbättringar. Resultatet av denna meta-analys visade att det kan vara effektivt att 

använda appar för att förbättra sin fysiska aktivitet, kost samt minska stillasittande. (ibid) En 

översiktsstudie från år 2015 visade däremot inga signifikanta skillnader vad gäller ökning av 

fysisk aktivitet. Syftet var att ta reda på om fysisk aktivitet och viktminskning kunde främjas 

med hjälp av mobilappar. I tolv studier kunde däremot signifikanta skillnader ses i både 

kroppsvikt och body mass index (BMI) när man jämförde med kontrollgruppen. (Flores-

Mateo et al. 2015) 

 

För att undersöka hur användningen av hälsoappar ser ut i en befolkning har en studie 

genomförts där datainsamlingen skedde genom enkäter. Patienter som sökt akut vård på ett 

sjukhus fick möjlighet att delta i en enkätundersökning. Det var 44 % av de studerade som 

hade hälsoappar nedladdade på mobilen och 44 % av dessa använde appen mer än en gång per 

månad. De hälsoappar som användes mest var de som bidrog till fysisk aktivitet och de som 

var mest uppskattade var de som hade bredast träningssortiment. (VonHoltz et al. 2015) 
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Tack vare kost- och träningsappar är det enkelt att övervaka sin livsstil. I en norsk studie 

gjord på 500 individer användes frågeformulär för att undersöka om kost- och träningsappar 

påverkade användarna. Syftet var även att ta reda på om appanvändandet ändrade deltagarnas 

kost och fysiska aktivitet. Denna studie visade att apparna var effektiva vad gällde att främja 

sunda kostvanor och fysisk aktivitet. Det visade sig vara effektivare för de användare som 

utnyttjade både kost- och träningsappar gentemot de som endast använde sig av en typ av 

dessa appar. En annan slutsats som gjordes var att genom skräddarsydda appar skulle 

individers personliga behov kunna uppfyllas och på så sätt bli ännu mer effektiva. (Wang et 

al. 2016) 

 

Hälsoappar blir mer och mer förekommande men trots detta är det mycket som ändå är okänt. 

Idag går det inte att fastställa exakt hur många som använder hälsoappar, anledningar till 

varför eller varför individer ej använder dem samt anledningar till varför individer slutar 

använda dem. I en amerikansk studie försökte forskare därför fastställa hälsoapps-

användandet bland mobiltelefonägare. Detta gjordes på 1 604 individer genom en enkät. 

Resultatet visade på att lite mer än hälften av deltagarna hade laddat ned en hälsorelaterad 

app. Kost- och fitnessappar var de vanligaste och många som hade dessa appar använde dem 

dagligen. Individerna som använde hälsoappar var främst yngre, höginkomsttagare, de med 

högre utbildning och de med ett högre BMI än rekommenderat. Några vanliga orsaker till att 

inte använda hälsoappar var bland annat bristande intresse, pris samt oro för att appen skulle 

radera deras data. (Krebs & Duncan 2015) 

 

I flera studier nämns det att mobilappar är ett nytt fenomen som kräver mer forskning. 

Internet- och mobilbaserade interventioner är en relativt ny metod för att försöka främja hälsa 

(Vandelanotte, C. et.al 2015). Dock framgår det att antalet studier som undersöker fysisk 

aktivitet i samband med mobiltelefoner har ökat enormt de senaste åren. Däremot krävs 

studier med högre metodisk kvalité. (Flores-Mateo et al. 2015)  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka köns- och åldersskillnader i användandet av 

träningsappar hos fysiskt aktiva individer samt orsaker till att dessa appar nyttjas. Syftet är 

även att undersöka om det finns ett samband mellan träningsmängd och användandet av 

träningsappar. 
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• Vad är det i träningsappar som fångar intresset hos fysiskt aktiva individer? 

• Vilka könsskillnader finns det i användandet av träningsappar hos fysiskt aktiva 

individer? 

• Vilka åldersskillnader finns det i användandet av träningsappar hos fysiskt aktiva 

individer? 

• Finns det något samband mellan användandet av träningsappar och träningsmängden 

hos fysiskt aktiva individer? 

1.6 Hypotes 

Appar är ny teknik och tidigare forskning kring detta är begränsat. Vi ansåg att det inte fanns 

några lämpliga teorier om träningsappar att utgå ifrån. Därför var forskningsprocessen i 

studien induktiv. Explorativ forskning valdes för att få en översiktlig bild av användandet av 

träningsappar. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 33) Forskningshypotesen var att det inte fanns 

skillnader mellan kön och användandet av träningsappar men att det fanns skillnader mellan 

ålder och användandet av träningsappar. Forskningshypotesen var även att det fanns ett 

samband mellan träningsmängd och användandet av träningsappar. 

2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod då ändamålet med studien var att 

få en överblick över användandet av träningsappar. Studien var en tvärsnittsstudie som 

beskrev hur det såg ut där och då. För att samla in data användes enkäter, både webbaserade 

och fysiska.  

2.2 Enkät 

Enkät valdes som datainsamlingsmetod då detta är relevant för kvantitativa studier (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 91). Ett frågeformulär utformades på papper utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Samma enkät skapades som webbaserad enkät med hjälp av Google 

formulär. Två likadana webbaserade enkäter användes, “enkät A” och “enkät B”. 

 

Enkäten innehöll fem frågor med fasta svarsalternativ och en öppen fråga. De första två 

frågorna var bakgrundsfrågor och besvarade demografisk data. De andra frågorna var 
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beteendefrågor som användes för att besvara frågeställningarna. Den öppna frågan användes 

för att besvara vilka appar som användes. (ibid s. 228 ff.) 

 

Först utformades en pilotenkät som delades ut till fem individer via ett bekvämlighetsurval. 

Webbenkäten testades på två individer medan den fysiska enkäten pilotestades på tre 

individer. Dessa var i ålderskategorierna 18-39 år, 40-64 år och 65+. Efteråt genomfördes en 

korrigering på beskrivningen för att förtydliga vad som menades med träningsappar.  

2.3 Deltagare 

Då en totalundersökning av populationen (dvs. alla fysiskt aktiva individer i åldern 6-65+) 

inte var möjlig fick vi göra ett urval, även kallad stickprovsundersökning (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 298). Data samlades in genom ett bekvämlighetsurval vilket innebar att vi 

vände oss till individer i vår närhet. Det innefattade bland annat familj, kompisar, kollegor 

och skolkamrater. (ibid, s. 94)  

 

Därefter skickades två webbaserade enkäter ut, en på Facebook och en i ett gruppmail till 

seniorer som vi tidigare kommit i kontakt med i samband med utbildningen. Sedan delades 

enkäter ut till bekanta, på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), på ett kontor i Stockholm, 

i två barngrupper, i två skolklasser samt på stan. Individer som var fysiskt aktiva valdes 

medvetet i och med att det var syftet med studien. På så sätt minskades troligtvis bortfallet. 

Bland annat tillfrågades två skolklasser med idrottsprofil, två gymnastikgrupper samt två 

seniorgrupper på GIH.  

 

Totalt erhölls 292 enkäter. Av dessa var det 34 stycken som inte uppfyllde studiens kriterier 

gällande fysisk aktivitet, det vill säga dem som kryssade i alternativ 1 eller 2 på fråga 2 i 

enkäten. Dessa tränade så att de blev andfådda mindre än 30 minuter per vecka. (se bilaga 2). 

I studien kunde därför 258 enkäter användas i analysen.  

2.3.1 Bortfall 

För att visa på det externa bortfallet från de webbaserade enkäterna skapades en sluten grupp 

på Facebook med totalt 150 deltagare. Dessa individer fick “enkät B” som sammanställdes i 

ett enskilt Exceldokument. På så sätt sågs antal besvarade enkäter och sedan kunde 

differensen beräknas. Dessutom skickades “enkät A” ut till totalt 29 seniorer. Dessa enkäter 
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sammanställdes i ett eget Exceldokument. Bortfallet från denna enkät beräknades likt ”enkät 

B”. 

 

Det externa bortfallet från de fysiska enkäterna var de individer som valde att avstå från att 

delta i denna studie. Detta var de individer som tillfrågades på stan och på GIH. Detta bortfall 

sammanställdes i ett dokument. Därefter beräknades det totala externa bortfallet. Det interna 

bortfallet avser däremot de frågor i enkäten som vissa individer inte svarat på (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 100).  

 

För att minimera bortfallet i studien användes olika metoder. I Facebookgruppen skickades 

två påminnelser ut med ungefär två dagars mellanrum. Detta ledde till att fler individer 

svarade på enkäten. För att minimera bortfallet har även frågorna i enkäten utformats logiskt 

för att göra det enkelt för alla åldrar att svara. Enkäten bestod av få men tydliga frågor för att 

minska både internt och externt bortfall. (Ejlertsson 2012, s. 36-41) 

2.4 Etiska aspekter 

Vad gäller forskningsetiken finns det fyra krav att följa. Dessa handlar om att information når 

ut till deltagarna om studiens syfte (informationskravet), att de själva ska få bestämma om de 

vill vara med i undersökningen eller inte (samtyckekravet), att de har rätt till anonymitet 

(konfidentialitetskravet) och att den insamlade datan endast kommer användas för studiens 

ändamål (nyttjandekravet). (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 382-390)  

 

Information om studiens syfte stod med i beskrivningen i enkäten, både i den webbaserade 

och i den fysiska. En kortare beskrivning utformades även i Facebookgruppen och i mailet till 

seniorerna. I beskrivningen tydliggjordes det för deltagarna att det var valfritt att delta i 

studien och de fick avbryta när som helst under studiens gång. Deltagarna informerades även 

om dess anonymitet. För studier innefattande minderåriga krävs samtycke från dennes 

vårdnadshavare (ibid, s. 391). För ålderskategorin “6-17 år” skickades därmed ett 

informationsbrev till alla vårdnadshavare där de hade möjlighet att neka att deras barn skulle 

delta i studien (se bilaga 3 & 4). 

2.5 Validitet och reliabilitet 

En egen enkät konstruerades för att besvara studiens syfte då ingen tidigare passade denna 

studie. För att öka validiteten valdes en fråga om fysisk aktivitet som var tagen från 
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socialstyrelsens hälsoenkät (Olsson et al. 2016). I enkäten fanns information till 

respondenterna där vissa uttryck för studien definierades. Deltagarna uppmanades att läsa 

informationen i enkäten för att minska interbedömarreliabiliteten. Då en egen enkät 

konstruerades var det nödvändigt att utvärdera och testa den som helhet. Detta gjordes bland 

annat genom att pilottesta enkäten i syfte att stärka reliabiliteten och validiteten i studien. 

(Hassmén & Hassmén 2008, ss. 122-131) 

 

Stickprovsundersökning kan hota den interna validiteten. För att öka den avgränsades därför 

studien till specifika och homogena målgrupper, detta för att kunna uttala oss om eventuella 

skillnader mellan åldersgrupperna. (ibid, s. 140 f.) 

2.6 Databearbetning och analys 

Data analyserade i SPSS. För att visa resultatet på ett enkelt och tydligt sätt utformades 

frekvenstabeller. Korstabeller är en typ av frekvenstabell som visar hur två eller flera 

variabler samvarierar. Då resultatet baserades på skillnader mellan variabler ansågs denna 

tabell mest relevant för studien. Andelen i procent beräknades för att visa hur variablerna 

skiljde sig från varandra. En kolumn med “totalt” lades till för att tydligt visa hur procenttalen 

beräknades. (Ejlertsson 2012, s. 63-66) 

 

För att visa skillnaden på träningsmängd kopplat till ålder utformades stapeldiagram. Flera 

stapeldiagram utformades även för att beskriva resultaten som besvarade frågeställningen 

”Vad är det i träningsapparna som fångar intresset hos fysiskt aktiva individer?”. Dessa 

utformades i Microsoft Word och diagrammen användes för att de visade tydliga samband 

mellan variablerna. De visade även vilka typer av träningsappar som flest deltagare använde 

samt vilka tre träningsappar som var mest populära.  

 

Datan innefattade variabler som ingick i nominala- och ordinala skalnivåer. Histogram ritades 

upp utifrån datan och den visade sig vara snedfördelad. Därmed valdes icke-parametriska 

analyser. Då en hög svarsfrekvens sågs med 258 deltagare var stickprovet tillräckligt stort för 

att kunna göra jämförelser mellan grupper, så kallat t-test. (ibid, s. 176)  

 

Kvartilavståndet användes som spridningsmått tillsammans med medianen. Datan delades in i 

fyra lika stora delar, kvartiler, där talet i mitten av datan var medianen. Kvartilavståndet är 

avståndet mellan sista och första kvartilen. Kvartilavstånd och median användes för att 
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analysera datan. Detta för att variablerna var på ordinal- eller nominal skalnivå och datan inte 

var normalfördelad. (ibid, s. 99-102) 

2.6.1 Analys av träningsappar 

Alla träningsappar som angavs i enkäten sammanställdes i Microsoft Word och sorterades i 

bokstavsordning. Alla träningsappars existens kontrollerades. De träningsappar med 

ofullständigt namn kategoriserades efter funktion. De som svarat exempelvis ”steg” och ”steg 

app” kategoriserades som ”stegräknare”. De appar som inte uppnådde kriterierna för 

träningsapp exkluderades från analysen. Därefter delades träningsapparna in i elva kategorier. 

(se bilaga 5) Slutligen sammanställdes svaren från alternativet ”annat” på fråga nummer 5 i 

enkäten gällande varför träningsappar användes (se bilaga 6). 

2.6.2 Chi-2-test 

Chi-2-testet valdes då detta passade studiens data. Detta test passar om data innehåller 

kvalitativa variabler och om en indelning mellan grupper finns, vilket denna studie hade. 

(Ejlertsson 2012, s. 195 f.). Chi-2-testet användes mellan variablerna kön, ålder, 

träningsmängd och användandet av träningsappar. Analyserna omfattade endast 

svarsalternativen ”man”, ”kvinna”, ”ja” och ”nej”. ”Vet ej”, ”annat” och ”vill ej uppge” 

analyserades inte. För de analyser som visade på signifikant skillnad användes Post Hoc-test 

(Beasley & Schumacker 1995). Detta för att ta reda på inom vilka grupper skillnaden fanns. 

För att sedan kunna studera varje enskild cell i analysen korrigerades p-värdet. Antal möjliga 

utfall dividerades med p-värdet (0,05). (ibid) 

2.6.3 Mann-Whitney U-test 

För att undersöka om användandet av träningsappar påverkar individers träningsmängd 

användes Mann-Whitneys U-test. Detta rangsummetest passade då gruppjämförelser gjordes 

mellan icke normalfördelade variabler. Variablerna för träningsmängd värderades och 

rangordnades från 1-4 där den lägsta träningsmängden värderades till 1 och den högsta 

träningsmängden värderades till 4. Den totala rangsumman för “ja-gruppen” och “nej-

gruppen” beräknades genom att multiplicera variabelns rangvärde med antal deltagare. Det 

kritiska värdet bestämdes, det vill säga det värdet som högst får antas för att kunna se en 

signifikant skillnad mellan grupperna. Med hjälp av det kritiska värdet beräknades p-värdet. 

Då antal deltagare för “ja-gruppen” och “nej-gruppen” var olika många beräknades 
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medelrankingen. Rangsumman för grupperna dividerades med antal deltagare. (Ejlertsson 

2012, s. 176 ff.) 

3 Resultat 
I studien svarade 292 individer på enkäten. Endast de som uppnådde kriterierna för fysisk 

träning analyserades. Detta resulterade i 258 deltagare. Det var 91 män och 163 kvinnor som 

deltog. Gällande enkätfrågan om kön kryssade en deltagare i alternativet ”vet ej” och en 

kryssade i ”annat” vilket innebar att de ej analyserades gällande könsskillnader. Det var totalt 

58 individer i ålderskategorin 6-17 år som ingick i studien. Ålderskategorin 18-39 år innehöll 

flest deltagare med totalt 93 individer. Det var 49 individer som var mellan 40-64 år och den 

äldsta kategorin 65+ innehöll 58 individer.  

3.1 Bortfall 

Från ”enkät B” var det 46 % (69 individer) av 150 individer som inte svarade. Från ”enkät A” 

var det 41 % (12 individer) av 29 individer som inte svarade. Det var totalt 23 %  

(26 individer) av 113 individer från de fysiska enkäterna som valde att inte svara. Det totala 

externa bortfallet blev därmed 37 % (107 individer). Ett internt bortfall sågs på frågan 

gällande kön. 

3.2 Fysisk träning kopplat till ålder  

Resultatet visade att ålderskategorin 6-17 år hade störst andel individer som tränade mer än  

120 minuter per vecka. Ålderskategorin 65+ hade minst andel individer som tränade mer än 

120 minuter per vecka. Totalt tränade drygt hälften av individerna mer än 120 minuter per 

vecka.  

 

Den ålderskategorin med minst andel individer i den lägsta kategorin gällande träningsmängd 

var ”6-17 år”. Ålderskategorin med störst andel individer som tränade 30-60 minuter per 

vecka var 65+. 
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Figur 1. Fysisk träning (antal minuter per vecka) kopplat till ålder. 

 

3.3 Vad är det i träningsappar som fångar intresset hos fysiskt 

aktiva individer? 

Av alla deltagare var det 39 % som använde träningsappar. Alla individer kunde kryssa i fler 

än ett alternativ när det gällde motiv till varför träningsappar användes. Resultatet visade att 

den största anledningen till varför träningsappar användes var för att det var bekvämt. Av 

deltagarna som använde träningsappar var det 58 % som svarade ”bekvämt”. De två följande 

anledningarna var ”statistik” (53 %) och ”motiverande” (43 %). Kunskap var den anledning 

som minst andel deltagare valde som motiv till träningsapp (9 %). (se figur 2) 

 

Enkätfrågan ”Vilka träningsappar använder du regelbundet under ett år?” var en öppen fråga 

där deltagarna kunde svara fler än en träningsapp (se bilaga 2). De typer av träningsappar som 

var mest populära bland de som använde träningsappar var ”Distans & hastighet” där 58 % 

använde träningsappar inom denna kategori. ”Multifunktionella” träningsappar användes av 

28 % och ”Sportelektronik” var den tredje största kategorin (16 %). (se figur 3) 

 

Runkeeper var den träningsapp som flest deltagare använde där 43 % av deltagarna svarade 

att de använde denna. De två följande träningsapparna som flest använde var Hälsa (10 %) 

och Fitbit (7 %). (se figur 4) 
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Figur 2. Anledningar till varför deltagarna som använder träningsappar väljer att använda dessa (n=100).  

 

 

 

 
 

Figur 3. De typer av träningsappar som var mest populära bland de som använde träningsappar. 
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Figur 4. De träningsappar som användes mest bland de som använde träningsappar. 
 

3.4 Vilka könsskillnader finns det i användandet av träningsappar 
hos fysiskt aktiva individer?  

För att besvara frågeställningen gällande könsskillnader och träningsappar exkluderades en 

individ som svarade ”annat” och en som svarade ”vet ej” i denna fråga. Ett internt bortfall på 

frågan om kön sågs också. Det var 36 % män och 64 % kvinnor i analysen. (se tabell 1).  

 

Resultatet visade att 41 % män och 37 % kvinnor använde träningsappar regelbundet under ett 

år. Det var totalt 39 % av deltagarna som använde träningsappar. (se tabell 1) Chi-2-testet 

visade att inga signifikanta skillnader fanns mellan könen i användandet av träningsappar 

(p=0,420). 

 
Tabell 1. Användandet av träningsappar i förhållande till kön. 
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3.5 Vilka åldersskillnader finns det i användandet av träningsappar 
hos fysiskt aktiva individer? 

Resultatet av Chi-2-testet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan ålder och 

användandet av träningsappar (p<0,001). Ålderskategorin 18-39 år hade flest användare av 

träningsappar där 47 % svarade ”ja”. Den näst största kategorin var 40-64 år där 45 % svarade 

”ja”. Av de individer som var mellan 6-17 år använde 41 % träningsappar. Den 

ålderskategorin med minst andel användare av träningsappar var de i 65+ med 17 % som 

svarade ”ja”. Inga interna bortfall sågs i denna fråga. (se tabell 2)  

 

Resultatet av Post Hoc-testet visade att signifikansen fanns hos ålderskategorin 65+ 

(p<0,001). Det var färre individer som använde träningsappar inom ålderskategorin 65+ 

jämfört med de andra ålderskategorierna. En minoritet av individerna svarade ”ja” och 

majoriteten av individerna svarade ”nej” på frågan gällande användandet av träningsappar. 

Signifikansen sågs därför för båda svarsalternativen ”ja” och ”nej”. (se tabell 3) 

 
Tabell 2. Användandet av träningsappar i förhållande till ålder. 

 6-17 ÅR 

(n = 58) 

18-39 ÅR  

(n = 93) 

40-64 ÅR 

(n = 49) 

65+  

(n = 58) 

TOTALT  

(n = 258) 

JA 24 44 22 10 100 

NEJ 31 49 27 48 155 

VET EJ 3 0 0 0 3 
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Tabell 3. Resultat av Post Hoc-test. Ett Chi-2-test analyserade vart skillnaderna fanns mellan grupperna ”ålder” 

och ”användandet av träningsappar”. För att kunna studera varje enskild cell korrigerades p-värdet. Åtta 

jämförelser gjordes och därför dividerades p-värdet (0,05) med 8. P-värdet blev då 0,00625.  

GRUPP 
 

Z SCORE CHI2 CHI2 SIGNIFIKANT 

6-17 ÅR; JA 0,76 
 

0,57 0,44831 

18-39; JA 2,01 
 

4,04 0,04443 

40-64; JA 0,91 
 

0,83 0,36282 

65+; JA -3,90 
 

15,21 0,00010* 

6-17 ÅR; NEJ -0,76 
 

0,57 0,44725 

18-39; NEJ -2,01 
 

4,04 0,04443 

40-64; NEJ -0,91 
 

0,83 0,36282 

65+; NEJ 3,90 
 

15,21 0,00010* 

* p<0,00625 

 

3.6 Påverkar användandet av träningsappar träningsmängden hos 
fysiskt aktiva individer? 

Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan mängden fysisk aktivitet och 

användandet av träningsappar (p=0,013). Mann-Whitney U-testet visade att medelrankingen 

för gruppen ”ja” var högre än för gruppen ”nej”. Medelrankingen var 141,2 för de som 

svarade ”ja” och 119,5 för de som svarade ”nej”. Även detta resultat visade att det fanns en 

skillnad i träningsmängd och appanvändandet. Medianen för ”ja-gruppen” var 6 (min 3, max 

6) och medianen för ”nej-gruppen” var 5 (min 3, max 6). Medianen 6 står för mer än 120 

minuter och medianen 5 står för 90-120 minuter. Detta visade på att de som använder 

träningsappar tränar fler minuter per vecka jämfört med de som inte använde träningsappar. 

 

Av de som svarade att de använder träningsappar svarade 61 % att de tränade mer än  

120 minuter per vecka. Totalt tränade 52 % av deltagarna mer än 120 minuter per vecka. Den 

grupp med minst användare av träningsappar var de som tränade 60-90 minuter per vecka. Av 

dessa var det 11 % som svarade ”ja”. Inget bortfall sågs på denna fråga. (se tabell 4)  
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Tabell 4. Användande av appar/fysisk aktivitet. 

 JA  

(n = 100) 

NEJ  

(n = 155) 

VET EJ  

(n = 3) 

TOTALT  

(n = 258) 

30-60 MINUTER 13 31 0 44 

60-90 MINUTER 11 23 0 34 

90-120 MINUTER 15 32 0 47 

MER ÄN 120 

MINUTER 

61 69 3 133 

 

4 Diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka köns- och åldersskillnader i användandet av 

träningsappar hos fysiskt aktiva individer samt orsaker till att dessa appar nyttjades. Syftet var 

även att undersöka om det fanns ett samband mellan träningsmängd och användandet av 

träningsappar. 

 

En generell bild över användandet av träningsappar hos fysisk aktiva individer togs fram i 

denna studie. Då det inte fanns några framstående teorier inom studiens område valdes en 

induktiv metod. Denna population undersöktes då vi anser att de som inte är fysiskt aktiva 

inte heller använder sig av träningsappar. Resultatet hade förmodligen inte varit detsamma om 

studien inkluderade individer som inte tränar. Vi menar på att resultatet hade visat på ett 

mindre användande av träningsappar jämfört med denna studie.  

4.1 Typer av träningsappar 

VonHoltz et al. (2015) kom fram till att de mest uppskattade hälsoapparna var de med bredast 

träningssortiment. Denna studie styrker denna teori ytterligare i och med att den andra mest 

använda träningsappen var “Hälsa”, som kan klassas som en bred app. Runkeeper, som blev 

denna studies mest använda träningsapp, visade även på relativt brett användningsområde. (se 

bilaga 5) Wang et al. (2016) visade också på att ett brett utbud i appen spelade stor roll för 

användarna. Det visade sig nämligen vara mer effektivt att använda sig av både kost- och 

träningsappar jämfört med att använda endast en av dessa typer. Likaså visade Krebs och 

Duncan (2015) att kost- och fitnessappar var de vanligaste hälsorelaterade apparna. Dessa 
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tidigare resultat kan kopplas till vår andra mest använda träningsapp som var “Hälsa”. Vi 

anser att denna app har ett väldigt brett användningsområde. 

 

Trots olika populationer visade ändå dessa tre ovannämnda studier tillsammans med vår 

studie på liknande resultat. Dessa fyra studier var genomförda i både USA, Norge och 

Sverige. Dessutom riktade sig en studie mot patienter som sökt akut vård på ett sjukhus vilket 

skiljer sig från denna studies population. Detta visar därmed att resultatet från denna studie är 

trovärdigt.  

4.2 Könsskillnader 

Resultatet från denna studie stärker forskningshypotesen att det inte finns några 

könsskillnader i användandet av träningsappar. Det var fler män än kvinnor som använde 

träningsappar men ingen signifikant skillnad sågs. Detta trots att resultatet från rapporten 

Svenskarna och internet visade att kvinnor använder mobilen mer än män (Davidsson & 

Findahl 2015 s. 30). Detta kan betyda att appanvändandet inte är kopplat till det generella 

mobilanvändandet då det i denna studie var fler män som använde träningsappar. Dock är det 

svårt att dra några slutsatser då resultatet från vår studie ej visade några signifikanta 

skillnader. 

 

En anledning till att ingen könsskillnad sågs kan vara att motivet till träningsapparna inte var 

kopplade till vilket kön individen hade. Det motivet som flest individer valde var att det var 

ett bekvämt verktyg till träningen. Vi anser att både män och kvinnor har samma motiv till 

varför de använder träningsappar och därför sågs ingen signifikant skillnad i denna fråga. 

4.3 Åldersskillnader 

Studien visade på ett blandat resultat gällande användandet av träningsappar i förhållande till 

ålder. En tydlig skillnad mellan grupperna sågs och därmed verifierades forskningshypotesen. 

Den ålderskategori som stack ut från resterande i användandet av träningsappar var de 

individer över 65 år. I studien utförd av Krebs och Duncan (2015) sågs ett liknande resultat. 

Där visade resultatet att de som använde hälsorelaterade appar mest var de individer som var 

yngre. Dessa resultat stärker det faktum att äldre använder träningsappar mindre än yngre. Att 

användandet skiljde sig mellan grupperna anser vi kan bero på ett minskat användande av 

mobiltelefoner och appar överlag hos äldre. Yngre generationer är uppväxta med 

mobiltelefoner och det har visats att yngre använder mobiltelefoner för att surfa cirka  
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40 timmar per vecka (Davidsson & Findahl 2015). Vi anser därmed att äldre generationer 

använder mobiltelefoner betydligt mindre än de yngre generationerna. Detta kan vara en av 

anledningarna till att andelen äldre deltagare som använde träningsappar var färre än hos 

yngre generationerna. Krebs och Duncan (2015) visade däremot att anledningarna till att 

individer inte använder hälsorelaterade appar var på grund av bristande intresse, höga 

kostnader och oro för appens säkerhet. Vi anser att deras resultat inte kan appliceras på denna 

studie då vi tror åldern och mobilanvändandet spelar en större roll. Vi menar på att deras 

anledningar till att individer inte använder apparna kan vara relevanta om denna studies urval 

hade varit inom samma ålderskategori.  

 

Det skiljer sig mellan beteendet i olika åldrar och detta bör tas hänsyn till vid analyser. 

Träningsmängden i ålderskategorierna skiljer sig i denna studie. Ålderskategorin 65+ hade 

minst andel individer som tränade mer än 120 minuter. Detta kan också vara en anledning till 

att ålderskategorin 65+ skiljer sig i användandet av träningsappar. Då de tränar färre minuter 

per vecka används inte träningsappar i samma utsträckning. 

4.4 Samband mellan användandet av träningsappar och 

träningsmängd 

Det fanns många studier som undersökte om hälsorelaterade appar kunde ge 

hälsoförbättringar hos individer. Denna studies resultat visade på signifikanta skillnader 

mellan användandet av träningsappar och träningsmängd vilket verifierade 

forskningshypotesen. En slutsats om att träningsappar ger hälsoförbättringar hos individer kan 

därmed dras. Att antal träningsminuter är fler hos de som använder träningsappar kan bero på 

att träningspassen blir längre. Exempelvis om en individ mäter sin distans under ett löppass 

och sätter upp mål inför kommande pass kan detta leda till längre och fler träningar per vecka. 

Många individer som använde träningsappar i vår studie använde dessa för att föra statistik 

över sin träning. Statistiken är ett bra verktyg för att se prestationer och om en individ nått 

sina mål.  

 

Schoeppe et al. (2016) visade att signifikanta hälsoförbättringar i fysisk aktivitet har setts tack 

vare appar. Det var mer än hälften av de studier som undersöktes i meta-analysen som visade 

på signifikanta förbättringar. Resultatet från dessa studier och resultatet från vår studie visar 

att det finns positiva effekter av att använda appar i syfte till att öka träningsmängden.  
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4.5 Metoddiskussion 

Bortfallet blev inte så stort som det kunde ha blivit i och med att två webbenkäter användes. 

Vi ansåg att vid användning av webbenkäter kan det vara lätt att avstå från att delta i studien. 

Det var endast 46 % (69 individer) som inte svarade på enkäten som skickades ut i den slutna 

Facebookgruppen. Ett resultat vi blev positivt överraskade över i och med att vi tänkte att det 

var enkelt att avstå från att fylla i enkäter som fås över internet. Några anledningar till att 

många ändå svarade kan bland annat vara att många av deltagarna i gruppen stod oss nära, det 

vill säga var från den närmaste kretsen. En annan anledning kan vara att många av individerna 

i denna grupp delade intresset för träning med oss. 

 

En större grupp individer hade förmodligen kunnat nås om vi ej valt att dela enkäten med 

endast en sluten grupp individer på Facebook. Istället hade enkäten kunnat delas offentligt 

och på så sätt nått en större publik. Däremot hade bortfallet varit svårt att uppskatta samtidigt 

som det sannolikt hade blivit betydligt större bortfall än vad det var nu.  

 

Av de individer som tillfrågades på stan var det få som valde att avstå från att svara på 

enkäten. Detta berodde säkerligen på att det kan vara svårare att avstå vid ett personligt möte. 

Ytterligare en anledning till varför denna studie hade ett lågt bortfall, både internt som 

externt, berodde troligtvis på längden av vår enkät. Det var endast fyra frågor att besvara för 

de individer som inte använde träningsappar medan det var sex frågor för de som använde 

träningsappar. Därmed gick det fort att besvara enkäten.  

 

Då träning är ett brett begrepp valdes en fråga om träning från socialstyrelsens enkät för att på 

så sätt få den validerad. Fördelar och nackdelar upptäcktes med frågan. Dels för att varje 

svarsalternativ omfattade 30 minuters spridning. Individer kunde exempelvis både träna 60 

minuter och 90 minuter per vecka men sågs ändå i samma svarsalternativ. Detta kan bidra till 

ett något missvisande resultat beroende på hur många minuter just dessa individer tränar per 

vecka. Dock ansågs fördelen med en validerad fråga vara större än denna nackdel. För att 

stärka reliabiliteten användes samma informationsbrev till alla. Det vill säga både i den 

fysiska enkäten och i de webbaserade. 

 

Svarsalternativen “vill ej uppge” och “annat” gällande frågan om kön togs med i enkäten av 

etiska skäl men inkluderades inte i analyserna gällande könsskillnader. Dessa alternativ hade 



23 

 

låg svarsfrekvens och var därför inte av intresse att studera. Individerna som svarat dessa 

svarsalternativ sågs inte som bortfall då vi inte ville exkludera dem från studien. Deras andra 

enkätsvar togs däremot med i andra analyser. Exempelvis kunde deras svar angående vilka 

träningsappar de använde tas med i studien. Svarsalternativet “vet ej” inkluderades inte i 

analyserna då det inte var av intresse att undersöka hur många individer som inte visste om de 

använde träningsappar. De individer som svarat detta alternativ togs med i studien men 

analyserades inte i frågor om användandet av träningsappar. 

 

Testen som beräknade signifikansen valdes då dessa var relevanta för uträkningen. Datan var 

inte normalfördelad vilket innebar att icke-parametriska tester behövde användas. När 

skillnader i kön och ålder skulle undersökas användes chi-2-test. Detta test passade för denna 

studie då två oberoende grupper skulle jämföras. Vid analysen av åldersskillnader sågs en 

signifikant skillnad och för att se vart skillnaden fanns användes ett post-hoc-test. I denna 

studie valdes ett post-hoc-test för att ytterligare beskriva resultatet och påvisa att en skillnad 

fanns. För att mäta om användande av träningsappar påverkar träningsmängden i studiens 

population användes Mann-Whitney U-test. Här fick vi fram den signifikanta skillnaden och 

kunde med hjälp av medelrankingen se vilken av grupperna som tränade flest minuter per 

vecka. Denna metod valdes då vi bland annat ville se vilken av grupperna “ja” och “nej” som 

tränade flest minuter sammanlagt. Signifikansen visade att de som använde träningsappar 

tränade fler minuter än de som inte använde träningsappar. 

4.6 Förslag på fortsatt forskning 

Det vore av intresse att utföra en longitudinell studie om användandet av träningsappar. Detta 

för att se hur denna trend skiljer sig över tid och för att se hur träningsappar utvecklas i 

samhället. En jämförelse av två olika populationer skulle även vara intressant att studera. Ett 

exempel skulle kunna vara en befolkning från en storstad jämfört med en befolkning från en 

mindre by. 

 

I denna studie har en överblick gjorts över en population vilket medfört en kvantitativ studie. 

För att få en djupare förståelse över användandet av träningsappar skulle en kvalitativ studie 

behövas. Detta för att undersöka ytterligare varför träningsappar väljs och vad individer 

tycker om dessa.  
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4.7 Slutsats 

Studien har gett oss en överblick över användandet av träningsappar hos fysiskt aktiva. De 

största motiven för användning av träningsappar har tagits fram och de tre vanligaste 

träningsapparna har fastställts. Det har även visats ett samband mellan användandet av 

träningsappar och träningsmängd. Då forskning om denna nya trend är begränsad kan dessa 

resultat vara ett startskott för vidare forskning inom detta område. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med denna studie är att undersöka köns- och åldersskillnader i användandet av 

träningsappar hos fysiskt aktiva individer samt orsaker till att dessa appar nyttjas. Syftet är 

även att undersöka om det finns ett samband mellan träningsmängd och appanvändandet. 

- Vad är det i träningsappar som fångar intresset hos fysiskt aktiva individer? 

- Vilka könsskillnader finns det i användandet av träningsappar hos fysiskt aktiva 

individer? 

- Vilka åldersskillnader finns det i användandet av träningsappar hos fysiskt aktiva 

individer? 

- Finns det något samband mellan användandet av träningsappar och träningsmängden 

hos fysiskt aktiva individer? 

 
Vilka sökord har du använt? 
(exercise or physical activity) and (modern technology), (exercise or physical activity) and 
(mobile apps), differences in health app usage, (health app usage) and (physical activity or 
exercise), training app and (increase exercise), "training app" survey, "fitness app" survey, 
workout applications, workout apps, användande av träningsappar, training app usage, “health 
app” usage.  
 
 
Var har du sökt? 
PubMed 
Discovery 
Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Exercise 
PubMed: modern technology 
PubMed: mobile apps 
Discovery: mobile phone 
PubMed: physical activity 
PubMed: apps 

 
Kommentarer 
Vi anser att det fanns mycket forskning om mobiltelefoner och hälsa överlag men inte 
specifikt om vårt ämne. PubMed och Discovery levererade bra artiklar. Vi har även hittat 
relevanta källor via andra artiklars käll- och litteraturförteckning.  

 



 

Bilaga 2 

Enkät 

 

Användandet av träningsappar 
 

Vi studerar till hälsopedagoger på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Vi 
skriver just nu vår C-uppsats där syftet är att undersöka användandet av 

träningsappar och hur användandet skiljer sig mellan ålder och kön. Vi vill även ta 
reda på vilka träningsappar som används mest idag. Med träningsappar menar vi 

applikationer som är kopplade till din fysiska aktivitet. Det vill säga appar som mäter 
bland annat distans, hastighet och steg i samband med träning samt appar 

innehållande träningsprogram. Vi har valt att exkludera spelappar, exempelvis 
Pokémon GO. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen och om du väljer att medverka kommer du 

att vara anonym och har rätt att avbryta när som helst under studien.  

Tack för ditt deltagande! 
Sanna Larsson, sanna.larsson@student.gih.se 
Stefanie Lawler, stefanie.lawler@student.gih.se  

___________________________________________________________________ 
 

Vänligen kryssa i rätt svarsalternativ! 

 

      Man          Kvinna        Annat            Vill ej uppge 

 

1. Ålder 

      6-17 år 
      18-39 år 
      40-64 år 
      65+ år 
 

2. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till 

exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?  

       0 minuter/Ingen tid 
       Mindre än 30 minuter 
       30-60 minuter (0,5-1 timme) 
       60-90 minuter(1-1,5 timmar) 
       90-120 minuter (1,5-2 timmar) 
       Mer än 120 minuter (2 timmar) 

mailto:sanna.larsson@student.gih.se
mailto:stefanie.lawler@student.gih.se


 

3. Använder du någon/några träningsapp/-appar? 

(appar som mäter bland annat distans, hastighet och steg i samband med träning samt 

appar innehållande träningsprogram) 

       Ja 
       Nej 
       Vet ej 
 

4. Om ”Ja” på fråga 3 – vilka träningsappar använder du regelbundet under ett år? 

(OK att ta med de appar du använder en viss årstid) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Om ”Ja” på fråga 3 – varför använder du just denna/dessa träningsapp/-appar? 

(flera svarsalternativ är OK) 

       Lätt att använda/bekvämt 
       Billigt alternativ 
       Bra kunskapskälla 
       Motiverande 
       Roligt 
       Inspiration 
       Föra statistik över sin träning 
       Annat _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Brev till vårdnadshavare för gymnastikgrupp 

 

Hej hej!  

Steff, tränare för rm0204, läser nu sin sista termin på Gymnastik- och Idrottshögskolan och 

skriver för tillfället sin C-uppsats. Hon studerar användningen av träningsappar och hur det 

skiljer sig mellan olika åldrar. Därför kommer hon att ta med enkäter om detta till träningen 

på onsdag 22/2 och låta killarna svara på dessa. Om det är någon som INTE vill att ert barn 

ska vara med i undersökningen eller har frågor om detta kan ni höra av er till henne via mejl 

eller telefon.  

 

0739165011 

Stefanie.lawler@hotmail.com  

Hälsningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Brev till vårdnadshavare för skolklass 

 

Hej!  

Under nästa vecka kommer vi få ett kort besök av två tjejer från Gymnastik- och 

Idrottshögskolan, Stefanie & Sanna. De läser sin sista termin till hälsopedagog och skriver 

denna termin en C-uppsats om träningsappar och hur användandet av dessa skiljer sig mellan 

olika åldrar och kön. De kommer dela ut en enkät om detta som eleverna kommer få svara på. 

Enkäten innehåller bland annat frågor om barnens användande av träningsappar och antal 

minuter de är fysiskt aktiva under en vecka.  

 

Om ni har frågor om studien eller om ni inte vill att ert barn ska vara med i undersökningen 

får ni jättegärna höra av er via mejl till Stefanie.  

Stefanie.lawler@student.gih.se 

Hälsningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

Träningsappar som användes av deltagarna i vår studie och vår 
indelning av dem 

 

30 day ab challenge 

30 day leg challenge 

30 day squat challenge 

7 minute workout 

Abb app  

Cardiio 

Endomondo 

Fitbit 2  

Formkollen  

Freelethics  

Funbeat   

Försvarsmaktens träningsapp   

Funbeat 

Garmin Connect 

Gymboss   

HIIT interval training timer 

Hälsa  

Knäkontroll 

Lifesum 

Moves 

Muscle control 

My Fitness Pal 

myWOD 

Nike+ Run Club 

Nike+ Training Club 

Polar Beat 

Polar Flow 

Prorunner 

 

RepCount    

Runkeeper  

Running  

Runtastic 

Russian squat routine 

S-health 

Sats 

Stegmätare som finns i 

mobiltelefonen  

Steps app 

Strava 

Stronglift 5x5 Workout 

Styrkeprogrammet 

Suunto movecount 

Tabata 

Tomtoms  

Ultratrainer 

Viktväktarna  

WOD Deck of Cards 

Yoga.com 

Yoga app  

Yoga and pilates 

Yoga studio 

”Distans” 

”Löpning” 

”Stegräknare” 

“Vet ej vad dom heter” 

 



 

Challenge (n = 3) 

30 day ab challenge  1 

30 day leg challenge  1 

30 day squat challenge  1  
 

Distans & Hastighet (n = 58)  

Nike+ Run Club:  2 

“Löpning”   2 

Prorunner:   1 

Runtastic:   1  

Strava:   2 

”Distans”:   5  

Runkeeper:   43 

Endomondo:   2  
 

Steg (n = 10) 

”Stegräknare”:  5 

Steps app:   4  

Moves:   1  
 

Sportelektronik (n = 16) 

Polar Beat:   1 

Garmin Connect:  2 

Fitbit:   7 

Polar Flow:   4 

Suunto movecount:  1  

Tomtoms:   1 
 

Yoga (n = 4) 

Yoga.com:   1 

Yoga and pilates:  1  

Yoga studio:   1 

“yoga app”:   1 

 

 

 

Styrketräning (n = 15) 

myWOD:   1 

Nike+ Training Club:  4 

Stronglift 5x5 Workout:  1  

WOD Deck of Cards:  1 

Ultratrainer:   1  

7 minute workout:  3 

Freelethics:   1 

RepCount:   1 

Russian squat routine:  1 

Styrkeprogrammet:  1 
 

Intervall (n = 5) 

Tabata:   3 

HIIT interval training timer: 1  

Gymboss:   1 
 

Multi-funktioner (n = 28)  

My Fitness Pal:  1 

Hälsa:   10 

Lifesum:   4  

Sats:   5 

Cardiio:   3 

S-health:   2 

Funbeat:   2 

Försvarsmaktens träningsapp: 1 
 

Kunskap (n = 2) 

Muscle control:  1 

Knäkontroll:   1  
 

Kroppsmått (n = 2) 
Formkollen:   1 

Viktväktarna:  1 
 

Vet ej (n = 5)  

 



 

Bilaga 6 

Svar på enkätfråga 5: annat 

 

Använder mest för statistik och se skillnad. Att inte mäta gör att jag inte kan se skillnad 

Armar ben tränas 

Bra komplement för tips och idéer, inte för att följa slaviskt 

Den är kopplad till min löparklocka 

Det fanns redan i telefonen 

Det finns bra övningar 

Fanns på mobilen 

För att se hur lång tid det tar att öva sport, hur långt jag kommer etc. Kul statistik 

Ha koll på cykelkonkurrenter hahaha! 

Hålla tid i intervallupplägg (tabata) 

Jag blir hård 

Mäta löpdistans 

När jag inte orkar ta mig till gymmet  

Räkna kalorier 

Skoluppgift  

Snabbt gjort 

Tränar på sats 

 

 


