
 

 

PRESSMEDDELANDE 28 AUGUSTI 2017 

Fitbit lanserar ny premiumguide och coaching-erbjudande baserad 

på din hälsodata 

 
Fitbit lanserar nu betaltjänsten Fitbit Coach, Audio Coaching-sessioner och Guided Health 

Programs som erbjuder dynamiska, personliga och målbaserade träningsprogram för att du ska 

kunna uppnå positiva hälsoresultat. 

Fitbit, marknadsledande inom wearables, lanserar idag en ny premium guide och coaching-

erbjudande som utformats för att analysera din Fitbit-data och ge dig ett anpassat träningsprogram, 

och andra verktyg skräddarsydda för dina specifika mål. 

 

De första verktygen som lanseras med detta erbjudande är Fitbit Coach-appen, som ersätter 

nuvarande Fitstar Personal Trainer-appen. Den nya appen kombinerar de populära video-

träningspassen med nya ljudbaserade coaching-program för att hjälpa dig att förbättra din 

uthållighet, fart och form. 

Fitbit introducerar även Guided Health Programs bestående av en steg-för-steg guide, personliga 

insikter, pedagogiska verktyg och belöningar för att uppmuntra positiva beteendeförändringar och 

hälsoresultat. Under 2018 och framåt kommer Fitbits nya premiumerbjudande att inkludera 

avancerade verktyg med ett bibliotek av träningsprogram utvecklade av Fitbits rådgivningspanel, för 

att ge dig hälso- och träningscoachning personlig för dig.  

- Denna nya premiumtjänst är nästa kapitel för Fitbit – med smartare, mer anpassningsbara och 

personligare upplevelser för våra användare och som uppmuntrar deras positiva hälsoresultat. Vi har 

dessutom planer att öppna plattformen för andra- och tredjepartspartners i framtiden. På detta vis 

kommer vårt premiumerbjudande att växa med nytt innehåll och nya verktyg för att ge användare en 

enklare väg för att förbättra sin hälsa, säger Jon Oakes, produktchef på Fitbit.  

Dynamiska träningspass, anpassade för dig 

Den nya Fitbit Coach-appen slås samman med Fitstars dynamiska träningspass som anpassas 

https://www.fitbit.com/
https://www.fitbit.com/fitbit-premium


vartefter du utvecklas. Den använder sig av din Fitbit-data för att rekommendera videos och de nya 

ljudbaserade träningspassen baserade på din träningsnivå och dina mål. Forskning visar att 85 

procent av de som använder videobaserade träningspass från Fitstar (nu i Fitbit Coach) i åtminstone 

fem sessioner ser en ökning i styrka.1 

• Träningspass med kroppsvikt: Välj vilken personlig tränare som ska guida dig genom video-

träningen som anpassas efter dina framsteg och ger feedback. Tekniken bakom Fitbit Coach 

kommer att uppdatera varje framtida träningspass baserat på din feedback, precis som en 

personlig tränare.  

• Nya Audio Coaching: Öka din uthållighet, hastighet och kom i form genom att lyssna på över 

40 ljudbaserade träningsprogram utformade för löpning och promenad. Håll dig motiverad 

med varierande svårighetsgrad, längd, tränare och musik. Nya sessioner för crosstraining och 

styrketräning kommer under 2018. 

• On-demand-träning: Få tillgång till dina favoritpass eller välj pass med kroppsvikt baserade 

på tid, svårighetsgrad eller träningsform för att få steg-för-steginstruktioner fokuserade på 

form och teknik.  

• Rekommenderade träningspass: Se rekommenderade övningar i Fitbit Coach-appen baserade 

på din aktivitetsdata. Om du till exempel cyklade igår kommer appen att t ex föreslå ett pass 

med fokus på mage, armar och bröst så att dina ben får vila. 

Vägledning för att uppmuntra en hälsosam livsstil 

Oavsett om du försöker springa din första 5 km-runda eller börja äta nyttigare, så kommer 

funktionen Guided Health Programs att ge dig stöd och verktyg för att hjälpa dig att komma dit. Varje 

flerveckorsprogram kombinerar personlig vägledning och skräddarsydda instruktioner steg-för-steg. 

Tillsammans med utbildande verktyg och hälsoinsikter uppmuntrar funktionen positiva resultat.  

De första programmen fokuserar på träning och kost. Ytterligare program inom träning, kost, hälsa 

och sömn kommer under 2018: 

• Löpning för nybörjare: Ett sexveckors-program har tagits fram av experter för att hjälpa nya 

löpare att ta sig från soffan till att löpa i 45 minuter. Tillsammans med Fitbits nya Audio 

Coaching-pass och utbildning framtaget av experter, kommer du att bygga upp din 

uthållighet, utbilda dig och hålla dig motiverad. 

• Bli av med ditt sockersug: Ett fyraveckors-program utformat att hjälpa dig att känna igen och 

minska ditt sockerintag samt utveckla hälsosamma kostvanor. Genom att använda rätt 

verktyg kommer programmet att hjälpa dig att förstå och undvika tillsatt socker, som inte är 

märkt på livsmedlen. Du kommer även få hjälp att anpassa din konsumtion efter World 

Health Organizations rekommendationer genom tips, mål och belöningar. 

- För att ett hälsoprogram ska ha långvariga resultat, måste det vara skräddarsytt för dig. Med en av 

världens största hälsodatabaser kan Fitbit ge djupare insikter för att hjälpa dig att hålla dig på banan, 

bli uppmuntrad när du behöver det som mest och hålla dig motiverad. Den här typen av 

skräddarsydd coaching kommer att hjälpa människor att utveckla nyttigare vanor och när det 

kommer till att nå och upprätthålla sina hälsomål, säger Dr. Sherry Pagoto, professor i medicin på 

University of Massachusetts Medical School och medlem i Fitbit Advisory Panel. 

Pris och Tillgänglighet 

De nya coaching-tjänsterna kommer att lansera med Fitbit Coach personliga tränings-app och vara 

tillgänglig för Android, iOS, och Windows under hösten 2017. Audio Coaching kommer att finnas 



tillgänglig på Fitbit Ionic™ under 2018. Den första Guidade hälsoprogrammen kommer finnas 

tillgängliga i vinter i ”Coach”-sektionen i Fitbit-appen.ii 

Idag lanserar Fitbit också Fitbit Ionic, Fitbit Flyer™ and Fitbit Aria 2™; se pressmeddelanden och bilder 

på www.fitbit.com/press. 

Om Fitbit, Inc. (NYSE: FIT) 
Fitbit hjälper människor att leva hälsosammare och mer aktiva liv genom att förse dem med data, inspiration och guidning 
för att nå sina mål. Som globalt ledande aktör inom wearables, designar Fitbit produkter och upplevelser som ger 
motivation för vardaglig träning. Fitbits innovativa och populära aktivitetsarmband är Fitbit Surge®, Fitbit Blaze™, Fitbit 
Charge 2™, Alta HR™, Alta®, Fitbit Flex 2®, Fitbit One®, Fitbit Zip®, smarta sportklockan Fitbit Ionic™, trådlösa hörlurarna 
Fitbit Flyer™, Fitbit Aria® samt Wi-Fi-vågen Fitbit Aria 2™. Fitbits produkter säljs av 55 000 återförsäljare i 65 länder världen 
över. Fitbit-plattformen drivs av ett av världens största sociala träningsnätverk med hälso- och fitnessdata, och ger 
personliga erfarenheter, insikter och vägledning genom ledande programvara och interaktiva verktyg, inklusive Fitbit- och 
Fitbit Coach-apparna, guidade hälsoprogram och Fitbit OS för smartklockor. Fitbit Health Solutions utvecklar hälsolösningar 
som är skapade för att öka engagemang, förbättra hälsoeffekterna och ge en positiv utdelning för arbetsgivare och dess 
hälsoprogram. 
 
Fitbit och Fitbit logotypen är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Fitbit, Inc. i USA och i andra länder. 
Fler Fitbit-varumärken kan hittas på www.fitbit.com/legal/trademark-list.  Alla tredje-parts varumärken, servicemärken och 
produktnamn tillhör sina respektive ägare. 

Följ oss på Facebook och dela dina Fitbit-upplevelser.   
 
Forward-Looking Statements 
This press release contains forward-looking statements, within the meaning of the safe harbor provisions of the Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995, that involve risks and uncertainties including, among other things, statements 
regarding the future retail availability of Fitbit Ionic, including any special edition devices and accessories, as well as the 
future availability of the Fitbit app software development kit, Fitbit Studio, Fitbit App Gallery and available apps, and other 
product features described in this release, including Fitbit Pay and the relative SpO2 sensor. These forward-looking 
statements are only predictions and may differ materially from actual results due to a variety of factors, including the 
effects of the highly competitive market in which we operate, including competition from much larger technology 
companies; any inability to successfully develop and introduce new products, features, and services or enhance existing 
products and services; product liability issues, security breaches or other defects; and other factors discussed under the 
heading “Risk Factors” in our most recent report on Form 10-Q filed with the Securities and Exchange Commission. All 
forward-looking statements contained herein are based on information available to us as of the date hereof and we do not 
assume any obligation to update these statements as a result of new information or future events. 

 

1 Baserat på anonym användardata, 2017. 
2 Fitbit Coach video workouts kommer att finnas tillgänglig på engelska, franska, tyska, portugisiska och spanska i höst. Audio Coaching 
workouts kommer att finnas tillgänglig på engelska i Fitbit Coach app i höst, på franska och tyska kommer snart. Guided Health Programs 
kommer att finnas tillgänglig på engelska på Fitbit-appen i vinter. 
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