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Förord

NYTT TRÄNINGSLIV  
– NYA MÖJLIGHETER

Ett år passerade, med många olika prövning-
ar i skuggan av pandemin. Inte minst har vår 
rörlighet kommit att påverkas, och då inte bara 
möjligheten att resa. Många har flyttat hem 
kontoret, satt sitt gymkort på paus men samti-
digt känt ett skriande behov av att röra på sig i 
vardagen. 

Många har kämpat på med träning och aktivi-
teter under året som gått, och det finns något 
väldigt hoppingivande över all den kreativa 
energi som flödat under året med coronasmit-
tan – nya sätt att träna har provats, träningsre-
pertoaren har breddats och vi har blivit bättre 
på att ta tillvara möjligheter till fysisk aktivi-
tet.  Nyligen meddelade Tough Viking som ju 
tidigare arrangerat stora lopp och tävlingar att 
man nu istället lanserar ett tillfälligt utegym på 
Bananpiren i Göteborg. 

Om de nya träningsvanorna är här för att stan-
na, det återstår att se, men vi tränande svensk-
ar tycks i alla fall ha ställt om och anpassat oss 
till Träning 2.0 – ett träningsliv som finner sina 
egna vägar. 

Träning kan vara en faktor som gjort att många 
trots allt hållit näsan ovan vattenytan. Fysisk 
aktivitet är helt enkelt bra för både kropp och 
själ, och just därför fann vi det så intressant 
och viktigt att undersöka hur den tränande 
delen av befolkningen (som ju är en majoritet, 
78 procent enligt vår färska undersökning) 

förändrat sina träningsvanor under pågående 
pandemi. Vi var nyfikna på hur den tränande 
delen av befolkningen hanterat året som gått, 
det är också vårt ansvar som ett av de ledande  
företagen som främjar fysisk aktivitet att faktiskt 
lyssna av och förstå vad som sker i samhället. 

Till vår hjälp har vi använt vår unika globala 
anonymiserade användardata som kommer från 
vårt digitala ekosystem för träning, Garmin 
Connect. Vi har också anlitat det oberoende 
undersökningsföretaget Kantar Sifo som ställt 
frågor till ett statistiskt urval svenskar som 
tränar regelbundet.

Marcus Bjärneroth  
Director of Public/Media Relations  
Garmin Nordic
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Vi tränar mer utomhus
När Sifo ställer frågan om hur utomhusträning-
en påverkats jämfört med innan coronautbrot-
tet svarar 31 procent att de tränar utomhus mer 
idag än innan coronapandemin, medan 48 
procent uppger att de tränar lika mycket. 

Fler upptäckte yoga och avslappning
Många har fått ägna sig åt hemmaarbete – säl-
lan i helt arbetsmiljöanpassade hemmakontor. 
Kort och gott – vårt behov av avslappning har 
kanske ökat? Nio procent uppger att de ägnar 
sig mer åt yoga och olika avslappningsövning-
ar nu än före pandemin, och bland kvinnorna 
är samma siffra 13 procent och i den yngsta 
åldersgruppen 18-29 år är ökningen hela 17 
procent. Andelen som svarar lika mycket som 
tidigare är 21 procent och sedan finns det en 
stor grupp som aldrig ägnat sig åt yoga och 
avslappning: 63 procent.

– Yoga och avslappningsövningar har gene-
rellt ökat i popularitet genom åren, och i vår 
undersökning syns det tydligt att trenden håller 
i sig under pandemin. Kanske detta är en effekt 
av mångas behov av att processa och bearbeta 
både en inre oro och stress liksom isoleringen 
och de drastiska förändringarna av sociala be-
teenden och vanor, säger Marcus Bjärneroth, 
Garmin.

Garmin Connect-användarna som brukar ägna 
sig åt yoga ökade globalt enligt statistiken sitt 
yogande med fantastiska 93 procent under 
pandemiåret jämfört med året tidigare, vilket ju 
också säger något intressant om behov av att 
skapa nya rutiner anpassade till nuet – som till 
exempel att jobba för att minska stress. 

Powerwalks ökade mest
Det tycks under ”året med corona” ha utveck-
lats till en smärre folkrörelse – den raska och 
ibland långa promenaden eller powerwalk 
som många föredrar att kalla det. Många tycks 
kunna skriva under på mantrat som hörs i 
landet: Lunchrast på hemmakontoret? Ut och 
gå! Suttit stilla framför skärm hela dagen? Gå 
en lång runda i skog och mark!

Powerwalks är nämligen den aktivitetsform 
som flest svenskar gör mer av idag än innan 
coronautbrottet: Hela 41 procent av Sveriges 
befolkning som tränar regelbundet uppger att 
de oftare tar powerwalks idag än innan corona- 
utbrottet. Marcus Bjärneroth, Garmin:

– Powerwalks är fantastiska, det kan de allra 
flesta göra – och med de här siffrorna i bak-
huvudet så gör uppenbarligen en stor del av 
befolkningen det. Tvingas man husera på färre 
kvadratmeter växer ju behovet av att ta sig ut 
och gå. Själv tar jag numera gärna möten ”on 
the go”, ett smart sätt att använda tiden och 
inte fastna i stillasittande, och det är jag nog 
inte ensam om! 

Powerwalks är också den allra vanligaste  
träningsformen bland svenskar som tränar,  
54 procent säger att de gör det regelbundet.

Samma tendens syns globalt i data från 
Garmin Connect. Användare i hela världen 
loggade in 55 procent fler promenadaktivite-
ter under året med pandemin. En ökning av 
genomsnittet på antalet tagna steg med nära 
åtta procent kan också utläsas av samma data.

Träning 2.0

TRÄNING 2.0  
– ETT NYTT TRÄNINGSLIV ÄR FÖTT!
Vi lät Sifo undersöka hur den tränande delen av befolkningen påverkats av  
coronapandemin avseende ett antal specifika träningsformer – det vill säga,  
tränar man mer, mindre eller lika mycket som innan utbrottet. Här är vad vi fann.
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Vi tränade mer med partner och familj
I den stora andel av Sveriges befolkning som 
tränar regelbundet uppger 16 procent att de 
tränar mer idag med en partner och/eller 
familjemedlem än jämfört med innan pande-
min. Lika mycket säger 33 procent och mindre 
säger 8 procent.

– Detta kan vara en positiv sida av coronapan-
demin, att man kommer närmare nära och 
kära. Även om det också kan innebär slitning-
ar att båda i en relation arbetar hemma så tror 
jag fördelarna överväger. Och rätt hanterat så 
tror jag att relationerna både som par och med 
barnen kan bli bättre – med rätt verktyg. Att 
tillsammans med sin partner träna kan vara ett 
bra sätt att få mer kvalitetstid, om man är på 
samma nivå och ser det som relationstid.

Hemmaträning ökade - såklart
Stängda eller restriktiva gym och allt fler hemma- 
arbetande svenskar har inneburit att var tredje 
tränande svensk, eller 35 procent, tränar hem-
ma mer idag än före pandemin.

Framför allt kvinnor, 41 procent, svarar att de 
tränar mer hemma och i åldersgruppen 18–29 
år är det nära hälften, 47 procent, som svarar 
att de tränar mer hemma.

Lika mycket säger 38 procent och bara fem 
procent svarar att de tränar mindre hemma. 

– En viktig poäng tycker jag är att all träning 
räknas, och man kan göra förvånansvärt myck-
et bra träning i sitt eget hem, säger Marcus 
Bjärneroth, Garmin.

Magnus Samuelsson (Världens starkaste man 
1998) och i år aktuell med ny bok ”All träning 
räknas” intygar detta:

– Träna gör man inte för att bli bäst i världen utan 
för att få ett friskare och roligare liv. Det viktiga 
att komma ihåg är att all aktivitet räknas!

Apropå styrka så var just styrketräning en av 
de aktiviteter som ökade mest för de använda-

re som är uppkopplade mot Garmin Connect 
– det blev under pandeminåret 23 procent mer 
populärt globalt än året dessförinnan. 

– Det handlar ju om en sorts aktivitet som du 
väldigt lätt kan göra hemma, och du kan lägga 
in ett pass närhelst det passar ditt schema, så 
det finns en logik i att det ökat det senaste året, 
säger Marcus Bjärneroth. 

Nya tider, nya (digitala)  
träningslösningar
Situationen med större avskildhet under pan-
demin har gett oss nya vanor och beteenden. 
För att få en träningspush i rätt riktning har 
olika digitala fenomen seglat upp som en av 
många starka

En av fem, 19 procent, svarar att de tränar 
mer idag med hjälp av digitala lösningar som 
exempelvis onlineträning och träningsvideor 
än före pandemin. Bland kvinnorna är det så 
många som 30 procent som tränar mer med 
digitala lösningar och ökningen är som störst 
i åldersgruppen 18-29 år, av dessa är det 17 pro-
cent som tränar mer med digitala lösningar än 
före pandemin. 

Fler mäter sin träning
Var tionde, alltså 10 procent, mäter oftare sin 
träning med smartklocka eller app idag än 
jämfört med innan pandemin, en knapp tredje-
del (28 procent) gör det i lika stor utsträckning 
som tidigare. 

– Tekniken är till för att hjälpa och den ger  
stora möjligheter att mäta, analysera, förbättra, 
underlätta och utmana samt uppmuntra till  
träning. Vi ser detta även i våra egna interna 
och anonymiserade användardata att använ-
dandet av teknik i samband med träning blir 
allt vanligare. Vi ser även att många kvinnor 
blivit mer positiva till tekniska lösningar som 
smartklockor med mera, säger Marcus Bjär-
neroth, Garmin.

Träning 2.0
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Antalet svenskar som tränar  
regelbundet har blivit fler
Absolut har pandemin haft negativa effekter på 
tränandet, men samtidigt tycks den tränande 
svensken dels ha funnit ut nya vägar att röra 
på sig, dels i viss utsträckning ha kommit igång 
med ett mer mångsidigt tränande. Fram tonar 
en mer mångsidig bild av träningslivet under 
pandemin än vad som kan uttryckas endast i 
en slagkraftig rubrik. Några resultat kan te sig 
självklara, men andra ger en mer överraskande 
insyn i svenska folkets nya träningsvanor.

Om vi börjar med att titta på hur många 
svenskar som faktiskt tränar regelbundet, 
enligt vår definition minst en dag i veckan, så 
handlar det om nära åtta av tio, 78 procent, 
vilket innebär en signifikant ökning jämfört 
med för bara ett år sen, då svarade 73 procent 
detsamma. Det tycks alltså vara så att personer 
som tidigare inte tränat regelbundet nu har 
börjat med det.

I den grupp som tränar oftast, fem dagar i 
veckan eller mer, har kvinnorna gjort ett ryck – 
23 procent av kvinnorna svarar att de tränar så 
många dagar i veckan jämfört med 18 procent 
för ett år sedan.

Bland de äldre som tränar fem dagar i veckan 
eller mer ser vi också en ökning: I åldersgrup-
pen 65-79 år tränar 28 procent fem dagar eller 
mer i veckan vilket innebär en ökning med 
fyra procent sedan föregående år.

Ändrade träningsvanor?
Fler svenskar har börjat att träna regelbundet 
enligt Sifo:s undersökning, men hur har den 
tränande svenskens träningsvanor påverkats 
av coronapandemins många restriktioner, 
rekommendationer och förändrade livsbeting-
elser? Här ger resultaten en delvis blandad 
bild. Av den tränande delen av befolkningen 
som ingått i denna undersökning, det vill säga 
de svenskar som tränar minst en gång i veck-

Våra nya träningsvanor

VÅRA NYA TRÄNINGSVANOR 
Vi tränande svenskar tycks ha ställt om och anpassat oss till Träning 2.0. Efter den 
första chocken med pandemin visar det sig till exempel att andelen svenskar som 
tränar regelbundet faktiskt ökat jämfört med ett år sedan, då pandemin bara hade 
pågått ett par månader.
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an, uppger en femtedel (19 procent) att deras 
tränings- och motionsvanor har påverkats av 
coronautbrottet på så vis att de tränar mer. Det 
kan tyckas vara en ansenlig mängd, men siff-
rorna visar också att det finns en klar trend att 
många tränar mindre – var tredje (32 procent) 
i undersökningen svarar att de tränar mindre 
medan en av två (48 procent) uppger att de 
inte påverkats. 

Andelen som uppger att de tränar mer har ökat 
från fyra procent till 19 procent på ett år.  

– Jag tolkar det som att folk efter den initiala 
chocken efter pandemins utbrott tagit tag i sin 
träning. Vi vet att antalet golfrundor har ökat 
exempelvis, externa siffror visar att cykel-
försäljning slår i taket och vår försäljning av 
aktivitetsklockor har också ökat kraftigt, säger 
Marcus Bjärneroth, Garmin.

Ett annat positivt sätt att se på saken är att jäm-
föra med när Sifo ställde exakt samma fråga 
till den tränande delen av befolkningen i april 
2020. Då svarade bara 4 procent att man träna-
de mer, och hela 39 procent svarade att man 
tränade mindre. Framför allt de som tränar 
mer som en följd av coronapandemin har ökat 
kraftfullt det senaste året, 15 procentenheter 
närmare bestämt.

Garmin har också tillgång till sina egna använ-
dares träningsdata via Garmin Connect, det 
interaktiva verktyget som miljoner användare i 
hela världen använder för att tracka, analysera 
och dela sina hälso- och träningsaktiviteter. 

Dessa globala resultat visar att användarna un-
der pandemin till exempel loggat in fler olika 
sorters aktiviteter, och man har också börjat 
pröva nya träningsformer i högre utsträckning: 
åtta procent fler av Garmins användare log-
gade in minst två aktiviteter per vecka under 
pandemiåret.

– Vår anonymiserade data från Garmin Connect 
visar framför allt en sak: våra användare i stora 
delar av världen har anpassat sig efter pandemin. 
Är man ”fast i hemmet” ja då har man anpassat 
träningen efter det – man hittar nya kreativa 
och säkra sätt att röra på sig, om man redan är 
en aktiv person som tränar regelbundet, säger 
Marcus Bjärneroth.

Våra nya träningsvanor
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Utvalda resultat

UTVALDA RESULTAT  
DATA FRÅN KANTAR SIFO

78%
Nära åtta av tio svenskar 

tränar minst en gång i veckan. 
(2020: 73%)

1 AV 5
tränar mer med hjälp av 

digitala lösningar än jämfört 
med innan pandemin.

VAR 
TIONDE

mäter oftare sin träning  
med smartklocka eller  

app idag än jämfört med 
innan pandemin.

9%
uppger att de ägnar sig  
mer åt yoga och olika  

avslappningsövningar nu  
än före pandemin.

23%
Andelen kvinnor som  

tränar fem gånger i veckan 
eller oftare har ökat  

jämfört med förra året 
(2021: 23% vs 2020: 18%)

1 AV 5  
SVENSKAR

som tränar (19%) svarar  
att deras tränings- och  

motionsvanor har påverkats 
av coronautbrottet i form  

av att de tränar mer.

VAR 
TREDJE

svarar att de tränar mindre 
medan en av två uppger att 
de inte påverkats. Andelen 
som uppger att de tränar 

mer har på ett år ökat från 
fyra procent till 19 procent.

41%
av Sveriges befolkning  
som tränar regelbundet 
uppger att de oftare tar 

powerwalks idag än  
innan coronautbrottet.

VAR 
TREDJE 
TRÄNAR

mer hemma (35%)  
och utomhus (31%).

16%
uppger att de tränar mer 

idag med en partner  
och/eller familjemedlem än 

jämfört med innan pandemin.

Källor Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Welcom/Garmin. Den bygger på ca 1000 intervjuer, bland svenska allmänheten  
som tränar minst en gång i veckan. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 15 och 17 mars 2021.
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Powerwalks en ny folkrörelse
Powerwalks är den aktivitetsform som flest 
svenskar gör mer av idag än innan coronaut-
brottet: Hela 41 procent av Sveriges befolkning 
som tränar regelbundet uppger att oftare tar 
powerwalks idag än innan coronautbrottet. 

– Powerwalks är fantastiska, det kan de allra 
flesta göra – och med de här siffrorna i bak-
huvudet så gör uppenbarligen en stor del av 
befolkningen det. Tvingas man husera på färre 
kvadratmeter växer ju behovet av att ta sig ut 
och gå, säger Marcus Bjärneroth. 

Powerwalks är också den allra vanligaste  
träningsformen bland svenskar som tränar,  
54 procent säger att de gör det regelbundet. 
Samma tendens syns även globalt i den  
anonymiserade användardatan från Garmin 
Connect. Användare i hela världen loggade in 
55 procent fler promenadaktiviteter under året 
med pandemin. En ökning av genomsnittet på 
antalet tagna steg med nära åtta procent kan 
också utläsas av samma data.

Nya tider, nya (digitala)  
träningslösningar
En av fem, 19 procent, svarar att de tränar mer 
idag med hjälp av digitala lösningar som exem-
pelvis onlineträning och träningsvideor än före 
pandemin. Ser man bara på kvinnorna är det 
så många som 30 procent som tränar mer med 
digitala lösningar och ökningen är som störst 
i åldersgruppen 18-29 år, av dessa är det 17 pro-
cent som tränar mer med digitala lösningar än 
före pandemin. 

Pandemin fick fler att upptäcka  
yoga och avslappning
Nio procent, alltså nära en av tio tränande 
svenskar uppger att de ägnar sig mer åt yoga 
och olika avslappningsövningar nu än före 
pandemin, och bland kvinnorna är samma 
siffra 13 procent.

– Kanske detta är en effekt av mångas behov 
av att processa och bearbeta både en inre oro 
och stress liksom isoleringen och de drastis-
ka förändringarna av sociala beteenden och 
vanor, säger Marcus Bjärneroth.

Vi tränar mer utomhus
Det kommer kanske inte som en stor överrask-
ning, men 31 procent att de tränar utomhus 
mer idag än innan coronapandemin, medan 
48 procent uppger att de tränar lika mycket. 

Pandemin fick oss att träna mer  
med partner och familj
I den stora andel av Sveriges befolkning som 
tränar regelbundet uppger 16 procent att de 
tränar mer idag med en partner och/eller 
familjemedlem än jämfört med innan pande-
min. Lika mycket säger 33 procent och mindre 
säger åtta procent.

Sammanfattning

SAMMANFATTNING  
RAPPORTENS RESULTAT
Pandemin fick den tränande delen av befolkningen att börja träna online samt  
ägna sig mer åt yoga och powerwalks. Det är några av det viktigaste resultaten  
som bygger på Sifo-undersökningen och Garmins användares globala träningsdata.
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Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med Garmin, 
tveka inte att höra av dig!

Marcus Bjärneroth  
PR-ansvarig Garmin Nordic  
Tel. 0766-20 26 03

Produktion
Garmin Insights 1/2021 ” Träning 2.0 
– så blev svenskens nya träningsliv” 
är framtagen av Garmin i samarbete 
med kommunikationsbyrån Welcom.

Källor
Undersökningen har genomförts av 
Kantar Sifo på uppdrag av Welcom/
Garmin. Den bygger på ca 1000 in-

tervjuer, bland svenska allmänheten 
som tränar minst en gång i veckan. 
Datainsamlingen genomfördes i 
Kantar Sifos slumpmässigt rekryte-
rade webbpanel, mellan 15 och 17 
mars 2021.

Artikel på Garmin.com:
https://www.garmin.com/en-US/blog/
health/how-garmin-users-prioriti-
zed-movement-in-a-global-pandemic/

Om Garmin
Built to last. Tre enkla ord som 
beskriver våra produkter, vårt 
företag, vår kultur och vår framtid. 
Som en ledande global leverantör av 
navigationslösningar strävar vi efter 

att tillverka överlägsna produkter för 
bilar, flyg, sjöfart, utomhusaktiviteter 
och sport som är en grundläggande 
del av våra kunders liv.

©2021 Garmin. Garmin ett regist-
rerat varumärke av Garmin Ltd 
och dess dotterbolag. Alla andra 
varumärken, produktnamn, företags-
namn och servicemarkeringar tillhör 
och ägs av dess respektive ägare. 
Alla rättigheter är reserverade.

Kontakt


