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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att ta reda på om fitness applikationer kan bidra till ökad fysisk 

aktivitet hos en arbetsgrupp anställda på en svensk myndighet.  

 

- Hur fysiskt aktiva är personerna i en arbetsgrupp på en svensk myndighet? 

- Är personerna i arbetsgruppen tillfredsställda med deras fysiska aktivitetsgrad? 

- Hur många personer i arbetsgruppen använder fitness applikationer samt vilka kvalitéer hos 

applikationen anser de har störst påverkan/är mest motiverande? 

- Finns det någon könsskillnad vad gäller användandet? 

- Har applikationen gjort att personerna i arbetsgruppen vill fortsätta med fysisk aktivitet? 

 

Metod 

En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats användes och en elektronisk enkätundersökning 

gjordes för att få frågeställningarna besvarade. Enkäten skickades ut till anställda på en 

svensk myndighet. 39 personer deltog varav åldersspannet var 24-46 år. De anställda fick 

besvara frågor om deras fysiska aktivitetsnivå, om de har eller har haft en fitness applikation. 

De deltagare som svarade att de har eller har haft en applikation fick svara på frågor angående 

uppskattade kvalitéer samt om applikationen bidragit till ökad fysisk aktivitet på olika sätt. 

 

Resultat 

Resultatet visade att 61,6 % inte nådde upp till rekommenderad fysik aktivitetsnivå samt var 

mycket stillasittande. 61,5 % av deltagarna använde eller har använt en fitness applikation. 11 

av de 24 som använder eller har använt en fitness applikation når den rekommenderade 

fysiska aktivitetsnivån. Deltagarna var enade om att GPS, motiverande coacher och färdiga 

träningsprogram var mest motiverande kvalitéerna till fysisk aktivitet och ingen könsskillnad 

fanns.  

 

Slutsats 

24 deltagare hade en låg fysisk aktivitetsnivå och endast 33,3 % ansågs sig tillfredsställda 

med sin fysiska aktivitetsgrad. 69, 1 % av arbetsgruppen ville öka sin fysiska aktivitetsnivå 

och användandet av fitness applikationer har kunnat bidra till att 66,6 % i denna arbetsgrupp 

utför mer fysisk aktivitet.   
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1 Inledning 

1.2 Introduktion 

Dagligen matas vi med information om ökad övervikt och fetma i befolkningen samt att det 

farliga stillasittandet upptar mer och mer tid av människors liv. I kvälls- och veckotidningarna 

publiceras i ett flertal artiklar och med feta rubriker om hur vi ska göra samt vilken diet vi ska 

följa för att skapa viktnedgång och uppnå god hälsa. Övervikt och fetma är en ett globalt 

hälsoproblem och över en billion vuxna människor i välden lider av övervikt. Av dessa anses 

över 300 millioner som feta. (Conslovo, Everitt, Simth & Landay 2006, s. 457) Sedan år 

1988/89 har andelen feta personer i Sverige, det vill säga personer med ett body mass index 

>30 ökat från 5% - 11% (Statistiska centralbyrån 2012). Body mass index är en uträkning 

som visar förhållandet mellan vikt och längd.  

Forskning visar att människor i Sverige har ökat det sammanlagda tv-tittandet, allt fler åker 

bil och mer än var sjunde svensk har en stillasittande fritid, vilket innebär mindre än två 

aktivitetstimmar i veckan på fritiden (Ekblom-Bak, Ekblom & Hellenius 2010, s.588).  

 

Detta visar att fetma, övervikt och stillasittande är ett stort folkhälsoproblem och något som vi 

i samhället bör göra något åt. Människor bör hitta rutiner vad gäller kost och träning som 

passar in i dess livssituation. Detta för att kunna skapa samt behålla ett långvarigt hälsosamt 

beteende. En sund livshållning bör inte följa en extrem diet eller ett extremt träningsprogram 

för att nå snabbast möjliga resultat. Genom att forska på vilka möjligheter det finns för 

människor att göra en förändring kring deras träningsvanor kan vi få reda på hur vi eventuellt 

kan hjälpa människor att komma igång med sin träning. En sådan möjlighet kan vara en 

applikation på individens smartphone. Det är i nuläget ett relativt nytt forskningsområde inom 

fysisk aktivitet samt hur fitness applikationer kan påverka motionsvanor. (Middelweerd, 

Mollee, Van der Wal, Brug & Velde 2013, s.1) Det finns ett stort utbud av olika applikationer 

och behovet verkar finnas hos konsumenterna att hitta hjälp till att utföra fysisk aktivitet. En 

applikation är lätt att ladda ner och lätt att använda. Huruvida applikationen kan få människor 

att bli mindre stillasittande eller utföra mer fysisk aktivitet är denna studies uppgift att ta reda 

på. 
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1.3  Bakgrund 

1.3.1 Begreppsdefinition 

I denna studie är fyra centrala begrepp förekommande: smartphone, fitness applikation, fysisk 

aktivitet och motivation. Begreppens innebörd kommer därför att förklaras nedan. 

 

Smartphone är en mobil försedd med ett speciellt operativsystem, såsom Nokia Symbian, 

Google Android, Microsoft Windows Phone och Apple iOS. Mobilen och dess funktioner 

styrs genom att användaren ”pekar” (trycker eller drar) på den tryckkänsliga mobilskärmen 

även kallas pekskärm. Till dessa smartphones utvecklas det ständigt applikationer som bidrar 

till mobilens popularitet. En applikation eller en ”app” är ett specialskrivet datorprogram med 

skräddarsydda funktioner. Apparna laddas ned gratis eller mot betalning via Internet. Google 

play och App store är exempel på nättjänster där applikationer finns att hitta. 

(Nationalencyklopedin, 2015) Ett exempel på en app med inriktning fitness eller träning är 

Nike+ som bland annat erbjuder Nike+ running  app och Nike+ training club. En slogan på 

deras hemsida är ”Your personal trainer. Anywhere. Anytime”. Appen erbjuder funktioner 

som att spara och hålla koll på dina aktiviteter. Du kan därmed jämföra din träning över tid, 

sätta personliga mål och appen pushar dig till att nå dessa. Träna smartare med färdiga 

träningsprogram och tips och trix från professionella idrottsutövare. Du kan utmana dina 

vänner och även på ett enkelt sätt dela din träning på sociala medier. (Nike 2015) 

 

Fysisk aktivitet beskrivs som en aktivitet som avser all kroppsrörelse till följd av 

skelettmuskulaturens sammandragningar som därmed resulterar till en ökad 

energiförbrukning (Shephard & Balad 1999, s. 963). Exempel på detta kan vara promenader, 

hushållsarbete, trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning (Hu, 

Segal, Rich-Edwards, Colditz, Solomon & Speizer 1990). Vid fysisk aktivitet ökar pulsen och 

hjärtats minutvolym. Andningen ökar, blodtrycket ökar, kroppstemperaturen stiger, muskler 

och hjärtats genomblödning ökar, mjölksyra bildas och frisättningen av hormoner som 

tillväxthormon, adrenalin och kortisol ökar. (Shephard & Balad 1999, s. 963) 

 

Motivation innebär de faktorer hos en individ som väcker intresse, riktar och formar ett 

intresse för ett klart mål. Teorier om motivation handlar om varför vi hellre väljer att göra 

vissa saker än andra. Motivationen kan ligga hos individen, inre motivation, eller påverkas av 

yttre faktorer, yttre motivation. (Nationalencyklopedin 2015-03-19a) Inre motivation beskrivs 
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som en lust att utföra själva uppgiften på grund av eget intresse och inte för den belöning 

utförandet kan leda till. Det kan definieras som lust att veta, lust att göra eller lust att uppleva. 

Yttre motivation beskrivs som att man utför en uppgift genom löfte av belöning eller genom 

att slippa obehagliga konsekvenser. Det finns två inriktningar, extern och intern. Med extern 

menas att man utför uppgiften helt och hållet för att andra vill det, individen är tvingar att 

göra uppgiften eller vill vara andra till lags. Intern är då individen utför uppgiften därför att en 

person man gillar har samma inriktning och individen vill identifiera sig med dem. (Ryan & 

Deci. 2000, s. 55) 

Kvinnor styrs mycket av den inre motivationen medan män styrs mer av den yttre 

motivationen (Ferssizidis, Adams, Kashdan, Plummer, Mishra, & Ciarrochi, 2010). Greene & 

DeBacker (2004) menar dock att kvinnor allt mer också styrs av den yttre motivationen då 

deras roll i samhället har förändrats över tid. 

 

1.4 Forskningsläge 

Det finns ett stort urval av forskning som visar att vi människor behöver röra på oss för att få 

och bibehålla en god livskvalitet samt ha en frisk kropp och undgå psykiska ohälsosamma 

tillstånd. Ekblom et al. (2010) skriver i läkartidningen att det sedan 1950-talet har redovisats 

olika forskningsresultat som pekar på vikten av att utföra regelbunden fysisk aktivitet som har 

positiv effekt på såväl mental som fysisk hälsa. Enligt Fyss (2008) hälsofrämjande 

rekommendationer tas utgångspunkter i de kunskaper som finns vad gäller dos-respons-

förhållandet mellan hälsa och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har olika dimensioner som 

duration, intensitet och frekvens. Av dessa faktorer framkommer en total fysisk aktivitet som 

är relaterade till olika hälsovariabler i detta så kallade dos-respons-förhållande. Detta 

förhållande mellan fysisk aktivitet och hälsovinst framstår om ett kontinuum som inte tyckts 

ha någon nedre gräns. (Henriksson & Sundberg 2008) 

 

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) har på uppdrag av statens folkhälsoinstitut tagit 

fram rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet vi människor bör utföra. 

Rekommendationerna från oktober 2011 lyder: ”Alla vuxna från 18 år och uppåt, 

rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten 

bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. 

Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. World health organization 
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(2015) samstämmer och rekommenderar att vuxna i åldern 18-64 år ska utföra minst 150 

minuter konditionsträning med måttlig intensitet per vecka. 

Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 

minuter.” Fysiskt aktiva individer löper hälften så stor risk att dö av hjärt-kärlsjukdom som 

sina stillasittande jämnåriga. Fysisk aktivitet minskar också risken för att få högt blodtryck, 

åldersdiabetes och tjocktarmscancer. Också livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet på 

grund av ökat psykiskt välbefinnande och bättre fysisk hälsa. Det föreligger även starka 

belägg för att fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av benskörhet, benbrott 

framkallande genom fall, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Mot denna bakgrund bör alla 

kliniskt verksamma läkare ge patienterna råd angående fysisk aktivitet anpassad till 

hälsotillstånd och personliga livsstil”. (Henriksson & Sundberg 2008, s.40) 

 

Ett skäl till att hitta olika sätt att främja fysisk aktivitet är för att bristen på fysisk aktivitet 

tillsammans med ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och bruk av alkohol är de största 

orsakerna till sjuklighet och förtidig död i dagens samhälle.  

En stillasittande livsstil har visat sig vara en oberoende faktor i förhållande till fysisk aktivitet 

och därmed en kraftigt ökad risk för sjuklighet och förtidig död. (U.S. Department of Health 

and Human Services, Physical Activity and Health 1996) Fysiologisk ohälsa av stillasittande 

uppkommer av den effekt som avsaknaden av muskelarbete utgör för energiförbrukningen, 

fettomsättningen och genuttrycket. (Folkhälsomyndigheten, 2015-05-06b) 

 

Vad gäller mängden tid en person kan ägna sig åt att titta på tv utan att påverka sin hälsa är ca 

1h/dag. En undersökning som Salmon, Bauman, Crawford, Timperio, Owen (2000) gjorde 

visar sambandet mellan Tv-tittande och övervikt. I studien deltog 3392 vuxna som själva fick 

rapportera sin vikt, längd, fysisk aktivitets tid samt genomsnittlig spenderad TV-tid per vecka. 

Resultatet från studien visade att de personer som såg på TV 1,2-5 h/dag hade 93 % större risk 

att vara drabbas av övervikt i jämförelse med de som såg på TV mindre än 1 h/dag. De kunde 

även konstatera att de personer som såg på TV mer är fyra timmar per dag löpte dubbelt så 

stor risk för att drabbas av övervikt som de som såg på TV mindre än en timme per dag. Detta 

oavsett den övriga fysiska aktivitetsgraden.  
 

Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet, (YFA) kom år 2011 med rekommendationer angående 

stillasittande. De rekommenderar att allt långvarigt stillasittande bör undvikas. De som har ett 

stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden bör utföra regelbundna korta pauser med 
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någon form av muskelaktivitet. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna 

angående fysisk aktivitet. Att främja och öka den fysiska aktiviteten är en viktig uppgift för 

samhället för att förhindra sjukdomar men även att minska de stora kostnaderna som den 

livsrelaterade ohälsan medför. Vi behöver även minska den belastning som nu infinner sig på 

vår hälso- och sjukvård. (U.S. Department of Health and Human Services, Physical Activity 

and Health 1996) 

 

Folkhälsomyndigheten rapporterar att fler människor vill öka sin fysiska aktivitetsnivå. 

Intresset är högre för de med utbildning och inom åldersgruppen 30-44 år och minskar för de 

med lägre utbildning, högre ålder, högre BMI och sämre hälsa. 

15 % av de som vill öka sin fysiska aktivitetsnivå anser sig behöva stöd med detta. De med 

störst behov av stöd är kvinnor, de med låg fysisk aktivitetsnivå, fetma, dålig hälsa samt låg 

inkomst. (Folkhälsomyndigheten, 2015-05-06a) 

 

Smartphone appar är enligt nedladdningsstatistik väldigt populära. 2013 existerade 23,490 

appar kategoriserade som hälsa och fitness i Itunes samt 17,756 i Google play. I USA gjordes 

en studie angående beteendeförändringar och där framkom det att av 3000 deltagare ägde 85 

% en mobiltelefon, 53 % av dessa ägde en smartphone, 84 % av dessa hade laddat ner en 

mobilapp och runt 19 % hade en app som hanterade hälsa. (Direito, Pfaeffli Dale, Shields, 

Dobson, Whittaker & Maddison 2014, s.1)  

 

Många av dessa applikationer har kvalitéer från The health behavior change theory. 

(Middelweerd et al, s.1,7) En behavior change theory är en teori eller mall för hur beteenden 

förändras. Hur gör man för att en individ ska ändra sitt ohälsosamma beteende och bibehålla 

det nya hälsosamma beteendet? 

Middelweerd et al. (2013) visar i sin forskning att förändringen från det ohälsosamma 

beteendet till det hälsosamma blir mer effektivt om den har sin grund i någon av dessa ovan 

nämnda teorier. Feedback på utförande och målsättning, kontroll över sin träning, specifika 

mål, snabb översikt av hur målet ska nås är några av de kvalitéer inom fitness applikationer 

som visats sig ha störst effekt på beteendeförändringen. Ytterligare en faktor som visat sig 

vara viktig för en beteendeförändring vad gäller fysisk aktivitet är sociala medier som 

expanderat enormt sedan 2000-talet (Digital trends 2014). Även här handlar det om att få 

feedback. Forskning visar att individens träningsgrad påverkas av det sociala stödet från 
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sociala medier. Ett socialt nätverk som exempelvis Facebook är användbart för att öka 

individens fysiska aktivitetsnivå. (Jonsson 2013, s. 10) 

 

Vickey, Breslin & Williams (2012) redovisar en studie där fem olika mobilapplikationer 

används; Endomondo, Runkeeper, Nike +, DailyMile och MyFitnessPal. Där kunde individen 

på alla appar dela sitt utförande av fysisk aktivitet på sociala medier och de beskrev vad 

tekniken har gjort för samhället. De skriver exempelvis att tekniken har berikat samhället med 

möjligheter och användandet av global kommunikation har ökat. Men användandet av 

smartphones hävdas också ha påverkat den totala globala hälsan negativt genom att sänka 

möjligheter till fysisk aktivitet och därmed bidra till en allmän nedgång i fysisk 

aktivitetsdeltagandet. Kanske är det därför dags att hitta nya och innovativa sätt att motivera 

människor till att utföra mer fysisk aktivitet. Ett sätt att motivera kan vara genom att använda 

hälsofrämjande appar.  

Få studier angående användning av avancerade Internet-teknik, såsom smartphone appar har 

gjorts. Applikationen kan användas som ett medel för att generera en positiv förändring 

genom att den är billig, lättillgängligt samt populär. Smartphones är oftast på, alltid nära och 

går alltid att anslutna till internet. Det kan bli ett socialt stödverktyg utan behov av alltför 

komplicerade, dyra program eller enheter. Det finns en potential för dessa smartphone 

applikationer att kunna användas som ett bra medel för att generera positiva 

beteendeförändringar vad gäller utförandet av fysisk aktivitet. (Vickey et al. 2012, s.109,125) 

Bort-Roig, Gilson, Puig-Ribera, Contreras & Trost (2014) har i en översiktsanalys, beskrivit 

mätningen och inflytandet av fysisk aktivitet genom smartphone appar som verktyg. Deras 

resultat visade bl.a. vikten av att börja använda smartphone appar för att främja engagemang 

och fortsatt aktivitet. För långsiktigt användande av applikationen bör användaren anse att den 

är lättanvänd och värdefull för sin aktivitet (Al Ayubi, Parmanto, Branch & Ding 2014). 

Resultatet tyder även på att smartphonens teknik kan användas för att noggrant mäta olika 

beteenden. Men det betonas även att faktabasen bör expanderas eftersom den är relativt 

begränsad och att det behövs mer välutformade studier. (Bort-Roig, Gilson, Puig-Ribera, 

Contreras & Trost 2014) 



7 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att ta reda på hur fysiskt aktiv en arbetsgrupp på ett 

stort företag i Sverige är samt hur många i denna arbetsgrupp som använder eller har använt 

fitness applikationer. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur fysiskt aktiva är personerna i en arbetsgrupp på en svensk myndighet? 

2. Är personerna i arbetsgruppen tillfredsställda med deras fysiska aktivitetsgrad? 

3. Hur många personer i arbetsgruppen använder fitness applikationer samt vilka kvalitéer 

hos applikationen anser de har störst påverkan/är mest motiverande vad gäller deras 

fysiska aktivitetsgrad? 

4. Finns det någon könsskillnad vad gäller användandet av applikationer och vilka kvalitéer 
som man värdesätter mest hos fitness applikationen? 
 

5. Har applikationen gjort att personerna i arbetsgruppen vill fortsätta med fysisk aktivitet 

utöver applikationens egna träningsprogram? 

2. Metod 
I detta avsnitt redogörs för vilken metod som använts för att samla in data som ska besvara 

studiens frågeställningar. Det kommer tydligt redogöras för tillvägagångssättet under detta 

forskningsprojekt samt varför den valda metoden har använts. 

2.1 Design 

Studien har en kvantitativ inriktning för att jag i första hand ville nå ett flertal individer och 

därmed få en bred och värdefull syn på användandet av fitness applikationer i en grupp. 

Denna design används också för att få objektiva och mätbara svar på frågeställningarna till 

skillnad mot om jag skulle ha använt ett kvalitativt teoretiskt ramverk. Kvalitativ forskning 

strävar efter att få en mer djupgående och personligare information och det blir för min studie 

både för tidskrävande samt ger för låg svarsfrekvens. För att kunna nå ett flertal individer är 

en enkätundersökning en bra metod. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85) 
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2.2 Tillvägagångssätt 

Studien har en tvärsnittsdesign där män och kvinnor på två avdelningar vid 

Arbetsförmedlingen fick besvara en enkät angående deras fysiska aktivitetsnivå samt 

användande av smartphone fitness applikationer (bilaga 3). I denna tvärsnittsstudie samlades 

all data in vid ett tillfälle som gav ett resultat från den valda populationen vid en bestämd 

tidpunkt. Enkäten utformades i Google drive formulärutformning och skickades ut som en 

länk via e-mail. Arbetsförmedlingen valdes utefter bekvämlighetsurval och e-mailet skickades 

ut via vän till mig som är allställd på en av avdelningarna med godkännande av sin chef. De 

övriga deltagarna i studien hade forskaren ingen personlig information om. 

Enkäten bestod av 24 frågor och tog max 10 minuter att besvara. Frågor angående fitness 

applikationer framställdes av författaren, frågor angående fysisk aktivitet utgick ifrån 

Gymnastik- och idrottshögskolans hälsoenkät (Andersson, Broman, Börjesson, Egholt, 

Ekblom Bak, Ekblom, Fredriksson, Hultrgen, Kallings, Kierkegaard, Lindberg,  Nilsson, 

Oddsson, Ovendal, Rönquist, G Strand, Söderlund, Thedin Jakobsson,  Whalgren & Wedman 

2006) och frågor gällande motivation utgick ifrån en skala för ”Mätmetod för motivation till 

fysisk aktivitet” (Ryan, Frederic, Lepes, Rubio & Sheldon 1997; Frederick & Ryan 1993) och 

”Frågeformulär för beteendeförändring till fysisk aktivitet” (Markland & Tobin, 2004). Ingen 

motivations teori användes för att tolka svaren på dessa frågor då de endast var en liten del av 

studien. 

2.2.1 Pilotstudie  

Enkäten testades först i sin helhet av den ansvariga för utskicket av enkäten på 

Arbetsförmedlingen. Vissa justeringar gjordes efter testet då frågor om ”hur många barn” 

deltagarna hade samt ”civilstatus” ansågs vara för privat och onödig information. Ingen 

pilotstudie gjordes. 

2.2.2 Statistik 

Enkätsvaren kodades i Word (bilaga 4) och lades in i ett Excel ark. Deskriptiv statistik, det 

vill säga medelvärde, typvärde och procent beräknades i statistikprogrammet Statistica 12 

(StatSoft, Tulsa, Oklahoma, USA). Även resultaten angående könsskillnader beräknades i 

Statistica med Chi2 test. Till detta används nominal data och testet undersöker skillnader i 

fördelningen av svar mellan två grupper eller fler. Materialet var normal fördelat och i studien 
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undersöktes även kön i förhållande till olika användningsområden inom en fitness applikation 

och signifikansnivån sattes till p=<0,05. 

 

 2.2.3 Urval 

Enkäten skickades till 50 personer anställda på Arbetsförmedlingen och de fick en vecka på 

sig att besvara enkäten. Dessa 50 personer arbetade på två olika avdelningar och valdes av 

den ansvarige för utskicket av enkäten. För att studien skulle nå en bred population skickades 

enkäterna ut till ett stort företag i Sverige. Inklusionskriteriet för att delta i studien var att 

deltagaren var man eller kvinna i åldern 20-60 år. Enkäterna skickades ut med en kort 

presentation angående studien syfte och upplägg via en länk i ett e-mail från en av de 

anställda på Arbetsförmedlingen. Projektet genomförs i samarbete med de två avdelningarnas 

friskvårdsrepresentanter vilket innebär att de kommer att få ta del av informationen från 

studien.  

2.2.4 Bortfallsanalys  

Av 50 utskickade enkäter erhölls svar från 39 personer, 20 kvinnor och 19 män. Detta ger ett 

bortfall på 11 personer vilket motsvarar 22 %. Enkäten var uppdelad i två olika delar varav 

endast de som använde eller har använt en fitness applikation skulle svara på del två. Det 

hände vid ett fåtal tillfällen att en person som inte använde eller har använt en fitness 

applikation svarade på dessa frågor vilket medförde att dessa svar ströks från denna enkät.  

Vid tre frågor, nr 22-24, fanns ett bortfall på vardera. 

 

2.3 Etiska överväganden 

Studien var inte förenad med några etiska problem. Enkäten var frivillig och helt anonym. 

Inga frågor angående namn, personnummer, adress eller e-post adress samlades in. Deltagarna 

blev informerade om anonymiteten, undersökningens syfte samt att de hade rätt att få ta del av 

resultatet när det var sammanställt. 

Endast författaren har haft tillgång till den insamlade datan. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida uppsatsskrivaren mäter det denna avsett att mäta samt om 

resultatet går att applicera i en större eller annan population (Andersson 2006, s. 126). 

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet blir detsamma ifall samma undersökning 

genomförs på nytt. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124) Frågeställningarna i denna studie har 

besvarats vilket betyder att forskaren har lyckats mäta det som var avsett att mätas. 

Validiteten är dock ändå låg då deltagarantalet är lågt och därmed inte kan appliceras på en 

större population. Reliabiliteten har inte undersökts då enkäten bara skickades ut vid ett 

tillfälle och går det inte att påstå att resultatet skulle bli detsamma om studien genomfördes 

igen. Mätinstrumentet, enkäten, är pålitligt då den är skapad av redan reliabla frågor samt 

frågor om applikationer väl uttänkta och prövade för denna studie dock innehöll den inga 

kontrollfrågor vilket sänker validiteten. Det har inte gjorts någon pilotstudie vilket också är en 

faktor till lägre validitet och reabilitet. 

Något som behöver tas hänsyn till i retroperspektiva studier är ”recall bias” som kan bli en 

negativ faktor för reliabiliteten. ”Recall bias” betyder att deltagaren kan ha 

överskattat/underskattat sitt svar eller inte svarat ärligt. 

3 Resultat 
I denna del presenteras de resultat som har betydelse för studiens frågeställningar och syfte. 

Det kommer att presenteras med hjälp av tabeller och figurer. I studien medverkade 39 

deltagare varav 48,7 % var män och 51,2 % var kvinnor. Medelåldern var 40 år varav den 

yngsta deltagaren var 24 år och den äldsta 60 år. 

Signifikansgränsen är satt till p=<0,05 och ett antal resultat presenteras i både antal och 

procent för att få en bättre överblick av resultatet då det är ett lågt deltagarantal. 

3.1 Deltagarnas fysiska aktivitetsnivå 

38,4 % angav att de utför 30 minuters fysisk aktivitet 5-7 dagar i veckan med minst rask 

promenadtakt, vilket motsvarar minst rekomenderad fysiska aktivitetsnivå på 150 min/vecka. 

15,3 % utför 30 minuters fysisk aktivitet fyra dagar i veckan vilket motsvarar 120 

min/vecka.(figur 1) Majoriteten (92,3 %) av arbetsgruppen utför fysisk aktivitet med minst 

rask promenadtakt minst 2 gånger i veckan varav 8 % angavs sig var väldigt lite aktiva. (figur 

1)  
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Figur 1. Antalet dagar per vecka som deltagarna i arbetsgruppen utför fysisk aktivitet med 

lägst promenadtakt i minst 30 minuter sammanlagd tid.  

3.1.2 Graden fysisk aktivitet per vecka 

Av 39 deltagare valde sex personer (15,3 %) alternativet ”jag rör mig så att jag blir andfådd 

varje dag eller nästan varje dag”. 17 personer (43,5 %) valde alternativet ”jag rör mig så att 

jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan”. Tillsammans blir dessa två alternativ 62 % 

(n=23) av arbetsgruppen. (figur 2) 

 

 
Figur 2. Deltagarnas gradering av sin totala fysiska aktivitet per vecka. 
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3.1.3 Stillasittande 

Resultatet visa att de kategorier som flest antal deltagare valt är stillasittande 5-7h/vecka samt 

8-9h/vecka. Resultatet visa att de kategorier som flest antal deltagare valt är stillasittande 5-

7h/vecka samt 8-9h/vecka. 15 deltagare (38,4 %) 5-7h/dag, 17 deltagare (43,5 %) 8-9h/dag, 

(figur 3). 

 

 
Figur 3. Deltagarnas uppskattning av antal timmar per dag av stillasittande.  

3.1.4 Deltagarnas fritid 

Deltagarna kunde välja mellan tre olika alternativ angående vilket som stämmer bäst in på 

deras fritid. Alternativen var ”avslappnad”, ”en del aktiviteter men det finns tid för 

avslappning” och ”mycket aktiviteter och ingen tid för avslappning”. 

Resultatet blev att 12,8 % ansåg sig ha en avslappnad fritid, 71,7 % har en del aktiviteter men 

känner att det finns tid för avslappning och 15,3 % angav att de har mycket aktiviteter och 

ingen tid för avslappning. 

 

3.1.5 Anledning till utförande av fysisk aktivitet 

De tre viktigaste anledningarna till varför deltagarna utför fysisk aktivitet är för att få bättre 

kondition, förbättra sin styrka samt få bättre en hälsa. Deltagarna fick svara på ett påstående 

med hjälp av fyra alternativ. Dessa var ”Instämmer helt”, ”Instämmer till stor del”, 

”Instämmer delvis” och ”Instämmer inte”. 38 deltagare (97,4 %) angav att de instämmer helt 

eller till stor del att de utför fysisk aktivitet för att förbättra sin hälsa (figur 6). 

0	  

2	  

15	  

17	  

4	  

1	  
0	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

18	  

0-‐2	  Hmmar	  3-‐4	  Hmmar	  5-‐7	  Hmmar	  8-‐9	  Hmmar	   10-‐11	  
Hmmar	  

12-‐13	  
Hmmar	  

14	  Hmmar	  
eller	  mer	  

An
ta
l	  p
er
so
ne

r	  



13 

 

 

 
Figur 4. Deltagarnas inställning till om de tränar för att få bättre kondition.  

 

 

 
Figur 5. Deltagarnas inställning till om de tränar för att förbättra sin styrka. 

 

 

 
Figur 6. Deltagarnas inställning till om de tränar för att förbättra sin hälsa. 
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3.2 Deltagarnas tillfredställelse av sin fysiska aktivitetsgrad 

Av deltagarnas svar visade resultatet att 66,5 % (n=26) av arbetsgruppen är inte alls, ganska 

dåligt eller delvis inte tillfredsställda med deras utövande av fysisk aktivitet (tabell 1). 69,1 % 

(n=27) av arbetsgruppen svarade att de vill öka sitt utövande av fysisk aktivitet (tabell 2).  

 

Tabell 1. Tillfredsställer den motion du får idag ditt behov att röra på dig? 

  Antal Procent 

Helt och hållet 13 33,3 % 

Delvis 12 30,7 % 

Ganska dåligt eller Inte alls 14 35,8 % 

 

Tabell 2. Vill du öka din fysiska aktivitet? 

 Antal Procent 

Ja, och jag tror jag kan klara det själv 15 38,4 % 

Ja, men jag behöver stöd 12 30,7 % 

Nej 12 30,7 % 

3.2.2 Deltagarnas förändring av sin fysiska aktivitetsgrad de senaste sex 
månaderna 

På denna fråga svarade tre personer (7,6 %) att de har ökat sin fysiska aktivitetsgrad mycket, 

nio personer (23 %) svarade att de hade ökat aktivitetsgraden något, 20 personer (51,2 %) 

svarade att den var som tidigare och sju personer (29,1 %) hade minskat sin fysiska 

aktivitetsgrad något. 

 

3.3 Antal deltagare som använder fitness applikationer samt vilka 
kvalitéer hos applikationen de värdesätter mest vad gäller sin 
fysiska aktivitetsgrad 

Inom arbetsgruppen var det 24 av totalt 39 deltagarna (61,5 %) som använde eller har använt 

en fitness applikation. Av dessa 24 var 45,8 % kvinnor och 54,1 % män. Den yngsta av dessa 

24 deltagare var 24 år och den äldsta 60 år och resultatet visade att det inte fanns något 

samband mellan ålder och användandet av fitness applikationer.  
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Av de 24 deltagare som uppgav att de använder eller har använt en fitness applikation var det 

45,8 % som utförde minst rekommenderad fysisk aktivitet per vecka. 

 

De kvalitéer som flest deltagare värdesatte och ansågs vara mest motiverande till fysisk 

aktivitet var möjligheten att föra träningsdagbok (70,8 %) samt följa sin träning via GPS 

(Global Positioning System) (70,8 %). Även motiverade coacher och färdiga träningsprogram 

ansågs ha stor påverkan/vara motiverande till fysisk aktivitet (41,6 %).  

 

Figur 7. Visar antal personer som har besvarat om vilka kvalitéer de värdesätter för sitt 

användande av fitness applikationen. Flera svarsalternativ kunde väljas. 

3.4  Könsskillnader vad gäller användandet av applikationen, kvalitéer 
och fortsatt utförande av fysisk aktivitet 

 

Det finns inte någon signifikant skillnad på hur många som använder eller har använt en 

fitness applikation mellan könen i denna arbetsgrupp (p=0,39). Av de 24 personer som 

använder fitness applikationer var 11 personer kvinnor (45,8 %) och 13 personer män (54,1 

%) vilket visar att användandet i denna grupp är relativt jämt fördelat mellan könen. Åtta män 

(33,3 %) och åtta kvinnor (33,3 %) har fortsatt med fysisk aktivitet efter eller samtidigt som 

användandet av fitness applikationen. 

 

Bland de två populäraste egenskaperna, träningsdagbok samt möjligheten att spåra sin träning 

via GPS, finns ingen könsskillnad. Signifikansvärdet vad gäller träningsdagbok var p=0,404 
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och för GPS p=0,140. Vad gäller den tredje populäraste egenskapen, motiverande coacher var 

det dubbel så många kvinnor (25 %, n=6) som män (12,5 %, n=3) som uppskattade den 

kvalitén. Resultatet av enkäten visade att kvinnor uppskattade kvalitén färdiga 

träningsprogram mer än män (p=0,001*). Kvalitén att kunna dela sin träning på sociala 

medier är mer populärt hos kvinnorna då fyra kvinnor (16,6 %) och inga män valde detta. 

Resultatet är dock inte signifikant.  

 

Figur 8. Redovisar antal män och kvinnor som har besvarat om vilka kvalitéer de värdesätter 

för sitt användande av fitness applikationen. 
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Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad i vilken typ av träning som utförs 

via fitness applikationen (p= 0,52). De alternativ som deltagarna kunde välja på var, 

styrketräning, löpträning, intervallträning exempelvis crossfit samt annat. Både män och 

kvinnor använder applikationen mestadels till löpträning, nio män (37,5 %) och sju kvinnor 

(29,1 %). Två män (8,3 %) samt två kvinnor (8,3 %) uppger att de utför styrketräning, 

resterande 16 % utför intervallträning eller cykel. Det fanns inte heller någon könsskillnad 

angående vilken typ av träning deltagarna inte använder sin applikation till (p=0,20). Flest 

deltagare, åtta kvinnor (33,3 %) samt fyra män (16,6 %), använde inte sin applikation till att 

utföra styrketräning. Två kvinnor (8,3 %) utför inte löpträning med applikationen och två män 

(8,3 %) samt fyra kvinnor (16,6 %) utför inte intervallträning. Resterande (16,6 %, n=4) 

angav alternativet annat, där enkäten besvarades med innebandy, hockey, dans och 

promenader inte utfördes med hjälp av deras fitness applikation. 

3.5 Fitness applikationens påverkan till fortsatt fysisk aktivitet  

Av de 24 deltagarna som använder eller har använt fitness applikationer var det mer än 

hälften (66,6 % n=16) som svarade att applikationen har bidragit till ökad fysisk aktivitet. 11 

personer (45,8 %) svarade att fitness applikationen inte har bidragit till ökad fysisk aktivitet 

samt en person (4,1 %) svarade inte på frågan och räknas som bortfall. 

 

 
Figur 9. Visar om applikationen har gjort så att deltagarna fått intresse för annan fysisk 
aktivitet. 
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Av dessa 24 personer har sju deltagare (29,1 %) anmält sig till ett lopp i löpning samt tre 

deltagare (12,5 %) har skaffat gymkort efter användandet av fitness applikationen. Detta är 

sammanlagt 41,6 % som har fått intresse för annan fysisk aktivitet samtidigt eller efter 

användandet av deras fitness applikationer. 

 

4. Diskussion  
Syftet med studien var att ta reda på hur fysiskt aktiv en arbetsgrupp på ett stort företag i 

Sverige är samt hur många i denna arbetsgrupp som använder eller har använt fitness 

applikationer. Syftet var också att ta reda på vilka kvalitéer som användarna uppskattas hos 

applikationerna samt om användandet har lett till att personerna ökat sin fysiska 

aktivitetsnivå. I detta avsitt kommer först resultaten att analyseras och slutligen kommer 

metoden att diskuteras. Det är upplagt i kronologisk ordning efter studiens frågeställningar. 

4.1 Den fysiska aktivitetsgraden i arbetsgruppen 

WHO (2014) rekommenderar att vuxna i åldern 18-64 år ska utföra minst 150 minuter 

konditionsträning med måttlig intensitet per vecka. Resultatet i studien visar att 15 deltagare 

av totalt 39 når denna rekommendation och av dessa 15 deltagare var det 11 stycken som 

använder eller har använt en fitness applikation. Dessa 15 personer har angett att de utövar 

fysisk aktivitet i minst promenadtakt 30 minuter 5-7 dagar per vecka. Sex deltagare (15,3 %) 

utför minst rask promenadtakt 30 min fyra dagar per vecka vilket innebär 120 min/vecka och 

når därmed nästan rekommendationerna. YFA (2011) rekommenderar att fysisk aktivitet bör 

utföras 30 min varje dag med minst promenadtakt. Denna rekommendation kommer troligtvis 

några av de 15 deltagare som angett 5-7 dagar per veckan upp till och resterande bör vara i 

närheten. Av detta kan det konstateras att cirka en tredjedel (38,4 %) av arbetsgruppen når 

den lägsta rekommendationen för fysisk aktivitet. Resterande 61,6 % bör öka sin fysiska 

aktivitet för att minska risken för övervikt och en rad olika sjukdomar och övrig ohälsa. 

 

Resultatet att ca en tredjedel av deltagarna kommer upp i minst rekommenderad mängd fysisk 

aktivitet per vecka stämmer inte helt överens med deltagarnas egen gradering av hur mycket 

fysisk aktivitet de utför när de fick välja på svarsalternativ i textform. Sex personer (15,3 %) 

svarade att de rörde sig så de blir andfådda och svettiga varje dag vilket kan jämföras med 

utövande av fysisk aktivitet minst 30 minuter 5-7 dagar i veckan, vilket 15 deltagare angav 

(38,4 %). 17 personer (43,5 %) angav att de rör på sig så att de blir svettiga och andfådda flera 
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gånger i veckan vilket kan jämföras med de 15,3 % (n=6) som angav sig utföra minst 

promenadtakt 30 min fyra dagar per vecka. Resultatet av deltagarnas gradering av sin fysiska 

aktivitetsnivå är att 84,4 % (n=33) bör öka utförandet av fysisk aktivitet varav 41 % (n=16) av 

bör öka utförandet väsentligt. Varför resultaten skiljer sig en aning är mest troligt bero på att 

det är svårare för deltagaren att uppskatta sin fysiska aktivitetsgrad när alternativen är mindre 

exakta. 

 

Vad gäller stillasittande som är en oberoende riskfaktor till hälsoproblem (U.S. Department of 

Health and Human Services 1996) verkar ännu inte finnas några tydliga rekommendationer 

om exakt hur många timmar per dag det räknas som okej att vara stillasittande utan att det är 

en riskfaktor för hälsa. Det som det finns forskning på är att 1-2,5 h längre stillasittande per 

dag ökar riskerna med 93 % för övervikt vilket i sin tur medför en rad olika hälsoproblem. 

(Salmon et al., 2000, s. 24) Svarsalternativen är tagna ur GIHs hälsoenkät (Andersson et al. 

2007) och innehöll 7 kategorier. Medelsvensken är stillasittande cirka 9h/dag (Ekblom-Bak, 

Ekblom & Hellenius 2010, s.588) så det är utifrån den utgångspunkten dessa sju kategorier 

delas in i fyra delar; lite stillasittande, 1-4h/dag, lite till medel stillasittande 5-7/h dag, medel 

stillasittande 8-9h/dag samt mycket stillasittande 10-<14h/dag. Av dessa kategorier visar 

resultatet att 5,1 % (n=2) av deltagarna angav att de var lite stillasittande. 38,5 % (n=15) av 

deltagarna ingår i lite under medel, 43,5 % (n=17) ingår i gruppen medel stillasittande och 

resterande 16,2 % (n=5) mycket stillasittande. 

Detta innebär att över hälften (59,7 %) av arbetsgruppen har för hög grad av stillasittande. 

Vårt samhälle kan innehålla en stor del inaktiva arbeten och det är svårt att undvika 

stillasittandet under dagtid. Det som arbetar i hälsovården kan dock sprida kunskapen om 

stillasittande samt rekommendera olika åtgärder. De som har ett stillasittande arbete bör 

rekommenderas att ta korta pauser med någon form utav muskelaktivitet. Dessa aktiviteter 

kan vara allt från pausgymnastik till att hämta kaffe i fikarummet. Andra alternativ är att 

försöka stå och arbeta om företaget har höj- och sänkbara bord eller ta fasta på 

vardagsmotionen så som att välja aktiv transport till arbetet eller ta trapporna istället för 

hissen. 

 

Sammanfattningsvis av den fysiska aktivitetsgraden i arbetsgruppen är det mer än hälften av 

deltagarna som är både för inaktiva samt för stillasittande. Endast en liten del, 38,5 % uppnår 

rekommenderad fysik aktivitetsgrad. 
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4.2 Tillfredsställelse av fysisk aktivitet 

Resultatet visar att tillfredsställelsen av den fysiska aktivitetsgraden är låg i denna grupp 

vilket kan kopplas till att arbetsgruppen har en generellt låg fysisk aktivitetsnivå. 66,7 % av 

deltagarna angav att de var delvis, ganska dåligt eller inte alls tillfredsställda med mängden 

utförd fysisk aktivitet. 69,1 % (n=12) angav att de ville öka sin aktivitetsgrad men behövde 

stöd till detta. 75 % av de som behövde stöd trodde att en fitness applikation kan vara till 

hjälp. 

 

Folkhälsomyndigheten (2015) menar att de som i högst utsträckning angav att de behövde 

stöd för att öka sin fysiska aktivitetsnivå var de med högst inaktivitet, fetma, dålig hälsa samt 

låg inkomst. Åldersgruppen med störst behov var de i åldern 30-44 år. Detta visar att det finns 

med tanke på ovan nämnda faktorer ett behov av billiga och lättillgängliga alternativ som stöd 

till fysisk aktivitet. Varför 75 % av deltagarna i denna studie angav att de tror att de kan få 

stöd till fysisk aktivitet genom en fitness applikation kan ha ett samband med dessa 

undersökningar. De likheter som finns mellan deltagarna och den tidigare forskningen är att 

de båda ingår i åldersspannet 30-44 år samt att många har en låg aktivitetsnivå. 

En annan faktor till fysisk inaktivitet är att människor inte har tid i detta stressiga samhälle. 

Resultatet angående deltagarnas vardag visar att en stor del (84,5 %) har tid över på sin fritid 

och kan då exempelvis öka sin fysiska aktivitet. 

 

4.3 Antal personer i arbetsgruppen som använder fitness applikationer 
samt vilka kvalitéer hos applikationen som de värdesätter som mest 
motiverande vad gäller den fysiska aktivitetsgraden 

Av 39 deltagare var det totalt 24 personer (61,5 %) som angav att de använde eller har använt 

en fitness applikation samt att 11 av dessa användare når minst fysisk aktivitetsnivå som är 

150 minuter/vecka (WHO 2015). Detta var ett positivt resultat för studien då huvudsyftet var 

att ta reda på om en fitness applikation gör att människor ökar sin aktivitetsnivå. Hade studien 

inte fått tillräckligt med applikationsanvändare hade den alltså inte gått att genomföra. Att det 

var över hälften av deltagarna förvånande en aning då medelåldern var 40 år. Även om denna 

arbetsgrupp representerar en väldigt liten del av Sveriges befolkning antyder resultatet att 

fitness applikationer är något som kan användas i alla åldrar. Den yngsta som använde eller 

har använt en fitness applikation var 24 år och den äldsta 60 år. Användandet av fitness 
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applikationer är populärt och efterfrågan finns. År 2013 hade 41,246 fitness applikationer 

registrerats på Itunes och Google play (Middelweerd et al. 2013, s.1) Som tidigare har nämnts 

i inledningen måste vi som arbetar inom hälso- och sjukvård hitta olika sätt att få människor 

att röra på sig. Fysisk inaktivitet är nu den fjärde största riskfaktorn till förtidig död 

(Middelweerd et al. 2013, s.1) och alla sätt att stoppa denna utveckling tycker jag bör 

utforskas. Smartphones och den snabba teknikutvecklingen är förmodligen en av det faktorer 

som gör oss människor mycket stillasittande, som tillexempel Tv-tittande (Salmon et al, 

2000). Men det går att vända denna negativa trend och använda tekniken till att röra på oss 

istället. Al Ayubi, Parmanto, Branch & Ding (2014) skriver exempelvis att de tekniska 

framsteg som gjorts inom smartphones gör att det numera finns mycket möjligheter för 

individen att utveckla och övervaka sin fysiska aktivitet.  

4.3.1 Kvalitéer hos fitness applikationen 

De kvalitéer som 61,5 % av deltagarna i denna studie anser som mest påverkande till dess 

användning av applikationer är främst möjligheten att spara sin träning i en träningsdagbok 

(70,8 %) samt att kunna följa träningen via GPS (70,8 %). Båda dessa kvalitéer styrs av den 

inre motivationen. Inre motivation kan sägas är individens egen inställning exempelvis 

möjligheten till att uppleva glädje eller utveckla sina färdigheter och yttre motivation är 

tillexempel att utför något för att uppnå en belöning vilket kan vara respons från 

mobilapplikationen. (Psykologiguiden 2015; Ryan & Deci. 2000, s.55) Deltagarna i 

arbetsgruppen verkar till störst del vara styrda av just den inre motivationen. Majoriteten av 

alla deltagarna var enade om att de tränar för att förbättra sin hälsa, öka sin styrka samt 

förbättra sin kondition, vilket man kan koppla samman till de två populäraste kvalitéerna. Det 

är av intresse för individen att kunna se och förbättra sina resultat och därmed få bekräftelse 

på att de fått bättre hälsa, kondition och styrka. Via träningsdagbok och möjligheten att följa 

sin träning via GPS blir det enklare för deltagare att följa sin utveckling. 

 

Andra populära kvalitéer var motiverade coacher och färdiga träningsprogram. Motiverande 

coacher är styrd av den yttre motivationen. Utföraren vill ha en belöning eller bekräftelse på 

att hen har utfört ett bra jobb. En motiverande coach i en finess applikation kan exempelvis 

berätta för utföraren att denne har utfört ett bra träningspass och att det var den längsta 

joggingturen personen har gjort just den veckan.  

Färdiga träningsprogram handlar om att det ska vara enkelt att kunna utföra träningen samt 

eventuell okunskap angående hur fysisk aktivitet ska eller kan utföras. Som tidigare nämnts är 
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behovet av stöd stort hos de som har en hög inaktivitet. Då är det enkelt och smidigt att 

använda sig av ett färdigt träningsprogram. 

 

Att yttre faktorer som möjligheten att dela sin träning på sociala medier inte är speciellt 

viktiga för deltagarna i arbetsgruppen är ett resultat som förvånar. Jonsson (2013) har 

granskat ett antal vetenskapliga artiklar som handlar om sociala medier och fysisk aktivitet 

och kom fram till att det sociala stödet är ett kraftfullt verktyg till att påverka individers 

träningsmotivation. Det framkom att ett socialt nätverk online är direkt kopplat till individens 

träningsgrad och det är motiverande och viktigt att få feedback och bekräftelse för att 

upprätthålla en hög aktivitetsnivå. Jonssons resultat visar också att det är motiverande att få 

vara med i en grupp som delar samma intresse. 

 

Anledningen till att resultatet i studien inte samstämmer med forskningen kan vara av att 

deltagarnas ålder. Sociala medier började växa kraftigt när Facebook lanserades runt 2000-

talet och växer fortfarande (Digital trends 2014), vilket gör att om denna studie gjorts på 

ungdomar eller unga vuxna kanske resultatet skulle ha sett annorlunda ut. 

 

4.4 Könsskillnader vad gäller användandet av fitness applikationer 

Av de 24 personer som använder fitness applikationer var 45,8 % kvinnor och 54,1 % män. 

Enbart ett resultat visade en signifikant könsskillnad och det var att fler kvinnor än män i 

arbetsgruppen anser att applikationers kvalité färdiga träningsprogram var en av de mest 

uppskattade. 

Med tanke på att gruppen som använder fitness applikationer är liten så kan man inte säga att 

resultaten ger ett generaliserbart resultat. Att det inte finns några skillnader mellan kvinnor 

och män vad gäller kvalitéer hos fitness applikationer kan inte appliceras på resterande av 

Sveriges befolkning. Hade det ingått fler män och kvinnor i denna studie kanske resultatet 

hade blivit ett helt annat. Tidigare forskning visar att det finns vissa könsskillnader vad gäller 

motivation. Ferssizidis, Adams, Kashdan, Plummer, Mishra, & Ciarrochi, (2010) menar att 

män i högre grad drivs utav den yttre motivationen och kvinnor i högre grad av den inre 

motivationen. Dock finns det också forskning som säger att kvinnorna börjar drivas mer utav 

de yttre faktorerna också i tillägg till de inre. Detta kan exempelvis vara för att kvinnornas roll 

har förändrats och de har mer ambitioner relaterade till arbete och karriär. (Greene & 

DeBacker 2004) 
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4.5 Fitness applikationens påverkan till fortsatt fysisk aktivitet  

Resultatet visade att av de 24 deltagarna som använder eller har använt fitness applikationer 

var det mer än hälften (66,6 %)som svarade att applikationen har bidragit till att de ökat sin 

fysiska aktivitetsgrad och det är sammanlagt 41,6 % som har fått intresse för annan fysisk 

aktivitet samtidigt eller efter användandet av deras fitness applikationer. Detta resultat 

stämmer överens med tidigare forskning om att fitness applikationer har ansetts av 

innehavaren som positiv till fortsatt eller ökad fysisk aktivitet. Conslovo, Everitt, Simth & 

Landay (2006) utförde en studie angående användning av en hälsoapplikation och fick från 

flertalet deltagare informationen om att appen hade motiverat dem till att planera in mer 

fysisk aktivitet i vardagslivet. 

 

Resultatet som erhölls kan anses som ett positivt resultat vad gäller fitness applikationer och 

fysisk aktivitet. Speciellt när det handlar om en inaktiv grupp som främst behöver stöd med 

sin träning (Folkhälsomyndigheten 2015a) och en åldersgrupp som förmodligen inte 

dominerar användandet av smartphones i Sverige. De flesta deltagarna använde sina 

applikationer till löpträning 66,6 %, vilket kan antas är en av de vanligaste träningsformer 

generellt att använda sin fitness applikation till. Det är även flest deltagare som angett att de 

anmält sig till ett lopp i löpning efter att de började använda applikationen (29,1 %). Dessa 

resultat har ett samband till en av de mest populära kvalitéerna hos deltagarna, kunna följa sin 

träning via GPS. Av egen erfarenhet är uppfattningen att det är många som uppskattar att 

kunna följa sin löprunda, se distans, kunna se under turen hur lång man har joggat mer mera. 

 

Förutom löpning har 12,5 % av deltagarna köpt ett gymkort vilket visar att dessa tre personer 

fått mersmak för den fysiska aktiviteten. Fitness applikationer verkar ha en motiverande 

effekt till fysisk aktivitet genom vad dessa resultat visar. Det är dock viktigt att hitta sin 

träningsform och den perfekta appen för detta för att öka sin fysiska aktivitetsnivå samt göra 

det till en livslång vana. Resultatet från studien visar också att det är värt att prova en fitness 

applikation som hjälp till utövandet av fysisk aktivitet, speciellt till personer med låg 

aktivitetsgrad.  
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4.6 Metoddiskussion 

En enkätstudie kan resultera i flera problem. Det största är att deltagare ofta svarar på frågor 

de inte ska svara på, alternativt svarar inte på frågor de ska besvara. Genom att jag gjorde en 

elektronisk enkät kunde jag markera vissa frågor som obligatoriska och det innebär att det inte 

går att skicka in enkäten utan att besvara dessa. Ingen utav frågorna angående fitness 

applikationer var obligatoriska så där har enstaka bortfall och strykningar tillkommit. 

 

I studien har svaren från enkäten resulterat till att frågeställningarna har kunnat besvaras men 

i efterhand innehöll enkäten lite för många frågor och för många onödiga svarsalternativ 

vilket resulterade i att jag fick in för mycket information som inte har använts. I någon 

enstaka fråga var det dock tvärtom, där hade det behövts fler samt mer specifika 

svarsalternativ. Om en pilotstudie hade genomförts hade detta problem kunnat undvikas. Då 

det inte fanns tillräckligt mycket med tid till detta fick det utebli. 

 

I studien gjordes en elektronisk enkät som skickades ut via mail då det är snabbt och smidigt. 

Enkäten skickades ut via en vän på Arbetsförmedlingen och alla deltagare var helt anonyma. 

Ingen personlig information gavs till forskaren då alla mailadresser samt namn endast fanns 

tillgänglig för som var ansvarig för utskicket. 

Risken med att skicka enkäten via mail är att studien inte får tillräckligt många svar. Som tur 

var fick jag tillräckligt många svar för att genomföra studien och hade endast ett bortfall på 11 

personer. Givetvis hade dessa personer tillfört mycket till studien då 39 personer är en liten 

population och desto fler deltagare en studie har, desto mer applicerbart blir det till resten av 

populationen i Sverige. Skälet till att bortfallet inte var högre kan ha varit för att jag skickade 

min enkät genom en anställd på Arbetsförmedlingen med godkännande och i samarbete med 

deras friskvårdsrepresentanter. Om enkäten hade mailats ut till fler personer, hade kanske 

eventuella könsskillnader ha upptäckts.  

 

Området är sparsamt beforskat och det behövs därför mer forskning inom området vilket 

också är ett skäl till varför studien skulle ha inkluderat fler personen för att kunna ge tydligare 

resultat. Med tanke på att det inte finns så mycket tidigare forskning angående applikationer 

och allra helst inte med inriktning på fysisk aktivitet har det varit svårt att få fram material till 

källor och studier att göra jämförelser med. I sin helhet har studien tillräckligt med material 

för att få fram ett resultat men till nästa gång studien utförs bör forskaren överväga att göra 
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undersökningen på hela arbetsförmedlingen, eller annan större population, för att mer valitt 

resultat.  

4.7 Vidare forskning 

Det finns väldigt lite existerande forskning om fitness applikationer. Den existerande 

forskningen angående fitness applikationer handlar mestadels om hur de är uppbyggda för att 

skapa motivation till träning. Huruvida de faktiskt motiverar människor till fysisk aktivitet 

kvarstår att undersöka. Mer forskning om fitness applikationers kvalitéer och eventuella 

könsskillnader bör göras hos en större populationer jämför med denna studie. 

Det vore också intressant att genomföra en liknande studie under en längre period för att 

kunna se om applikationen fungerar som motivation och stöd över tid. 

 

4.8 Slutsats 

Resultatet på studien visar på följande slutsats att en fitness applikation delvis kan bidra till 

ökad fysisk aktivet i arbetsgruppen. Av de 24 deltagare som använde eller har använt en 

fitness applikation var det över hälften som svarade att deras applikation hade bidragit till 

ökad fysisk aktivitet. Detta betyder att det var knappt hälften av deltagarna som ansåg detta 

vilket visar tendenser på att fitness applikationer faktiskt har bidragit till att öka den fysiska 

aktivitetsgraden hos denna arbetsgrupp. Dock kan detta resultat inte appliceras eller anses 

som trovärdigt i ett större perspektiv då deltagarantalet var relativt lågt. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med studien är att ta reda på om smartphones fitness applikationer kan bidra till ökad 

fysisk aktivitet hos en arbetsgrupp som är anställda på en svensk myndighet. Utöver ökad 

fysisk aktivitet kommer vilka kvalitéer som anses vara motiverande i applikationen, fortsatt 

utövande av fysisk aktivitet efter användandet samt könsskillnader att kartläggas. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur fysiskt aktiva är personerna i en arbetsgrupp på en svensk myndighet? 

2. Är personerna i arbetsgruppen tillfredsställda med deras fysiska aktivitetsgrad? 

3. Hur många personer i arbetsgruppen använder fitness applikationer samt vilka kvalitéer 

hos applikationen anser de har störst påverkan/är mest motiverande vad gäller deras 

fysiska aktivitetsgrad? 

4. Finns det någon könsskillnad vad gäller användandet av applikationer och vilka kvalitéer 
som man värdesätter mest hos fitness applikationen? 
 

5. Har applikationen gjort att personerna i arbetsgruppen vill fortsätta med fysisk aktivitet 

utöver applikationens egna träningsprogram? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Fitness applications, Fitness applikationer, motivation, qualities, kvaliteer, apps, physical 
activity, fysisk aktivitet. 
 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Google Scholar, Google.  
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Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: “Physical activity” “Physical activity, motivation, applications” 
“Motivation” “Physical activity applications” “Fysisk aktivitet, motivation, application” 
“Fysisk aktivitet, applikation” “Applikation motivation” “Applikation, kvaliteer” 
“Application, qualities” “Application, motivation” 
GIH:s bibliotekskatalog: “Physical activity” “Physical activity, motivation, applications” 
“Motivation” “Physical activity applications” “Fysisk aktivitet, motivation, application” 
“Fysisk aktivitet, application” “Application, motivation” “Applikation, kvaliteer” 
“Application, qualities” “Application, motivation” 
 
 
Kommentarer 
Materialet var relativt lätt att hitta, dock var utbudet av material något begränsat. 
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Bilaga 2 

Missivbrev  

Hej, 

Jag heter Nathalie Johansson och skriver nu min C-uppsats på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. 

Jag forskar på området fysisk aktivitet och Fitness applikationer. Min studie är baserad på en 

enkätundersökning som handlar om just detta. 

Jag skulle verkligen uppskatta om Du vill ta dig tid och besvarar min enkät, tar ca 10 minuter. 

Även om du INTE använder dig av en Fitness applikation så är det av intresse för mig att du 

svarar på enkäten. Uppstår det frågor angående enkäten nås jag på mailen 

Nathalie.Johansson@student.gih.se 

Svara gärna innan påskledigheten :) 

 Länk: http://goo.gl/forms/3cNTbHv05r?<http://goo.gl/forms/3cNTbHv05r> 

 Tack för din tid och för att du bidrar till forskning! 

Mvh Nathalie Johansson 

	  

Information från ansvarig för utskick av enkäten på Arbetsförmedlingen 
 

"Hej! 

 En student på GIH som jag är bekant med gör nu sin C-uppsats och i det arbetet använder 

hon sig av en enkät för att samla underlag om friskvård och friskvårdsappar. 

Längst ner finner du hennes inbjudan. 

 http://goo.gl/forms/3cNTbHv05r 

 Jag pratade med Micke om att skicka ut enkäten till Servicedesk och med min chef Stig 

Martinsson att skicka ut den till min sektion, och precis som jag trodde fick jag ok på det. 

Jag tycker det är en kul idé som visar hur vi rör oss som grupp och kan säkert ge upphov till 

idéer om hur vi kan friskvårda mer och kanske tillsammans inom varje sektion. 

 Svaren är såklart anonyma men det sammanställda resultatet för gruppen kommer att 

redovisas. 

Om vi vill kan våra friskvårdsrepresentanter få en stund med henne för att gå igenom 

kurvorna och få tips på hur vi jobbar vidare om vi vill. 

 Den tog 3 minuter för mig att svara på. Hoppas ni känner att ni har möjlighet att ta er den 

tiden ni också. 
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Första försöket funkade det inte att klicka på länken direkt från brevet. I så fall, Kopiera och 

klistra in den i webbläsaren. 
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Bilaga 3 Enkät 
 
C-uppsats - Fysisk aktivitet och Fitness applikationer 
Denna enkät handlar om Din fysiska aktivitet samt Ditt användande av fitness applikationer. 

En Fitness applikation är ett specialskrivet datorprogram till din smartphone eller dator som 

hjälper dig med din fysiska aktivitet. En fitness applikation har kvalitéer som exempelvis 

coachning under träningen, GPS eller färdiga träningspass. 

Använder du INTE en Fitness applikation kan du svara på enkäten ändå.  

Alla svar är anonyma och du kommer att få ta del av din grupps resultat av enkäten via din 

friskvårds representant. 

Tack för din tid! 

 

1. Kön:* 

 

2. Ålder:* 

 

3. Vilket alternativ stämmer bäst din på din fritid?* 

Avslappnad 

En del aktiviteter men det finns tid för avslappning 

Mycket aktiviteter och ingen tid för avslappning 

 

4. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig?* 

Jag rör mig så att jag blir andfådd varje dag eller nästan varje dag 

Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan 

Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland 

Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd eller svettig 

Jag rör mig ganska lite 

 

5. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysisk aktiv minst 30 minuter 

sammanlagt tid? (minst snabb promenadtakt)* 

6-7 dagar/vecka 

5 dagar/vecka 

4 dagar/vecka 



34 

 

2-3 dagar/vecka 

1 dag/vecka 

0 dag/vecka  

 

6. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysisk aktiv minst 60 minuter 

sammanlagt tid? (minst snabb promenadtakt)* 

6-7 dagar/vecka 

5 dagar/vecka 

4 dagar/vecka 

2-3 dagar/vecka 

1 dag/vecka 

0 dag/vecka  

 

7. Hur mycket stillasittande är du dagligen under din vakna tid?* 

(både arbetstid eller motsvarande, och fritid. Räkna även med om du färdas sittande mellan 

platser.) 

0-2 timmar 

3-4 timmar 

5-7 timmar 

8-9 timmar 

10-11 timmar 

12-13 timmar 

14 timmar eller mer 

 

8. Har du under den senaste sex månaderna förändrat dina motionsvanor?* 

Ökat mycket 

Ökat något 

Som tidigare 

Minskat något 

Minskat mycket 

 

9. Tillfredsställer den motion du får idag ditt behov att röra på dig?* 

Helt och hållet 
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Delvis 

Ganska dåligt 

Inte alls 

 

10. Vill du öka din fysiska aktivitet?* 

 Ja, och jag tror att jag kan klara det själv 

 Ja, men jag behöver stöd 

 Nej 

 

11. Om: Ja, men jag behöver stöd. Tror du att en Fitness applikation på din smartphone 

eller dator skulle kunna hjälpa dig och vara ett stöd? 

Ja 

Nej 

 

12. Har du en Fitness applikation på din smartphone eller dator som du använder eller 

har använt? 

Ja 

Nej 

 

13. Om du svarade Nej på föregående fråga: Varför? (Svara endast på fråga 21 av 

kommande frågor.) 

 

14. Hur många av dina sammanlagda fysiska aktivitetspass per vecka använder du/har 

du använt din fitness applikation till? 

Alla 

Hälften 

Några 

Inga 

 

15. Hur många minuter är oftast dina aktivitetspass när du använder din Fitness 

Applikation? 

15 minuter 

30 minuter 
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45 minuter 

60 minuter 

Mer är 60 minuter  

 

16. Vilken typ av träning utför du oftast med din Fitness applikation? 

Styrketräning  

Löpträning 

Intervallträning (crossfit, konditionsintervaller mm.) 

Annan, Vad? 

 

17. Vilken typ av träning använder du oftast INTE din Fitness applikation till? 

Styrketräning 

Löpträning 

Intervallträning (crossfit, konditionsintervaller mm) 

Annat 

 

18. Vilka kvalitéer anser du är/var bra för ditt användande av fitness applikationen? 

(Markera rutan, flera svarsalternativ kan väljas) 

 

Motiverande coacher (peppning under och efter träningspasset, samt information om tid, läng 

med mera.) 

De färdiga träningsprogrammen 

Musiken 

Träningsdagbok (möjligheten att spara din träningshistorik) 

Möjligheten att följa din träning via GPS 

Notiser 

Möjlighet att dela din träning på sociala medier 

Möjlighet att dela din träning med vänner och familj? 

Kostnad 

Tidssparande 

Annat, Vad? 

 

19. Vilka kvalitéer saknar du och skulle göra att du använder applikationen oftare? 
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20. Inför ett träningspass med hjälp av din Fitness applikation känner/kände Du oftast 

att Du: (Flera svarsalternativ kan väljas) 

Ser fram emot det  

Tränar för att jag borde  

Känner mig motiverad  

Känner mig trött  
 
21. Ta ställning till i hur stor grad du håller med om påståendena om varför Du tränar. 

(Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig efter varje påstående) Instämmer, 

Instämmer inte alls, delvis, till stor del helt 

1. Ha roligt □ □ □ □  

2. Gemenskapen är god □ □ □ □  

3. Träffa vänner □ □ □ □  

4. Förbättra min kondition □ □ □ □  

5. Öka min fysiska styrka □ □ □ □  

6. Känna mig kompetent □ □ □ □  

7. Förbättra mina färdigheter □ □ □ □  

8. Få status/erkännande □ □ □ □  

9. Tränar inför tävling □ □ □ □  

10. Rehabilitera mig från en skada □ □ □ □  

11. Rehabilitera mig från en sjukdom □ □ □ □  

12. Gå ner i vikt □ □ □ □  
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13. Förbättra min hälsa □ □ □ □  

14. Hantera/reducera stress □ □ □ □  

Få en time-out från dagliga livet □ □ □ □  

 
22. Hjälper/hjälpte din Fitness applikation dig med någon av punkterna i ovanstående 

fråga? (Skriv siffran bakom påståendet.) 

 

23. Har din Fitness applikation motiverat dig till att göra något utav dessa alternativ: 

Skaffat gymkort 

Anmält mig till ett lopp i löpning 

Anmält mig till hinderbana tävling 

Anmält mig till ett cykellopp 

Anmält mig till annan typ av träningsorganisation  

Annat, Vad?  

 

Har din Fitness applikation motiverat till dig att utföra mer fysisk aktivitet under 

användandet av applikationen och efter användandet? 

Ja 

Nej 
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Bilaga 4 
Kategoriseringsmall enkätfrågor (kodningsnummer) 

 

Fråga 1. kön: Män (1) Kvinna (2) 

Fråga 2. Ålder: Öppet svarsalternativ, ingen kategorisering 

 

Fråga 3. Vilket alternativ stämmer bäst din på din fritid? 

Avslappnad (3) 

En del aktiviteter men det finns tid för avslappning (2) 

Mycket aktiviteter och ingen tid för avslappning (3) 

 

Fråga 4. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

Jag rör mig så att jag blir andfådd varje dag eller nästan varje dag (5) 

Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan (4) 

Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland (3) 

Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd eller svettig (2) 

Jag rör mig ganska lite (1) 

 

Fråga 5. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysisk aktiv minst 30 minuter 

sammanlagt tid? (minst snabb promenadtakt) 

6-7 dagar/vecka (6) 

5 dagar/vecka (5) 

3 4 dagar/vecka (4) 

2-3 dagar/vecka (3) 

1 dag/vecka (2) 

0 dag/vecka (1) 

 

Fråga 6. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysisk aktiv minst 60 minuter 

sammanlagt tid? (minst snabb promenadtakt) 

6-7 dagar/vecka (6) 

5 dagar/vecka (5) 

3 4 dagar/vecka (4) 

2-3 dagar/vecka (3) 
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1 dag/vecka (2) 

0 dag/vecka (1) 

 

Fråga 7. Hur mycket stillasittande är du dagligen under din vakna tid? 

0 timmar (7) 

3-4 timmar(6) 

5-7 timmar (5) 

8-9 timmar (4) 

10-11 timmar (3) 

12-13 timmar (2) 

>14 timmar (1) 

 

Fråga 8. Har du under den senaste sex månaderna förändrat dina motionsvanor? 

Ökat mycket (4) 

Ökat något (3) 

Som tidigare (2) 

Minskat något (1) 

 

Fråga 9. Tillfredsställer den motion du får idag ditt behov att röra på dig? 

Helt och hållet (3) 

Delvis (2) 

Ganska dåligt eller Inte alls (1) 

 

Fråga 10. Vill du öka din fysiska aktivitet? 

Ja, och jag tror att jag kan klara det själv (3) 

Ja, men jag behöver stöd (2) 

Nej (1) 

 

Fråga 11. Om: Ja, men jag behöver stöd. Tror du att en Fitness applikation på din 

smartphone eller dator skulle kunna hjälpa dig och vara ett stöd? 

Ja (2) 

Nej (1) 
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Fråga 12. Har du en Fitness applikation på din smartphone eller dator som du använder 

eller har använt? 

Ja (2) 

Nej (1) 

 

Fråga 13. Om nej varför inte? Ingen kategorisering 

 

Fråga 14. Hur många av dina sammanlagda fysiska aktivitetspass per vecka använder 

du/har du använt din fitness applikation till? 

Alla (4) 

Hälften (3) 

Några (2)  

Inga (1) 

 

Fråga 15. Hur många av dem är: 

15 minuter (3) 

30 minuter – 45 minuter (2) 

60 minuter - mer är 60 minuter (1) 

 

Fråga 16. Hur många av dessa fysiska aktivitetspass är/var:  

Styrketräning (1) 

Löpträning (2) 

Intervallträning (3) 

Annan (4) 

 

Fråga 17. Till vilken typ av träningsform använder/använde du oftast INTE din Fitness  

applikation till? 

Styrketräning (1) 

Löpträning (2) 

Intervallträning (3) 

Annan (4) 
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Fråga 18. Vilka kvalitéer anser du är/var bra för ditt användande av fitness 

applikationen? (Markera rutan, flera svarsalternativ kan väljas) 

Motiverande coacher (peppning under och efter träningspasset, samt information om tid, läng 

med mera.) (1) 

De färdiga träningsprogrammen (2) 

Musiken (3) 

Träningsdagbok (möjligheten att spara din träningshistorik) (4) 

Möjligheten att följa din träning via GPS (5) 

Notiser (6) 

Möjlighet att dela din träning på sociala medier (7) 

Möjlighet att dela din träning med vänner och familj? (8) 

Kostnad (9) 

Tidssparande (10) 

 Annat (11) 

 

Fråga 19. Vilka kvaliter skulle göra att du använder applikationen oftare? Ingen 

kategorisering. 

 

Fråga 20. Inför ett träningspass med hjälp av din Fitness applikation känner/kände Du 

oftast att Du: 

Ser fram emot det (4) 

Tränar för att jag borde (3) 

Känner mig motiverad (2) 

Känner mig trött (1) 

 

Fråga 21. Ta ställning till i hur stor grad du håller med om påståendena om varför Du 

tränar.  

Ha roligt □ □ □ □ (1) 

Gemenskapen är god □ □ □ □ (2) 

Träffa vänner □ □ □ □ (3) 

Förbättra min kondition □ □ □ □ (4) 

Öka min fysiska styrka □ □ □ □ (5) 

Känna mig kompetent □ □ □ □ (6) 
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Förbättra mina färdigheter □ □ □ □ (7) 

Få status/erkännande □ □ □ □ (8) 

Tränar inför tävling □ □ □ □ (9) 

Rehabilitera mig från en skada □ □ □ □ (10) 

Rehabilitera mig från en sjukdom □ □ □ □ (11) 

Gå ner i vikt □ □ □ □ (12) 

Förbättra min hälsa □ □ □ □ (13) 

Hantera/reducera stress □ □ □ □ (14) 

Få en time-out från dagliga livet □ □ □ □ (15) 

 

22. Hjälper/hjälpte din Fitness applikation dig med någon av punkterna i ovanstående 

fråga? (Skriv siffran bakom påståendet.) 

Ingen kategorisering. 

 

Fråga 23. Har din Fitness applikation motiverat dig till att göra något utav dessa 

alternativ: 

Skaffat gymkort (5) 

Anmält mig till ett lopp i löpning (4) 

Anmält mig till hinderbana tävling (3) 

Anmält mig till ett cykellopp (2) 

Annat (1) 

 

Fråga 24. Har din Fitness applikation motiverat till dig att utföra mer fysisk aktivitet 

under användandet av applikationen och efter? 

Ja (2) 

Nej (1) 

 


