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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor såsom fysisk inaktivitet och ohälsosamma kostvanor 

leder till ökad risk för sjukdom vilket kan innebära en stor belastning för individen, hälso- och 

sjukvården samt för samhället. Hälso- och sjukvården ska vägleda individen till att främja en 

hälsosam livsstil, dock ställer det krav på att individen själv utför förändringsarbetet. Det 

finns idag ett brett utbud av hälsoapplikationer med olika hälsofrämjande inriktningar som 

används som verktyg för att stödja/vägleda individen till en förbättrad hälsa. Idag finns inga 

riktlinjer för hälso-och sjukvårdspersonal gällande rekommendationer till patienter avseende 

adekvata hälsoapplikationer.  

Syfte: Syftet var att undersöka om personer med hjälp av en mobilapplikation avsedd för en 

specifik hälsofrämjande åtgärd, tex. viktnedgång, erhåller ett annat resultat jämfört med 

personer som genomgår samma livsstilsåtgärd men som ej har mobilapplikationen som stöd. 

Ett yttligare syfte var att undersöka mobilapplikationernas huvudsakliga funktion.  

Metod: För att besvara litteraturöversiktens syfte genomfördes databassökningar där studier 

av RCT design inkluderades, totalt inkluderades 18 studier. Samtliga studier 

kvalitetsgranskades med hjälp av ett vedertaget granskningsprotokoll.  

Resultat: Mobilapplikationernas effekt på livsstilsförändringar varierade, en del studier 

påvisade förbättrade kliniska resultat medan andra studier inte påvisade någon effekt, detta 

oavsett vilken livsstilsförändring som undersöktes. Majoriteten av studierna behandlade 

livsstilsförändringar avseende fysisk aktivitet, kosthållning samt diabetes. 

Mobilapplikationernas huvudsakliga funktion var självmonitorering, feedback och 

målsättning samt information/kunskap. 

Slutsats: Mobilapplikationers effektivitet tycks bero på personens individuella förutsättningar 

och kontext vilket kan vara avgörande för resultatet. Mobilapplikationer som verktyg i en 

livsstilsförändring har potential att i framtiden kunna vara effektiva, dock krävs mer 

forskning.  

 

Nyckelord Livsstil, mobilapplikationer, hälsofrämjande, litteraturöversikt 

 



	

ABSTRACT 

Background: Unhealthy living habits such as physical inactivity and unhealthy eating habits 

lead to an increased risk of disease, which can pose a major burden for individuals, health 

care and society. Healthcare providers should assist the individual to promote a healthy 

lifestyle, but it requires that the individual himself performs this change. Today there´s a wide 

range of health promotion applications used as tools to support/guide the individual to an 

improved health. At present there are no gudielines for healthcare professionals regarding 

recommendations to the patient regarding adequate health-applications. 

Objective: The purpose was to investigate whether persons using a mobile application 

intended for a specific health promotion measure, eg. weight loss, would have different results 

compared to people undergoing the same lifestyle change but who do not have the mobile 

application as support. A further purpose was to investigate the main function of mobile 

applications. 

Method: Database searches were conducted, studies of RCT design were included, in total, 

18 studies were included. All studies were evaluated regarding the studies quality using a 

approved audit protocol. 

Results: The effects of the mobile applications on lifestyle changes varied, some studies 

showed improved clinical outcomes, while other studies did not show any effect, regardless of 

the lifestyle change investigated. The majority of the studies involved lifestyle changes 

concerning physical activity, diet and diabetes. The main features of the apps were self-

monitoring, feedback and goalsetting, as well as information / knowledge domain. 

Conclusion: The effectiveness of mobile applications seams to depend on the individuals 

conditions and context, which may be crucial to the outcome. Applications as tools in a 

lifestyle change have the potential to be effective in the future, but further reaserch is 

required.  

 

Key words: Lifestyle, mobile applications, health promotion, literature review. 
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BAKGRUND 

Ohälsosamma levnadsvanor 

Ohälsosamma levnadsvanor såsom fysisk inaktivitet, tobak- och alkoholbruk samt osunda 

kostvanor utgör inte bara negativa konsekvenser för den enskilde i form av ökad risk för 

sjukdom och förtidig död. Ohälsosamma levnadsvanor resulterar även i stora 

samhällsekonomiska kostnader. I Sverige uppskattas den totala kostnaden för ohälsa till minst 

120 miljarder kronor per år (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

 Socialstyrelsen (2011) har gett ut nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

innehållande rekommendationer avseende förebyggande av sjukdom genom att främja 

livsstilsförändringar. Riktlinjerna ger rekommendationer för hälso-och sjukvårdens 

förebyggande arbete. Levnadsvanor är en faktor som kan bidra till sjukdomsbördan i Sverige, 

detta i synnerhet om man även tar hänsyn till arvsanlag. Med detta i åtanke är det avgörande 

att patienten erbjuds stöd från hälso- och sjukvården till förändrade levnadsvanor. De centrala 

rekommendationerna är riktade till sjukdomsförebyggande åtgärder avseende tobaksbruk, 

riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor. I riktlinjerna 

anges rådgivande samtal som första åtgärd i arbetet med patienter som har en ohälsosam 

livsstil. Rådgivande samtal innefattar råd gällande hälsosamma vanor såsom fysisk aktivitet 

och sunda kostvanor till patienter som bedöms behöva det. Socialstyrelsen har i sina riktlinjer 

definierat vad som anses vara otillräcklig fysisk aktivitet, riskfyllt tobaksbruk osv. Insatser 

som främjar patienten till en hälsosam livsstil, t.ex. ökad fysisk aktivitet, kommer i denna 

uppsats att definieras som egenvårdsåtgärder.  

Enligt SOSFS 2009:6 definieras egenvård som en uppgift eller behandling som patienten 

självständigt kan utföra. Patientlagen (SFS, 2014:821) tydliggör hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar att stärka patientens ställning genom att främja dennes integritet, 

autonomi samt delaktighet. I en nyligen publicerad rapport av Statens Beredning för 

Medicinsk Utvärdering [SBU], 2017, beskrivs att patientens delaktighet kan stärkas genom att 

hälso-och sjukvården utgår utifrån patientens förutsättningar och önskemål till egenvård. En 

avgörande komponent för effekten av egenvård är följsamhet (Bondesson, 2009).  

Booth, Lowis, Dean, Hunter och Mckinley (2013) har studerat hur patienter med 

nydiagnostiserad diabetes typ 2 upplever utförandet av egenvård i form av förändrat kostintag 
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och fysisk aktivitet. Barriärer som identifierades var svårigheter att förändra vanor, negativa 

uppfattningar gällande den rekommenderade regimen, sociala barriärer, bristande kunskap 

och förståelse, brist på motivation samt praktiska barriärer. I mötet med patienten är det av 

vikt att distriktsköterskan har kunskap och förståelse för olika barriärer som patienten kan 

uppleva. 

Distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete skall genomsyras av ett 

holistiskt och etiskt förhållningssätt. Detta ställer krav på bred kunskap och lyhördhet till 

individens behov och rättigheter gällande delaktighet och tillvaratagande av 

egenvårdsförmågan (Distriktssköterskeföreningen i Sverige [DSF] & Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Lundberg, Jong, Kristiansen och Jong (2016) har studerat 

distriktssköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete i mötet med patienter med ökad risk 

för hjärt-och kärlsjukdom. Syftet var att identifiera vad som underlättar respektive hindrar 

detta arbete. För att kunna stötta distriktssköterskan till ett framgångsrikt arbete där patientens 

egenvård stärks krävs det en organisatorisk struktur och ett holistiskt synsätt i mötet med 

patienten. Kärnan i distriktssköterskans profession, att arbeta hälsofrämjande var tydlig och 

uppfattades som upplyftande men ibland även som en börda. 

Teoretisk referensram- Dorothea Orems egenvårdsteori 

Enligt Orem (2001) är omvårdnadens målsättning att främja individens självständighet genom 

att utföra egenvård vilket i sin tur ökar känslan av hälsa och välbefinnande. Syftet med 

egenvård är att tillföra och bibehålla fysiska och psykiska funktioner som är förenliga med de 

livsvillkor som individen står inför. Egenvård är aktiviteter som individen självständigt utför 

genom inlärning och utifrån individens kapacitet. Sjuksköterskans roll är att främja egenvård 

genom stöttning, undervisning och motivering. Orem (2001) ser människan som en helhet 

bestående av en inre fysisk, psykisk och social karaktär med varierande grad av 

egenvårdsförmåga. Hälsa är ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte 

enbart avsaknad av sjukdom eller funktionsnedsättning. Miljön påverkar människans förmåga 

till att utföra egenvård där både fysiska egenskaper och socioekonomiska faktorer inverkar. 

Egenvårdsteorin innefattar tre delar där egenvårdsbalans är central; Theory of self- care, teorin 

om egenvård, de praktiska aktiviteter med syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande 

som individen måste lära sig och avsiktligt utföra kontinuerligt och självständigt eller med 

hjälp av omgivningen. Theory of self- care deficit, teorin om egenvårdsbrist, att synliggöra 

individens behov av omvårdnad utifrån dennes egenvårdskapacitet. Egenvården brister om 
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egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskraven. Theory of nursing system, teorin om 

omvårdnadssystem, balansgången mellan individens egenvårdskapacitet och sjuksköterskans 

kompensatoriska roll. Syftet är att upprätthålla egenvårdsbalans genom sjuksköterskans 

förmåga att stötta egenvårdsförmåga genom information, stöd och undervisning. 

 

Hälso- och sjukvårdens digitalisering 

I takt med internets utbredning har begreppet eHealth etablerats, i svenska kontexter benämns 

det e-Hälsa. E-hälsa är inhämtandet av hälsorelaterad data med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknik. Det finns nationella styr- och policydokument avseende digitalisering 

inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården. År 2006 antogs den första strategin för e-Hälsa i 

Sverige genom ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL]. I takt med teknikens utveckling har dokumentet uppdaterats med nya strategier genom 

åren, den senaste versionen, ”Vision e-Hälsa 2025” utkom år 2015. Visionen lyder: ”År 2025 

ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-Hälsans möjligheter i 

syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt 

utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” 

(Regeringskansliet Socialdepartementet & SKL, 2015, kap. Nästa steg- en vision för e-

hälsoarbetet, s. 5).  

SKL har utvecklat en teknisk plattform (som i dagsläget förvaltas av 1177 vårdguiden) för att 

möjliggöra för vårdgivare att erbjuda olika former av internetbaserat stöd och behandlingar 

för att hjälpa personer med psykisk ohälsa. SKL genomförde, som ett led i utvecklingen av 

plattformen, en inventering av befintliga behandlingsprogram som används regelbundet i 

Sverige. Resultatet redovisades i rapporten: ”internetbaserade behandlingsprogram” från 

2015. I rapporten framkom att det vid tidpunkten för inventeringen fanns 74 tillgängliga 

program, varav 34 ansågs vara färdiga att användas inom reguljär vård, dessa 34 program 

granskade SKL närmare. Behandlingsprogrammen berörde områden som depression, 

missbruk, IBS-problematik, OCD, paniksyndrom, smärta, social fobi, stress, sömn, tinnitus, 

ätstörningar, samt ångest och oro. SKL:s sammanställning syftar till att understödja landsting 

och regioner i värderingen av behandlingsprogrammen, samt upphandlingsprocessen (SKL, 

2015a). 
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En vidareutveckling av termen e-hälsa är begreppet m-hälsa (mobil hälsa). M-hälsa är 

inhämtande av hälsorelaterad data via mobila enheter, t.ex. mobiltelefoner eller surfplattor 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2011).   

 

Mobilapplikationer med hälsoinriktning 

Applikation (app), är ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning, exempelvis 

mobila enheter (Nationalencyklopedin, 2017). Den första versionen av en applikation på en 

mobiltelefon var spelet ”Snake”, men det var först år 2007, i samband med att 

elektronikföretaget Apple Inc. lanserade sin första iPhone, som mobiltelefonapplikationer fick 

sitt genomslag. Vidare i föreliggande litteraturöversikt kommer mobilapplikationer att 

benämnas app/appar. 

Europakommissionen (2014) anser att m-hälsa och applikationer kan öka patienters 

upplevelse av kontroll och känsla av självständighet, d.v.s. understödja preventiva 

hälsoinsatser. Vidare kan detta möjliggöra ett effektivare hälso-och sjukvårdssystem, samt 

skapa möjligheter för innovativa tjänster inom hälsoområdet. Bristande finansiering, 

lagstiftning, prioritering samt bristande evidens gällande kostnadseffektivitet, kan vara 

barriärer som hindrar implementering av mHealth –program (WHO, 2016). 

Bland annat i Sverige och USA har riktlinjer avseende appar med hälsoinriktning utarbetats. I 

USA har Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, U.S. The Food and Drug Administration 

[FDA], författat ett dokument innehållande riktlinjer gällande medicinska mobilapplikationer; 

Mobile Medical Applications: Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff 

(2015). I dokumentet beskrivs bland annat att FDA endast avser att tillämpa tillsyn kring 

appar som är medicintekniska produkter och vars funktion kan utgöra en fara för patientens 

säkerhet om appar inte skulle fungera som avsett. FDA avser inte att tillämpa tillsyn eller 

regleringar kring appar med egenvårdsinriktning, t.ex. appar som hjälper patienten att själv 

hantera sin sjukdom eller tillstånd utan tillhandahållande av specifika råd eller behandling 

(FDA, 2015).  

Enligt svensk lag är en medicinteknisk produkt något som används för att påvisa, förebygga, 

övervaka, behandla eller lindra sjukdom eller kompensera en funktionsnedsättning samt 

kontrollera befruktning och dessa skall CE- märkas (SFS, 1993:584). I Sverige klassas en app 

som en medicinteknisk produkt om appar har ett medicinskt syfte. Tillverkaren av appen 
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ansvarar för att deras produkt uppfyller regelverket, dock kan läkemedelsverket utföra 

tillsynskontroller. Majoriteten av hälso- och livsstilsappar är inte medicintekniska produkter 

utan syftar till att främja personens livsstil eller hälsa, t.ex. genom att uppmuntra till mer 

fysisk aktivitet eller att äta mer hälsosamt(Artursson, 2016).  

Ramirez et al., (2016) redovisar att majoriteten av patienterna med kroniska sjukdomstillstånd 

ställde sig positiva till att använda it-baserad medicinsk teknologi för att hantera deras 

sjukdomstillstånd. Patienterna ansåg även att appar gällande kostråd, träning och generell 

information avseende medicinska tillstånd skulle vara användbara med syfte att främja hälsa. 

Bhuyan et al., (2016) redovisar att mer än hälften av deltagarna i studien upplevde att hälso- 

appar hade en positiv inverkan till ett hälsosamt beteende. Hale, Capra och Bauer (2015) 

presenterar ett verktyg som kan hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att matcha appar sett till 

patientens individuella behov vid kroniska sjukdomar i deras egenvård.  

I en nulägesrapport från SKL (2015b) undersöks möjligheter att appar skall kunna ansluta till 

de befintliga stöd- och behandlingsprogram som tillhandahålls via 1177 vårdguiden. 

  

Problemformulering 

Det stora utbudet av kommersiella appar öppnar upp för stora möjligheter för den enskilde 

individen, samhället och professionen, men innebär även ökade krav på appens tillförlitlighet 

(Europakommissionen, 2014). Som tidigare nämnt bidrar ohälsosamma levnadsvanor till 

negativa konsekvenser för patienten men även ökade kostnader för samhället. I 

distriktssjuksköterskan arbete ingår att stötta och vägleda patienter till livsstilsförändringar 

som främjar hälsa och förebygger ohälsa. 

Av egna erfarenheter samt litteratur (Bondesson, 2009) vet författarna att följsamhet till 

livsstilsförändringar är svårt men avgörande för ett bra resultat. Appar, som ett verktyg för 

patienter som ska genomgå livsstilsförändringar, är ett relativt nytt område. Implementeringen 

av appar via 1177 vårdguiden pågår, men är ännu inte ett givet tillägg i distriktsjuksköterskans 

verktygslåda i det hälsofrämjande arbetet. Med Regeringskansliet och SKL:s ”vision e-hälsa 

2025” i åtanke avser vi därför undersöka om en app kan vara ett adekvat hjälpmedel för 

patienten i dennes livsstilsförändring.  
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Resultatet kan tänkas medföra ökad kunskap till sjukvårdens olika professioner, studenter och 

andra som finner ämnet intressant. 

Syfte 

Syftet var att undersöka om personer med hjälp av en mobilapplikation avsed för en specifik 

hälsofrämjande åtgärd, tex. viktnedgång, erhåller ett annat resultat jämfört med personer som 

genomgår samma livsstilsåtgärd men som ej har mobilapplikationen som stöd. Ett ytterligare 

syfte var att undersöka mobilapplikationernas huvudsakliga funktion.  

Frågeställningar; 

- Om skillnader i resultaten påvisas, vilka är skillnaderna?  

- Vilka huvudsakliga funktioner har apparna? 

 

METOD 

Design 

För att sammanställa forskning inom valt område genomfördes en litteraturöversikt vilket 

innebär att befintlig forskning inom ett specifikt område sammanställs och beskrivs (Forsberg 

& Wengström, 2015). Ansatsen i litteraturöversikten var deskriptiv då syftet var att beskriva 

(Polit & Beck, 2016) eventuella skillnader mellan kontroll- och interventionsgrupp och 

beskriva apparnas funktioner. 

Sökstrategi 

Urval 

Databas sökningarna genomfördes under hösten 2017. Databaser som användes för 

inhämtning av artiklar var: Cinahl, PubMed samt Swemed+. Valet av databaser baserades på 

Forsberg och Wengströms (2015) beskrivning över databaser som är aktuella avseende 

omvårdnad och medicin. 

De sökord som användes baserades på studiens syfte, där PICO-modellen användes som stöd 

för val av sökord. PICO står för: Population, Intervention, Control samt Outcome (Forsberg & 

Wengström, 2015). Litteratursökningen genomfördes med hjälp av bibliotekarie vid Uppsala 

Universitet. För att utvidga antal träffar användes den booleska operatorn “OR” och för att 

specificera och avgränsa träffarna användes den booleska operatorn “AND”. Vid sökning med 
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“OR” inkluderades ett eller flera valda sökord, vid sökning med “AND” inkluderades 

samtliga valda sökord vilket beskrivs av Forsberg och Wengström (2015).  Följande sökord 

användes: ”mobile application”, ”life style”, ”RCT”, ”intervention”, ”health promotion” samt 

”self-care”. Sökorden användes i olika konstellationer. Adekvata studiers nyckelord 

granskades, detta resulterade dock inte i några nya sökord. Genom granskning av 

litteraturöversiktsartiklars referenslistor kunde ytterligare intressanta studier identifieras, vilka 

eftersöktes manuellt (Forsberg & Wengström, 2015). Genom manuell sökning identifierades 

en studie som inkluderades i resultatet, studien är markerad med * i tabell 5. En studie som 

identifierades i PubMed kunde inte öppnas i fulltext via Uppsala Universitets. En av 

författarna har tillgång till PubMed via Umeå Universitet, via detta förfarande kunde artikeln 

öppnas, denna artikel är markerad med *1 i tabell 5. Sökningning av artiklar genomfördes 

genom fritextsökning samt specialiserad sökning med ämnesord. Genom sökning med 

ämnesord kan utfallet bli mer exakt då ämnesord avser att beskriva innehållet i artikeln 

(Karlsson, 2012). I Cinahl benämns ämnesord Cinahl Headings, motsvarigheten i PubMed 

benämns ”MeSH”-termer och i SweMed+ benämns termerna Swedish MeSH (Karlsson, 

2012). Litteratursökningar redovisas i tabell 1 (PubMed), tabell 2 (SweMed+), tabell 3 

(Cinahl). 
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Tabell 1. Presentation av sökresultat i PubMed. 

Datum Sökord Begränsni
ngar 

Antal 
träffar 

Granskade 
abstrakt 

Granskade 
artiklar som lästes 
i sin helhet  

Uppfyllde 
inklusionsk
riterierna 

170904 Mobile application 
AND lifestyle 

5 år 180 180 14  4 

170910 ”Mobile 
application” 
”[MeSH-term] 
AND 
”lifestyle”[MeSH-
term] 

5 år 43 43 5 (varav 3 funna 
från tidigare 
sökning) 

 0 

170910 "Life Style"[Mesh] 
AND "Health 
Promotion"[Mesh] 
AND "Mobile 
Applications"[Mesh
] 

5 år 15 4 Alla funna från 
tidigare sökning 

 0 

170910 ("Self Care" 
[Mesh]) AND 
"Mobile 
Applications"[Mesh
] 

5 år, 
clinical 
trial 

33 33 3  3 

170911 Mobile application 
AND RCT 

5 år 43 43 5 (varav 1 funnen 
från tidigare 
sökningar) 

 3 

170913 Mobile application 
AND (lifestyle OR 
health promotion) 

5 år, 
randomize
d 
controlled 
trail 

56 56 11 (varav 5 funna 
från tidigare 
sökningar) 

6 
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Tabell 2. Presentation av sökresultat i SweMed+ 

Datum Sökord Begränsnin
gar 

Antal 
träffar 

Granskade 
abstrakt 

Granskade artiklar 
som lästes i sin 
helhet 

Uppfyllde 
inklusionskriteri
erna 

170910 Mobile application 
AND lifestyle 

Inga 1 1 1 0 

170910 Mobile application Engelska 1 1 0 0 

170910 Mobile application Svenska 13 1 0 0 

	

	

Tabell 3. Presentation av sökresultat i Cinahl 

Datum Sökord Begränsnin
gar 

Antal 
träffa
r 

Granskade 
abstrakt 

Granskade artiklar 
som lästes i sin 
helhet 

Uppfyllde 
inklusionskrit
erierna 

170913 mobile application* 
AND (lifestyle OR 
health promotion) 

2013-2017, 
Peer revewed, 
exclude 
MEDLINE 
records, 
english 
language 

77  77  6  1 

170913 mobile application* 
AND (lifestyle OR 
health promotion) 
AND intervention 

2013-2017, 
Peer 
reviewed, 
exclude 
MEDLINE 
records 

20  20  3 (samtliga funna 
från tidigare 
sökningar) 

 0 
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Tabell 4. Utvalda referenser ur litteraturöversikter. 

Tillvägagångssätt  Sökord Datum Litteraturöversikt Antal 
utvalda 
artiklar 
baserade på 
titel 

Granskade 
artiklar som 
lästes i sin helhet 

Databassökning via 
PubMed 

Mobileap
plication 
AND 
lifestyle 

170904 Sudhir, P.M. (2017). Advances in 
psychological interventions for 
lifestyle disorders: overview of 
interventions in cardiovascular 
disorder and type 2 diabetes mellitus. 
Current opinion in psychiatry, 30(5), 
346-351. 
DOI:10.1097/YCO.00000000000003
48  

1 0 

Granskning av 
referenslista från 
studie:  
Advances in 
psychological 
interventions for 
lifestyle disorders: 
overview of 
interventions in 
cardiovascular disorder 
and type 2 diabetes 
mellitus. 

 170904 Wu, Y., Yao X., Vespasiani, G., 
Nicolucci, A., Dong, Y., Kwong, J,... 
Li, S. (2017). Mobile App-Based 
Interventions to Support Diabetes 
Self-Management: A Systematic 
Review of Randomized Controlled 
Trials to Identify Functions 
Associated with Glycemic Efficacy. 
JMIR Mhealth Uhealth, 5(3), e:35. 
doi:10.2196/mhealth.6522  

2 1 

 

Litteraturöversikten grundar sig på publicerade vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. 

Eftersom syftet var att undersöka om skillnader kan påvisas mellan interventionsgrupp och 

kontrollgrupp valde författarna experimentella randomiserade kontrollerade studier (RCT). 

Denna typ av design anses ha högst evidensvärde enligt graderingssystemet GRADE. 

Randomisering minimerar risken för bias (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Forsberg 

och Wengström (2015) finns inga regler avseende minsta antal studier som skall ingå i en 

litteraturstudie. I enlighet med Uppsala Universitets riktlinjer (2016) bör en litteraturbaserad 

studie innehålla minst 15 originalartiklar. Föreliggande litteraturöversikt är baserad på 18 

originalartiklar, urvalsförfarandet beskrivs längre ned i detta stycke samt genom redovisning 

av flödesschema i figur 1. Författarna har granskat studier som använt appar i syfte att främja 

en hälsosam livsstil och/eller vara ett hjälpmedel i patientens egenvård, oavsett om appen 

klassificerades som en medicinteknisk produkt eller inte. Författarna har valt att inkludera 

studier som använder sig av mobila appar och ej webbbaserade appar. Appen som 

intervention till livsstilsförändring och/eller hjälpmedel i patientens egenvård var i några 
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studier det enda verktyget för interventionsgruppen medan i andra studier användes appen 

som komponent tillsammans med andra verktyg eller åtgärder, såsom rådgivande samtal, 

gruppaktiviteter osv. 

Inklusionskriterier gällande urval av artiklar var följande: artiklar publicerade från år 2013, 

randomiserad eller kontrollerad studie, tillgängliga i fulltext, skrivna på svenska eller engelska 

samt motsvara studiens syfte. Forskning är färskvara (Forsberg & Wengström, 2015), 

författarna avsåg att aktuell forskning skulle ligga till grund för  litteraturstudien, varför 

publiceringsåret begränsades till högst fem år gamla studier.  Exklusionskriterier var artiklar 

äldre än från år 2013, artiklar skrivna på andra språk än svenska eller engelska, avgiftsbelagda 

artiklar, samt review-studier.   

Efter genomförd litteratursökning gjordes en sållning av artiklar genom att artiklarnas titel 

samt abstrakt studerades, de artiklar som bedömdes kunna besvara studiens syfte valdes ut (31 

studier). Ett andra urval gjordes genom att artiklarna lästes i sin helhet, bedömning av 

artiklarnas relevans gjordes med avseende på inklusions- och exklusionskriterier, studier som 

ej bedömdes relevanta avlägsnades (13 studier). Slutligen gjordes en kvalitetsbedömning av 

kvarvarande studier (18 studier) vilka presenteras i resultatdelen i form av tabellöversikt. I 

resultatet ingår två artiklar som båda är baserade på samma studie: A Low-Intensity Mobile 

Health Intervention With and Without Health Counseling for Persons With Type 2 Diabetes, 

resultatet av studien är uppdelad i del ett och del två, detta till följd av uppföljningstiden. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskning  

Författarna använde Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) protokoll för kvalitetsbedömning 

av studier med kvantitativ metod. Protokollet innehöll ett antal frågor avseende studiens 

metod, urval, bortfall, mätinstrument, etiskt resonemang samt resultat. Granskningsprotokollet 

modifierades genom att avlägsna frågan avseende blindning av studiedeltagare då inkluderade 

studier innehöll en aktiv insats av deltagaren vilket medförde att blindning av studiedeltagare 

ej var möjlig. Ytterligare modifiering av granskningsprotoll med tillägg av kolumn  “vet ej/ 

framgår ej” adderades till frågorna kring validitet och reliabilitet. Gällande validitet och 

reliabilitet har författarna fokuserat på mätinstrumentens (formulär, antropometriska 

mätinstrument) validitet och reliabilitet. Författarna kunde ej på grund av den begränsade 
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tidsramen undersöka de enskilda apparnas validitet och reliabilitet. Frågorna bedömdes av 

författarna utifrån hur väl varje punkt var beskriven i studien, bedömningen blev således 

subjektiv. För varje positivt svar, dvs. jakande svar, tilldelades en poäng till studiens fördel, 

otillräckligt, oklart eller uteblivet svar gav noll poäng. Poängen omvandlades till procent, 

detta för att få en lättöverskådlig uppfattning av artikelns kvalitet, maxpoäng var 15 vilket 

motsvarar 100 procent. Artiklarna värderades utifrån procentsatsen som hög (80-100 procent 

dvs. minst 12 poäng), medel (70-79-procent dvs. minst 10,5 poäng) eller låg kvalite (<69 

procent dvs. poäng under 10). Poäng räknades i heltal, dvs. inga halva poäng utdelades vilket 

innebar att poängsatsen på medel kvaliteten (10,5 poäng) avrundades uppåt, i praktiken 

innebar detta att medelkvalitet skulle uppnå minst 11 poäng. Hög kvalitet innebar utförlig 

redogörelse av granskningsprotokollets ovan nämnda områden, låg kvalitet innebar bristfällig 

eller otydlig beskrivning av studien. Vid kvalitetsgranskning skall studiedesignen särskilt 

beaktas då risken för systematiska fel varierar beroende på studiedesign (Rosén, 2012). 

Poängsystem kan därmed ge falsk föreställning av studiens tyngd eftersom alla frågor i 

granskningsprotokollet inte väger lika tungt (Willman et al., 2011), studiernas poäng 

användes som vägledning i kvalitetsgranskningen.   

Utvalda artiklar granskades och bedömdes enskilt med hjälp av granskningsprotokoll, 

artiklarna diskuterades sedan och klassificeras gemensamt. Den slutgiltiga kvaliten bedömdes 

således utifrån artikelns poäng samt efter diskussion och helhetsbedömning. Bedömning 

avseende artiklarnas kvalitet kommer att redovisas i tabell 5. Artiklar oavsett hög, medel eller 

låg kvalitet redovisas i resultatet, motivering till varför studier av låg kvalitet inkluderas 

motiveras i metoddiskussionen (Rosén, 2012).  

 

Resultatanalys 

I resultatets inledande avsnitt presenteras utfallet av litteratursökningen och dess process i 

figur 1. Artiklar som ingick i resultatet presenteras i tabell 5 innehållande författare, titel, 

publicerings år, land, syfte, design, duration, intervention, population, bortfall, resultat samt 

kvalitet. Studierna i tabell 5 är sorterade efter kvalitet där hög kvalitet presenteras först. 

Förklarande text kompletterar översiktstabellen. Endast signifikanta skillnader mellan 

intervention och kontrollgrupp presenteras i tabellöversikt under resultatdelen, skillnader 

mellan grupper (oavsett signifikans eller ej) samt signifikanta skillnader i subgrupper 

presenteras i löpande text i resultatdelen. Frågeställningarna besvaras i löpande text. 



		 13	

Författarna, som tidigare beskrivits, genomförde kvalitetsgranskning av varje enskild studie 

enligt granskningsmall. Författarna har utgått från empirin, studierna jämfördes för att urskilja 

eventuella skillnader och likheter och därefter skapades kategorier, vilka presenteras i löpande 

text (Forsberg & Wengström, 2015).  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör etiska överväganden gällande urval och 

presentation av resultat göras innan påbörjandet av en litteraturstudie. Dessutom är det av vikt 

att studierna har tillstånd från etisk kommitté alternativt att studierna är noggrant etiskt 

övervägda, att samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas samt att samtliga 

artiklars resultat redovisas, oberoende av forskarens egen åsikt. Författarna har följt ovan 

nämnda forskningsetiska principer. Författarna presenterar, oberoende av egna åsikter, det 

resultat vi har funnit, även exkluderade artiklar redovisas. 
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RESULTAT 

Sammanlagt identifierades 431 studier via databassökning. Av dessa exkluderades 400 studier 

efter läsning av titel samt abstrakt, återstående 31 studier lästes i sin helhet. Av dessa 31 

studier exkluderades 13 studier, anledning till exkludering redovisas i figur 1 samt beskrivs 

enskilt i bilaga 1. Återstående 18 artiklar, vilket således blev litteraturöversiktens resultat, 

presenteras i tabell 5, tabell kompletteras med löpande text. Sammanfattningsvis innehåller 

litteraturöversikten fem studier av hög kvalitet, fyra studier av medelkvalitet samt sex studier 

av låg kvalitet, resultatet av kvalitetsgranskning presenteras i tabell 5. Samtliga studier var av 

RCT-design med förhållandevis kort uppföljning, majoriteten av studierna är utförda i 

västvärlden. Majoriteten av studierna behandlade livsstilsförändringar avseende fysisk 

aktivitet, kosthållning samt diabetes. Apparnas huvudsakliga funktion var självmonitorering, 

feedback och målsättning samt information/kunskap.	
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Figur 1. Flödesschema inkluderade och exkluderade studier. 

 

 

 

	
 
 
 
 
 

	

	

Identifierade studier (n=431) 	
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Exkluderade (n=13)  
 Motsvarade ej syfte (n=2) 	

Ingen kontrollgrupp (n=3) 	
Fel studiedesign (n=4) 	

App ej framträdande som 
intervention (n=2)  

Pågående studie (n=1) 	
Ingen basdata (n=1)	
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abstrakt (n=400)	
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Tabell 5. Sammanfattning av artiklar. 

Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

Författare 
Torbjørnsen et al. 
 
Titel   
A Low-Intensity 
Mobile Health 
Intervention With and 
Without Health 
Counseling for Persons 
With Type 2 Diabetes, 
Part 1: Baseline and 
Short-Term Results 
From a Randomized 
Controlled Trial in the 
Norwegian Part of 
RENEWING 
HEALTH  
  
År, land. 
2014, Norge.  

Att undersöka om 
en 
mobilapplikation, 
med eller utan 
tillägg av 
rådgivning, 
förbättrar HbA1c, 
beteendeförändring, 
livskvalitet samt 
beskriva 
sociodemografiska, 
kliniska och 
livsstils egenskaper 
efter 4 månader. 
 
 

Design 
RCT. Trearmad. 
 
Duration 
4 mån. 
 
Intervention 
App (FTA) med dagbok 
samt automatiskt 
överföring av b-glukos. 
Deltagarna kunde i 
appen registrera kost, 
fysisk aktivitet samt 
sätta upp mål. Appen 
innehöll även 
information samt gav 
feedback via symboler. 
 
Två 
interventionsgrupper  
Interventionsgrupp ett 
erhöll appen (FTA) samt 
b-glukosmätare. 
  
Interventionsgrupp två 
erhöll app (FTA), b-
glukosmätare samt 
hälsorådgivning via 
telefon de första 4 mån. 
De hade även möjlighet 
att kontakta 
diabetessköterska via 
säkra sms. 
 
Kontrollgrupp 
Sedvanlig vård.  

n= 151. 
 
FTA= 51 (9). 
 
FTA med 
hälsorådgivni
ng= 50 (7). 
 
Kontrollgrup
p= 50 (6).  

Signifikant skillnad 
avseende 
beteendeförändring 
(ökad förmåga att 
diskutera 
hälsobehov med sin 
läkare samt ökad 
kompetens och 
tekniskt förvärv vid 
lindring av 
symtom), vilket 
sågs i båda 
interventionsgruppe
rna.   

Hög.   

Författare 
Holmen et al. 
   
Titel 
A Mobile Health 
Intervention for Self-
Management and 
Lifestyle Change for 
Persons With Type 2 
Diabetes, Part 2: One-
Year Results From the 

Att undersöka om 
en app (FTA), med 
eller utan tillägg av 
rådgivning, 
förbättrar HbA1c, 
självhantering samt 
livskvalitet. 
 
 

Design 
RCT. Trearmad. 
 
Duration 
12 mån.  
 
Intervention 
App (FTA) med dagbok 
samt automatiskt 
överföring av b-glukos. 
Deltagarna kunde i 

n= 151.  
 
 
FTA= 51 
(11).  
 
FTA med 
hälsorådgivni
ng= 50 (10). 
 
 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. 

Hög.  
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

Norwegian 
Randomized 
Controlled Trial 
RENEWING 
HEALTH.  
 
År, land 
2014, Norge. 
  
   
 

appen registrera kost, 
fysisk aktivitet samt 
sätta upp mål. Appen 
innehöll även 
information samt gav 
feedback via symboler. 
 
Två 
interventionsgrupper 
Interventionsgrupp ett 
erhöll app med dagbok 
(FTA).   
 
Interventionsgrupp två 
erhöll app (FTA) samt 
hälsorådgivning via 
telefon de fyra första 
månaderna av 
studieperioden. 
 
Kontrollgrupp 
Kontrollgrupp erhöll 
sedvanlig vård. 

Kontrollgrup
p= 50 (8).  

Författare 
Goyal et al. 
 
Titel 
A Mobile App for the 
Self-Management of 
Type 1 Diabetes 
Among Adolescents: A 
Randomized 
Controlled Trial 
 
År, land 
2017, Kanada. 
 
 

Att utvärdera appen 
(Bant) effekt  på 
HbA1c samt 
självmonitorering 
av b-glukos. 

Design 
RCT. 
 
Duration 
12 mån (uppföljning vid 
3, 6, 9, 12 mån). 
 
Intervention 
App (Bant) innehöll 
loggbok, trender i b-
glukos med 
varningsfunktion, 
belöningssystem samt 
kommunikationsforum.  
 
Interventionsgrupp 
Erhöll en iphone 
installerad med appen 
(Bant), glukosmätare 
samt bluetoothenhet för 
överföring av b-glukos 
till appen. 
 
 
 

n= 92. 
 
Interventions
grupp= 46 
(0). 
 
Kontrollgrup
p= 46 (1). 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.  

Hög. 
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

Kontrollgrupp 
Sedvanlig vård enligt 
nationella riktlinjer. 

Författare 
Balk-Møller, N.C., 
Kellebjerg Poulsen, S.	
&	Meinert Larsen, T.  
 
Titel  
Effect of a Nine-
Month Web- and App-
Based Workplace 
Intervention to 
Promote Healthy 
Lifestyle and Weight 
Loss for Employees in 
the Social Welfare and 
Health Care Sector: A 
Randomized 
Controlled Trial. 
 
År, land  
2017, Danmark 

Att undersöka om 
en app (SoSu-life) 
kan påverka 
kliniska parametrar 
(vikt, kroppsfett, 
midjeomfång, 
kolesterol, 
blodtryck) samt 
beteendeförändring 
och mående bland 
arbetstagare inom 
vård- och omsorg i 
offentlig sektor.  

Design 
RCT. Multicenter.  
 
Duration 
38 v (uppföljning vid 16 
v och 38 v). 
 
Intervention 
App (SoSu-life) 
självrapportering av 
kost, fysisk aktivitet, 
personlig feedback från 
appen, förslag på 
aktiviteter samt 
praktiska råd och tips. 
Mål sätts upp i appen. 
 
Interventionsgruppern
a  
Delades upp i team 
beroende på arbetsplats. 
Varje team-medlem 
erhöll app (SoSu-life) 
för individuell 
självrapportering. 
 
Kontrollgrupp 
Erhåll ingen intervention 
eller annan åtgärd. 

n= 566. 
 
Interventions
grupp= 355 
(203). 
 
Kontrollgrup
p= 211 (94). 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.  

Hög. Hög 
andel dropout. 

Författare  
Karhula et al. 
 
Titel 
Telemonitoring and 
Mobile Phone-Based 
Health Coaching 
Among Finnish 
Diabetic and Heart 
Disease Patients: 
Randomized 
Controlled Trial 
 
År, land 
2015, Finland. 

Att undersöka om 
ett mobilbaserat 
hälsocoachingprogr
am kan användas 
för att förbättra 
hälsorelaterad 
livskvaliteten samt 
kliniska parametrar 
hos patienter med 
typ 2 diabetes och 
hjärt-kärl sjuka 
patienter.  

Design 
RCT. 
 
Duration 
12 mån. 
 
Intervention 
App (PHR) för 
registrering av 
blodtryck, vikt, b-glukos 
(för diabetikerna), antal 
steg (för hjärt-kärl 
sjukdom). 
Samtliga deltagare 
erhöll en 

n= 595. 
 
Interventions
grupp hjärt- 
kärlsjukdom
= 190 (15). 
 
Kontrollgrup
p hjärt- 
kärlsjukdom
= 79 (8). 
 
 
Interventions
grupp 

Signifikant skillnad 
i minskat 
midjeomfång i 
diabetesgruppen. 

Hög. Högt 
antal 
deltagare.Väl 
beskriven 
intervention. 
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

blodtrycksmätare med 
automatiskt överföring 
till appen. Data kunde 
ses via webbsida av 
deltagaren själv samt 
hälsocoach. 
Telefonsamtal med 
hälsocoach var 4-6 
vecka. 
 
Kontrollgrupp 
Erhöll sedvanlig vård 
enligt nationella 
riktlinjer. 

diabetes= 
180 (18). 
Kontrollgrup
p diabetes= 
70 (7). 

Författare  
Recio-Rodriguez et al. 
 
Titel 
Short-Term 
Effectiveness of a 
Mobile Phone App for 
Increasing Physical 
Activity and 
Adherence to the 
Mediterranean Diet in 
Primary Care: A 
Randomized 
Controlled Trial 
(EVIDENT II Study). 
 
År, land 
2016, Spanien.  

Att utvärdera 
effekten av tillägg 
av app till sedvanlig 
vård för att öka 
följsamhet till 
medelhavskost och 
fysisk aktivitet. 

Design 
RCT. Multicenter. 
 
Duration 
3 mån. 
 
Intervention 
App utformad för att 
främja medelhavsdiet 
och fysisk aktivitet. 
Registrering av kost och 
fysisk aktivitet (app 
innehöll accelerometer), 
data summerades i slutet 
av dagen. Appen 
skapade en 
förbättringsplan gällande 
kost och motion för 
följande dagar.  
  
Interventionsgrupp 
Erhöll app samt 
standardiserad 
rådgivning om 
medelhavskost och 
fysisk aktivitet.  
 
Kontrollgrupp 
Erhöll standardiserad 
rådgivning om 
medelhavskost samt 
fysisk aktivitet. 
Kontrollgruppen erhöll 
accelerometer.   

n= 833. 
 
Interventions
grupp= 415 
(36). 
 
Kontrollgrup
p= 418 (32). 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. 

Hög. 
Intention-to-
trea (mindre 
än 10 % 
dropout). 
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

 
Författare 
* Drion et al. 
   
Titel 
The Effects of a 
Mobile Phone 
Application on Quality 
of Life in Patients 
With Type 
1 Diabetes Mellitus: A 
Randomized 
Controlled Trial. 
  
År, land 
2015, Nederländerna. 

 
Att utvärdera om en 
app (DBEES, 
digital diabetes 
dagbok) med 
självmonitorering  
ökar livskvaliteten 
hos personer med 
typ 1 diabetes 
jämfört med 
registrering i 
pappersdagbok.  
 
Studien undersökte 
även påverkan av 
glykemisk kontroll, 
diabetes distress, 
självmonitorering 
av blodsocker samt 
användarvänlighet.  

 
Design 
RCT. 
 
Duration 
3 mån. 
 
Intervention 
Appen (DBEES) 
registrering av 
blodsocker, 
kolhydratintag, 
läkemedel, fysisk 
aktivitet samt möjlighet 
till egna anteckningar. 
 
Interventionsgrupp 
Erhöll app (DBEES). 
 
Kontrollgrupp 
Pappersdagbok för 
registrering. 

 
n= 63. 
 
Intervention= 
31 (1). 
 
Kontroll= 32. 

 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.  

 
Hög. Stort 
antal 
exkluderade 
pga felaktig 
mobiltelefon. 

Författare 
Carter, M.C., Burley, 
V.J., Nykjaer, C. & 
Cade, J.E. 
 
Titel 
Adherence to a 
smartphone application 
for weight loss 
compared to website 
and paper diary: 
pilotrandomized 
controlled trial. 
 
År, land 
2013, England. 

Att samla data 
kring acceptans och 
genomförbarhet 
avseende  
kostregistrering  
med avsikt 
viktnedgång samt 
jämföra olika 
instrument för 
registrering. 

Design 
RCT. Pilot. Trearmad. 
 
Duration  
6 mån.  
 
Intervention 
App (MMM) som 
innehöll målsättning 
(vikt), registrering av 
kost, fysisk aktivitet, 
feedback i appen samt 
feedback och motivering 
via sms veckovis. 
 
Interventionsgrupp 
Erhöll app (MMM). 
 
Kontrollgrupp  
kontrollgrupp ett erhöll 
tillgång till en 
kommersiell webbsida 
för bantning. 
 
Kontrollgrupp två erhöll 
pappersdagbok med 

n= 128. 
 
MMM 
(app)= 43 
(3). 
 
Webbsida= 
42 (23). 
 
Dagbok= 43 
(23). 

Signifikant skillnad 
avseende 
registrering av kost 
i app gruppen. 

Hög. Stort 
antal avhopp i 
webbsida och 
dagboksgrupp
en.  
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

kaloriberäkning samt 
miniräknare.  

Författare 
*1 Kleinman J, N., 
Shah, A., Shah, S., 
Phatak, S.  
& Viswanathan, V. 
   
Titel 
Improved Medication 
Adherence and 
Frequency of Blood 
Glucose Self-Testing 
using an m-Health 
Platform Versus Usual 
Care in a Multisite 
Randomized Clinical 
Trial Among People 
with Type 2 Diabetes 
in India. 
 
År, land 
2017, Indien. 

Att undersöka 
effekterna av en m-
hälso-diabetes 
plattform, 
utvärdering av 
kliniska resultat, 
patientrapporterade 
resultat, patienters 
och vårdares 
tillfredsställelse av 
interventionen samt 
appanvändning. 
 

Design 
RCT. Multicenter. 
 
Duration 
6 mån (uppföljning vid 3 
och 6 mån). 
 
Intervention 
App (the Gather) 
innehöll självregistrering 
av b-glukos,  
läkemedelsintag samt 
påminnelsefunktion vid 
utebliven registrering. 
Appen kunde även 
användas för att 
kontakta läkare. 
Webbaserad plattform 
(för vårdpersonal) där 
behandlande läkare 
regelbundet 
kontrollerade deltagarna.  
Interventionsgrupp 
Erhöll app (the Gather). 
 
Kontrollgrupp 
Erhöll sedvanlig vård. 

n= 91. 
 
Kontrollgrup
p= 47 (14). 
 
Interventions
grupp= 44 
(9). 

Signifikant skillnad 
mellan grupperna 
där 
interventionsgruppe
n hade en större 
sänkning av 
HbA1c, högre 
följsamhet till 
medicinering samt 
högre frekvens av 
b-glukos testning.  

Medel. Denna 
höjdes från 
låg (10 p) r/t 
utförligt etiskt 
resonemang, 
generösa 
inklusionskrit
erier.  

Författare 
Svetkey et al.	
	
Titel 
Cell phone 
intervention for you 
(CITY): A 
randomized, controlled 
trial of behavioral 
weight loss 
intervention for young 
adults using mobile 
technology. 
 
År, land 
2015, USA. 
 

Att utvärdera 
effekten av två 
mobil-teknologiska 
interventioner 
avseende 
viktreduktion hos 
unga vuxna. 

Design 
RCT. Trearmad. 
 
Duration 
24 mån (uppföljning vid 
6, 12, 24 mån). 
 
Intervention 
App som konstruerats av 
forskarteamet. 
Självmonitorering 
(registrering av vikt, 
kost och fysisk aktivitet) 
via app samt en våg med 
trådlös överföring av 
data till app.  
 
Två 

n= 365. 
 
CP= 122 
(24). 
 
PC= 120 
(21). 
 
Kontrollgrup
p= 123 (23). 

Signifikant skillnad 
i viktnedgång i PC 
gruppen 
identifierades vid 6- 
och 12 mån jämfört 
med CP samt 
kontrollgrupp. 
 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter 24 
mån. 

Medel. Denna 
sänktes från 
hög (12 p) till 
medel r/t 
oklart 
randomisering
sförfarande.  
Intention-to-
trea.  
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

 

 

 

 

 

 

interventionsgrupper 
Båda grupperna erhöll 
en smartphone med app 
dock användes appen på 
olika sätt. 
 
Interventionsgrupp Cell 
Phone (CP) där appen 
hade målsättning, 
utmaningar och social 
support via appen. 
Appen levererade 
frekvent uppmaningar, 
feedback och 
instruktioner.  
 
Interventionsgrupp 
Personal Coaching (PC) 
genomförde sex  
veckovisa 
gruppsessioner följt av 
telefonsamtal med coach 
(dietist med utbildning i 
MI) en gång i månaden. 
Registrering av klinisk 
data via app överfördes 
till coach och användes 
som underlag under 
samtal mellan deltagare 
och coach. 
 
Kontrollgrupp 
Erhöll tre broschyrer om 
hälsosam kost och fysisk 
aktivitet. 
Kontrollgruppen var inte 
ombedda att 
självmonitorera data. 

Författare 
Glynn et al. 
 
Titel 
Effectiveness of a 
smartphone application 
to promote physical 
activity in primary 
care: the SMART 
MOVE randomised 

Att utvärdera 
effektiviteten av en 
app för att öka 
fysisk aktivitet i 
form av antal steg.   

Design 
RCT.   
 
Duration 
8 v. 
 
Intervention 
App (Accupedo-Pro 
Pedometer) som 
registrerar antal steg, 

n= 90.  
 
Intervention= 
45 (8). 
 
Kontroll= 45 
(5). 

Signifikant ökning 
av antal steg/dag i 
interventionsgruppe
n.   

Medel.  
Kort 
uppföljning. 
Oklar 
uppföljning av 
kliniska 
parametrar, 
saknas 
beskrivning 
ang detta i 
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

controlled trial  
   
År, Land 
2014, Irland. 

kaloriförbrukning, 
målformuleringsfunktio
n samt gav feedback. 
 
Interventionsgrupp 
Erhöll app (Accupedo-
Pro Pedometer). 
 
Kontrollgrupp 
Uppmanades att utöver 
sin dagliga fysiska 
aktivitet promenera 30 
min/dag. Erhöll app för 
datainsamling av steg 
men denna information 
var ej synlig. 

diskussionsdel
en.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 
Kirwan, M., 
Vandelanotte, C., 
Fenning, A. & Duncan 
J, M.  
 
Titel 
Diabetes self-
management 
smartphone application 
for adults with type 1 
diabetes: randomized 
controlled trial 
 
År, land 
2013, Australien.  
  
  
  
  

Undersöka 
effektiviteten av en 
app (Glucose 
Buddy) kombinerat 
med sms-feedback 
från en certifierad 
diabeteskonsulent i 
syfte att förbättra 
glykemisk kontroll 
och andra diabetes 
relaterade besvär 
hos personer med 
typ 1 diabetes. 

Design 
RCT. 
  
Duration 
9 mån (uppföljning vid 
3, 6 samt 9 mån). 
 
Intervention 
App (Glucose Buddy) 
med registrering av 
glukosvärde, insulindos, 
övriga läkemedel, kost 
samt fysisk aktivitet. 
Diabeteskonsulent hade 
tillgång till inmatad 
data. 
 
Interventionsgrupp 
Erhöll app (Glucose 
Buddy) samt sms- 
feedback av 
diabeteskonsulent minst 
1 gång/v de första sex 
månaderna. 
 
Kontrollgrupp 
Erhöll sedvanlig vård 
enligt nationella 
riktlinjer. 

n= 72. 
 
Interventions
grupp= 36 
(11). 
 
Kontrollgrup
p= 36 (8). 

Signifikant skillnad 
avseende förbättrat 
HbA1c i 
interventionsgrupp.  
 

Medel. Vid 
baseline 
signifikant 
högre HbA1c 
i 
interventionsg
rupp. 

Författare 
Ipjian, M.L. & 

Att utvärdera om en 
app (My Fitness 

Design 
RCT pilot. 

n= 30.  
 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 

Låg.  
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

Johnston, C.S.  
 
Titel 
Smartphone 
technology facilitates 
dietary change in 
healthy adults 
 
År, land 
2016, USA. 
 

Pal) är användbar i 
syfte att främja 
kostförändringar 
(minskat saltintag) 
jämfört med 
manuell  
registrering med 
pappersdagbok. 

Duration 
4 v. 
Intervention 
App (My Fitness Pal) 
med kost-
registreringsfunktion t 
samt redovisning av 
saltintag med 
rekommenderad 
maxgräns. 
 
Interventionsgrupp 
Erhöll app (My Fitness 
Pal). 
 
Kontrollgrupp 
Erhöll lista över 
livsmedel med högt 
saltinnehåll, my plate 
diagram 
(tallriksmodellen) samt 
tips för reducering av 
saltintag.   

Intervention= 
15. 
  
Kontroll= 15 
(1). 

grupperna. Bekvämlighet
surval. Lågt 
antal 
deltagare. 
Kort 
uppföljning.  

Författare 
Fukuoka, Y., Gay, 
C.L., Joiner, K.L. & 
Vittinghoff, E. 
 
Titel 
A Novel Diabetes 
Prevention 
Intervention Using a 
Mobile App: A 
Randomized 
Controlled Trial With 
Overweight Adults at 
Risk. 
 
År, land 
2015, USA. 

Att utvärdera 
genomförbarhet och 
kortsiktig effekt av 
ett 
diabetespreventions
program med 
tillägg av en app 
(mDPP) bland 
överviktiga vuxna 
med risk för 
diabetes typ 2. 

Design 
RCT. 
 
Duration 
5 mån (uppföljning vid 3 
och 5 mån). 
 
Intervention 
App (mDPP) med 
registrering av vikt, 
fysisk aktivitet samt 
kaloriintag. Dagliga 
meddelanden via appen 
med syfte att förstärka 
och motivera till uppsatt 
mål (10% viktreducering 
av kroppsvikt). Appen 
användes som 
förstärkande 
komplement till 
diabetesprevention-
program.   
 
Interventionsgrupp 
Erhöll app (mDPP) med 

n=61. 
 
Interventions
grupp= 30 
(2). 
 
Kontrollgrup
p= 31 (3).  
 
 

Signifikant skillnad 
avseende 
minskning av vikt, 
BMI, midjeomfång, 
blodtryck, intag av 
mättat fett, intag av 
söta drycker samt 
ökat antal steg 
identifierades i 
interventionsgruppe
n.  

Låg. 
Intention-to-
treat. 
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

dagliga sms. Sex 
individuella coaching 
möten med 
forskarteams- medlem 
med utgångspunkt från 
ett modifierat 
diabetespreventionsprog
ram.   
 
Kontrollgrupp 
Erhöll pedometer (antal 
steg var synlig för 
deltagarna) samt 
broschyr om pre-
diabetes. 

Författare 
Cowdery, J.,  Majeske, 
P., Frank, R. & Brown, 
D. 
 
Titel 
Exergame Apps and 
Physical Activity: The 
results of the ZOMBIE 
Trial. 
 
År, land 
2015, USA. 

Att undersöka om 
en app  kan 
uppmuntra och öka 
fysisk aktivitet samt 
om appen ökar 
njutbarheten av 
motion och 
motivationen att 
träna till skillnad 
från kontrollgrupp 

Design 
RCT.  
 
Duration 
12 v. 
 
Intervention 
App (Zombies Run! 
eller The Walk) samt 
motiverande mail 1 
gång/v. Insamling av 
data via appen MOVES 
avseende fysisk 
aktivitet; frekvens, 
varaktighet, intensitet 
samt sträcka. 
 
Interventionsgrupp 
Valde antingen app 
Zombies Run! eller The 
Walk. 
 
Kontrollgrupp 
Erhöll appen MOVES 
för insamling av data 
avseende fysisk 
aktivitet. 

n= 40. 
 
Interventions
grupp= 20 
(0). 
 
Kontrollgrup
p= 20 (0). 
 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. 

Låg. Oklart 
huruvida 
kontrollgrupp
en aktivt 
använde 
MOVES-
appen eller ej. 

Författare 
Kerr et al. 
 
Titel 
The connecting health 

Utvärdera effekten 
av kost feedback 
och veckovisa sms i 
syfte att förbättra 
intaget av frukt, 

Design 
RCT. Trearmad. 
 
Duration 
6 mån. 

n= 247. 
 
mFR= 83 
(11). 
 

Signifikant skillnad 
avseende 
minskning i vikt 
samt BMI 
identifierades i 

Låg. Otydlig 
redogörelse av 
vem som 
levererade 
feedback. 
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

and technology study: 
a 6-month randomized 
controlled trial to 
improve nutrition 
behaviours using a 
mobile food record and 
text messaging support 
in young adults. 
 
År, land 
2016, Australien. 

grönsaker och 
minskning av 
skräpmat hos unga 
vuxna samt 
skillnader i vikt och 
BMI mellan 
grupperna. 
 

Intervention 
Genom app (mFR) fotas 
måltid före och efter 
konsumtion. 
 
Två 
interventionsgrupper 
Interventionsgrupp ett 
erhöll app (mFR). 
Feedback på fotad kost 
erhöll deltagarna via 
sms.  
 
Interventionsgrupp två 
(mFR+veckosms) erhöll 
samma intervention som 
mFR-gruppen men med 
tillägg av informativa 
och motiverande sms 
veckovis. 
 
Kontrollgrupp 
Ingen intervention. 

mFR+veckos
ms= 82 (4). 
 
 
Kontrollgrup
p= 82 (13). 

mFR gruppen 
jämfört med 
kontrollgrupp. 
 
 

Författare 
Martin et al. 
 
Titel 
mActive: A 
Randomized Clinical 
Trial of an Automated 
mHealth Intervention 
for Physical Activity 
Promotion. 
 
År, land 
2015, USA. 

 

Hypotesen var att 
personer som erhöll 
app med 
automatiserad sms-
feedback skulle öka 
sin fysiska aktivitet. 

Design 
RCT. Pilot. 
 
Duration 
5 v. 
 
Intervention 
Aktivitetsarmband som 
registrerar fysisk 
aktivitet samt är 
sammankopplad till app 
där data kring aktivitet 
redovisas och summeras.  
 
Interventionsgrupp  
Aktivitetsarmband samt 
app, 
aktivitetsinformation var 
synlig. 
 
Efter fyra veckor erhöll 
hälften av deltagarna 
personliga, automatiska 
coachning sms tre 
gånger dagligen 

n= 48. 
 
 
Interventions
grupp med 
sms=  16 (0). 
 
Interventions
grupp utan 
sms= 16 (0). 
 
Kontrollgrup
p= 16 (2). 

Signifikant skillnad 
avseende ökat antal 
steg, total 
aktivitetstid/dag 
samt 
aerobisktid/dag 
identifierades i 
interventionsgrupp 
med sms jämfört 
med övriga två 
grupper. 
 
 
 

Låg. 
Randomiserin
gsförfarande 
otydligt. 
Intention- to -
treat. 
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Författare Syfte Design, duration,  
Intervention, 
kontrollgrupp 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
kommentarer 

(interventionsgrupp med 
sms) för att fortsätta 
vara fysisk aktiv. Den 
andra hälften erhöll inga 
sms (interventionsgrupp 
utan sms). 
 
Kontrollgrupp 
Blindad, 
aktivitetsinformation  
inte synlig. Deltagarna 
erhöll inga sms.  

Författare 
Zhou,W., Chen, M., 
Yuan, J. & Sun,Y. 
Titel 
Welltang - A smart 
phone-based diabetes 
management 
application - Improves 
blood glucose control 
in Chinese people with 
diabetes 
 
År,land. 
2016, Kina. 

Utvärdera effekten 
av app (Welltang) 
på HbA1c. 
Forskarna avsåg 
även att mäta om 
appen förbättrar b-
glukos, LDL, vikt, 
blodtryck, 
hypoglykemiska 
incidenter, 
tillfredsställelsen av 
användning av 
appen, kunskap om 
diabetes 
egenvårdsbeteende 
hos personer med 
typ 1 och typ 2 
diabetes.  

Design 
RCT. Pilot. 
 
Duration 
3 mån.  
 
Intervention 
App (Welltang) innehöll 
tre huvudkategorier: 
Kunskap (information 
om kost, fysisk aktivitet, 
läkemedel, blodsocker 
monitorering, 
summering av riktlinjer 
kring diabetesvård), 
självhantering(registreri
ng av blodsocker, 
kolhydratintag, 
läkemedel, övrig 
diabetes data) samt 
kommunikation (mellan 
deltagare/klinik/forskare
). 
 
Interventionsgrupp 
Erhöll app (Welltang). 
 
Kontrollgrupp 
Erhöll sedvanlig vård. 

n= 100. 
 
Interventions
grupp= 50 (). 
 
Kontrollgrup
p= 50 (). 

Signifikant skillnad 
mellan grupperna 
där 
interventionsgruppe
n hade en större 
sänkning av HbA1c 
samt sänkning av 
fasteblodsocker. 
Ingen signifikant 
skillnad i övriga 
parametrar. 

Låg.Otydligt 
beskrivet 
randomisering
sförfarande. 
Ej beskrivet 
bortfall. 

 

Signifikanta skillnader mellan app-användare och kontrollgrupp sågs i 11 studier (Carter et 

al., 2013; Fukuoka et al., 2015; Glynn et al., 2014; Karhula et al., 2015; Kerr et al., 2016; 

Kirwan et al., 2013; Kleinman et al., 2017; Martin et al., 2015; Svetkey et al., 2015; 
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Torbjørnsen et al., 2014;  Zhou et al., 2016). Övergripande tema av samtliga appar var någon 

form av stöttning till beteendeförändring samt apparnas funktion/utformning kopplat detta. 

Nedan presenteras studierna utifrån gemensamma nämnare. Samma studie kan förekomma 

under flera rubriker.  

Skillnader mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp 

Främja hälsosam kosthållning 

I två studier (Fukuoka et al., 2015;  Svetkey et al., 2015) med syfte viktnedgång genom 

kostregistrering fann forskarna en signifikant skillnad bland studiedeltagarna som erhållit app. 

Svetkey et al., (2015) fann att studiedeltagarna i PC-interventionsgruppen hade en 

genomsnittlig viktnedgång på -1,92 kg efter sex månader. Interventionsgruppen som endast 

erhöll app (CP-gruppen) hade en genomsnittlig viktnedgång på -0,87 kg efter sex månader, 

denna viktförlust var lägre än kontrollgruppen som hade en genomsnittlig viktförlust på -1,14 

kg. Fukuoka et al., (2015) resultat visade på en genomsnittlig viktnedgång -6,2 kg efter fem 

månader hos appanvändarna. Carter et al., (2013) som undersökte samma fenomen såg dock 

ingen signifikant skillnad i viktnedgång. 

I ytterligare två studier (Balk-Møller et al, 2017; Recio-Rodriguez et al, 2016) undersöktes om 

en app kunde främja kostförändringar bland studiedeltagarna, ingen signifikant skillnad kunde 

dock påvisas mellan app-användarna och kontrollgrupp.  

Kerr et al., (2016) avsåg bl.a. att undersöka om en app kunde öka intaget av frukt och grönt 

samt minska intaget av energität-näringsfattig mat. I denna studie fann forskarna att 

subgruppen män som erhållit appen minskade sitt intag av energität-näringsfattig mat, denna 

skillnad var signifikant jämfört med männen i kontrollgruppen. I samma studie fann forskarna 

att kvinnor som erhållit appen signifikant minskade sin konsumtion av söta drycker jämfört 

med kvinnorna i kontrollgruppen. Även i Fukuokas et al., (2015) studie påvisades signifikant 

skillnad mellan app-användarna och kontrollgrupp där app-användarna minskade sitt intag av 

mättat fett samt söta drycker.  

Ipjian och Johnston (2016) avsåg att undersöka om en app kunde främja minskat saltintag hos 

deltagare som erhöll app, dock påvisades inga signifikanta skillnader i denna studie. 
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Skillnader i fysisk aktivitet 

I tre studier sågs signifikant ökning av fysisk aktivitet (Fukuoka et al., 2015; Glynn et al., 

2014; Martin et al., 2015) bland studiedeltagarna som erhöll app. Glynn et al., (2014) fann att 

app-användarnas dagliga steg i genomsnitt ökade med 1029 steg/dag. I Fukuokas et al., 

(2015) studie visade resultatet en ökning med 2551 steg/dag bland app-användarna medan 

kontrollgruppen minskade sina dagliga steg(-734 steg). Även Martin et al., (2015) fann en 

ökning av dagliga steg bland interventionsgruppen som erhöll sms(+3376 steg/dag) jämfört 

med kontrollgruppen (-1042 steg/dag). Ingen skillnad av fysisk aktivitet kunde däremot 

påvisas i studier gjorda av Balk- Møller et al., (2017); Cowdery et al., (2015); Recio-

Rodriguez et al., (2016).  

 

Skillnader i självmedvetenhet, självmonitorering och livskvalitet 

I Torbjørnsen et al., (2014) studie rapporterade app-användarna ökad förmåga att diskutera 

sina hälsobehov med sin läkare samt ökad kompetens och tekniskt förvärv vid lindring av 

symtom, vilket var signifikant. Denna skillnad sågs dock inte i uppföljningen efter ett år 

(Holmen et al., 2014).  

I Ipjian och Johnstons (2016) studie rapporterade både kontrollgruppen (pappersdagbok) och 

app-användarna att kostregistrering hjälpte dem att monitorera sitt saltintag, dock sågs inga 

signifikanta skillnader i den faktiska saltkonsumtionen. Recio-Rodriguez et al., (2016) såg i 

deras studie att både app-användarna och kontrollgrupp ökade följsamheten till 

medelhavskost, skillnaden mellan grupperna var ej signifikant. Carter et al., (2013) såg i sin 

studie signifikant skillnad avseende kostregistrering i app-gruppen.    

Kleinman et al., (2017) identifierade signifikant skillnad avseende följsamhet till 

medicinering samt högre frekvens av b-glukos testning bland app-användarna jämfört med 

kontrollgrupp. 

Drion et al., (2015) studerade och utvärderade om en app med självmonitorering kunde öka 

livskvaliteten hos personer med diabetes typ 1, resultatet visade inga signifikanta skillnader i 

livskvalitet eller diabetes distress. Kirwan et al., (2013) identifierade inte heller några 

skillnader mellan app-användarna och kontrollgrupp avseende livskvalitet eller ökad efficacy. 

Zhou et al., (2016) såg i sin studie att diabeteskontroll och egenvård ökade bland både app-

användarna och kontrollgrupp, skillnaden var dock ej signifikant.  
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Appens effekt mätt i kliniska parametrar 

Karhula et al., (2015) fann en signifikant minskning i medelvärdet av midjeomfång (-2 cm) 

bland diabetikerna i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Fukuoka et al., 

(2015) fann signifikant minskning i BMI (-2.2), midjeomfång (-5,3 cm) samt blodtryck (-3,4 

mmHg i systoliskt tryck samt -2,1 mmHg i diastoliskt tryck) bland app-användarna jämfört 

med kontrollgrupp. Zhou et al., (2016) såg signifikant sänkning av faste-blodsocker (-1,9 

mmol/l) bland app-användarna jämfört med kontrollgrupp. Kerr et al., (2016) såg signifikant 

minskning av BMI (-0,6) och vikt (-1,7 kg) bland app-användarna (mFR) jämfört med 

kontrollgruppen.  

I tre studier identifierades en signifikant förbättring av HbA1c bland studiedeltagare som 

använde app (Kirwan et al., 2013; Kleiman et al., 2017; Zhou et al., 2016). Ingen signifikant 

skillnad avseende förbättring av HbA1c påvisades dock inte i sex andra studierna (Drion et 

al., 2015; Fukuoka et al., 2015; Goyal et al., 2017; Holmen et al., 2014; Karhula et al., 2015; 

Torbjørnsen et al., 2014). Dock såg Goyal et al., (2017) att subgrupp som tog fem eller fler b-

glukos test per dag sågs en signifikant förbättring av HbA1c bland app-användarna jämfört 

med kontrollgrupp.  

 

Apparnas huvudsakliga funktion 

Följande tre övergripande funktioner som apparna använder sig av identifierades: 

Självmonitorering 

Deltagare kunde registrera olika kliniska parametrar i apparna, såsom vikt, b-glukos, kost, 

läkemedel, blodtryck, fysisk aktivitet samt möjlighet att göra egna anteckningar. I majoriteten 

av apparna fanns möjlighet att registrera flera kliniska parametrar, vilka redovisas i stycket 

nedan samt i figur 2.   

• Vikt (Balk-Møller et al., 2017; Carter et al., 2013; Fukuoka et al., 2015; Karhula et al., 

2015; Svetkey et al., 2015).  

• B-glukos (Drion et al., 2015; Goyal et al., 2017; Holmen et al., 2014; Karhula et al., 2015; 

Kirwan et al., 2013;  Kleinman et al., 2017; Torbjørnsen et al., 2014;  Zhou et al., 2016).  

• Kostregistrering (Balk-Møller et al., 2017; Carter et al., 2013; Drion et al., 2015; Fukuoka 

et al., 2015; Glynn et al., 2014; Holmen et al., 2014; Ipjian & Johnston, 2016; Kerr et al., 
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2016; Kirwan et al., 2013; Recio-Rodriguez et al., 2016; Svetkey et al., 2015; Torbjørnsen 

et al., 2014; Zhou et al., 2016).  

• Läkemedel (Drion et al., 2015; Kirwan et al., 2013;  Kleinman et al., 2017; Zhou et al., 

2016).  

• Blodtryck (Karhula et al., 2015; Kleinman et al., 2017).  

• Fysisk aktivitet (Balk-Møller et al., 2017; Carter et al., 2013; Cowdery et al., 2015; Drion 

et al., 2015; Fukuoka et al., 2015; Glynn et al., 2014;  Holmen et al., 2014; Karhula et al., 

2015; Kirwan et al., 2013; Martin et al., 2015; Recio-Rodriguez et al,. 2016; Svetkey et 

al., 2015; Torbjørnsen et al., 2014).  

• Övriga anteckningar (Drion et al., 2015; Zhou et al., 2016).  

 

Figur 2. Schematisk bild över självmonitoreringsfunktioner.   

Registrering av data kunde ske manuellt, via trådlös överföring eller en kombination av både 

manuell och automatiskt överföring, vilka redovisas i stycket nedan samt i firgur 3.  

• Manuell inmatning av data: (Balk-Møller et al., 2017; Carter et al., 2013; Drion et al., 

2015; Fukuoka et al., 2015; Glynn et al., 2014; Holmen et al., 2014; Ipjian & 
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Johnston, 2016; Karhula et al., 2015; Kerr et al., 2016; Kirwan et al., 2013; Kleinman 

et al., 2017; Recio-Rodriguez et al,. 2016; Svetkey et al., 2015; Torbjørnsen et al., 

2014; Zhou et al., 2016). 

• Automatiskt överföring av data: (Cowdery et al. 2015; Glynn et al., 2014; Goyal et al., 

2017; Holmen et al., 2014; Karhula et al., 2015; Martin et al., 2015; Recio-Rodriguez 

et al,. 2016; Svetkey et al., 2015; Torbjørnsen et al., 2014).  

 

Figur 3. Schematisk bild över överföring av data. 

Sammanfattningsvis identifierades att tretton av apparna hade kostregistrering och/eller 

registrering av fysisk aktivitet, åtta av apparna hade b-glukos registrering, fem av apparna 

hade viktregistrering, fyra läkemedelsregistrering, två appar hade blodtrycksregistrering 

och/eller möjlighet till egna anteckningar. Manuell inmatning av data kunde ske i fjorton av 

apparna, fem av appar hade en kombination av automatiskt och manuell överföring samt tre 

av apparna hade endast automatisk överföring.  

Feedback och målsättning 

Feedback kunde vara automatiska förprogrammerade meddelanden eller komma från fysisk 

person. Nedan redovisas hur feedback skedde samt vilka appar som innehöll målsättning, 

detta redovisas i nedanstående stycken samt i figur 4.    
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• Appar som kommenterade/gav feedback på registrerad data (Balk-Møller et al., 2017; 

Carter et al., 2013; Fukuoka et al., 2015; Glynn et al., 2014; Goyal et al., 2017; 

Holmen et al., 2014; Recio-Rodriguez et al,. 2016; Svetkey et al., 2015; Torbjørnsen et 

al., 2014; Zhou et al., 2016) 

• Feedback i appen från fysisk person (Kleinman et al., 2017;  Zhou et al., 2016). 

• Följande appar hade målsättningsfunktion där användaren kunde sätta upp egna mål (t 

ex. minimum antal steg/dag, önskad målvikt, b-glukos intervall) eller där målet var 

förutbestämd (Balk-Møller et al., 2017; Carter et al., 2013; Fukuoka et al., 2015; 

Glynn et al., 2014; Goyal et al., 2017; Holmen et al., 2014; Ipjian et. al, 2016; 

Kleinman et al., 2017; Svetkey et al., 2015; Torbjørnsen et al., 2014). 

 

Figur 4. Schematisk bild över hur feedback gavs samt antal appar med målsättningsfunktion. 

 

Sammanfattningsvis identifierades att nio av apparna hade automatisk feedback samt två av 

apparna hade feedback från fysisk person. Målsättningsfunktion identifierades i tio av 

apparna.  

Information/kunskap 

• Fyra appar (Balk-Møller et al., 2017; Holmen et al., 2014; Torbjørnsen et al., 2014; Zhou 

et al., 2016) hade kunskapsdomän i appen där användaren kunde finna information, råd 

och tips om berört ämne. 
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DISKUSSION 
 Appars effekt på livsstilsförändringar varierade, en del studier påvisade förbättrade kliniska 

resultat medan andra studier inte visade någon effekt, detta oavsett vilken livsstilsförändring 

som undersöktes. Majoriteten av studierna behandlade livsstilsförändringar avseende fysisk 

aktivitet, kosthållning samt diabetes. Apparnas huvudsakliga funktion var självmonitorering, 

feedback och målsättning samt information/kunskap. 

Signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp sågs i elva studier, vilket 

innebar att i sju studier sågs inga signifikanta skillnader avseende effekten av interventionen. 

Apparnas inverkan på livsstilsförändring kan därmed inte anses entydigt.  

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt har inte separerat studiernas deltagare till personer som bör eller vill 

genomgå en livsstilsförändring. Genom egna erfarenheter drar undertecknade slutsatsen att 

det skiljer sig mellan individer som bör vs. vill genomföra livsstilsförändring. Individer som 

vill genomgå livsstilsförändring har generellt större motivation vilket ofta avspeglar sig i 

dennes resultat. Individer som bör genomgå livsstilsförändring kräver inte bara kunskap utan 

även motivation till att genomföra en förändring; om inte motivationen finns ökar risken att 

resultaten uteblir. Bondesson (2004) beskriver att följsamhet är avgörande för resultatet.   

Att förändra sin livsstil är en komplex handling som kräver en aktiv insats av individen som 

ska genomföra förändringen. Orem (2001) egenvårdsteori består av tre komponenter; theory 

of self- care, theory of self- care deficit samt theory of nursing system, där balans mellan 

dessa tre komponenter skapar egenvårdsbalans. I nästan hälften av litteraturöversiktens 

inkluderade studier sågs ingen signifikant skillnad i kliniska parametrar mellan de individer 

som mottagit intervention och kontrollgrupp. Individens egenvården har därmed brustit. 

Enligt Orem (2001) skulle då bristande egenvård vara ett resultat av att en, eller flera 

komponenter i egenvårdsteorin inte är tillgodosedda. Orems (2001) egenvårdsteori liknar 

innehållet i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som beskriver sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden. Dessa fyra områdens innefattar att sjuksköterskan ska främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). I flera av de studier som granskats i denna litteraturöversikt (Fukuoka et al., 2015; 

Holmen et al., 2014; Karhula et al., 2015; Kirwan et al., 2013; Kleinman et al., 2017; Svetkey 

et al., 2015; Torbjørnsen et al., 2014; Zhou et al., 2016) har appen tillsammans med stöttning 
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från vårdpersonal/forskare utgjort interventionen, trots detta är studiernas resultat inte 

entydiga. Vilken eller vilka komponenter i egenvårdsteorin som brustit har undertecknade inte 

kunna identifierat men det stärker det faktum att egenvård och livsstilsförändring är en 

komplex handling som kräver resurser både från individen själv men ofta även från 

sjukvården. Som Lundberg et al., (2016) beskriver kan distriktsköterskans hälsofrämjande 

arbete både uppfattas som upplyftande men även som en börda. I Kirwan et al., (2013), 

Torbjørnsen et al., (2014) samt Zhou et al., (2016) studier fanns möjlighet för app-användarna 

att kontakta sjukvårdspersonal via antingen säkra sms eller via appen. Denna tillgänglighet 

skulle kunna uppfattas som en börda för sjukvårdspersonalen men skulle även kunna fungera 

som en avlastande funktion på kliniken/mottagningen då patienten får direktkontakt med 

ansvarig behandlare. Studiedeltagarna i Ramirez et al., (2016) samt Bhuyan et al., (2016) 

studier ställde sig positiva till användandet av appar. Ramirez et al., (2016) studerade personer 

med kroniska sjukdomstillstånd, i denna grupp skulle eventuellt appar kunna vara en del i 

behandlingen då egenvård ofta är en naturlig del i personens vardag. Apparnas effektivitet kan 

dock vara beroende på sjukdomstillstånd då det i denna studie framkommit tvetydighet i 

resultatet bland diabetiker. Delaktighet är en viktig faktor i egenvården och skall stärkas av 

hälso- och sjukvårdspersonal (SBU, 2017), här har distriktsköterskan en viktig roll att 

vägaleda och stödja patienten enligt Orems (2001) egenvårdsteori.  

I studien av Carter et al., (2013) sågs ett stort antal avhopp i kontrollgrupperna jämfört med 

appanvändarna. Booth och medarbetare (2013) identifierade faktorer som inverkar negativt på 

utförande av egenvård, dessa var bland annat negativa uppfattningar gällande regimer samt 

praktiska barriärer. Enligt författarna till föreliggande litteraturöversikt kan dessa stora 

avhopp i Carter et al., (2013) studie till viss del bero på dessa faktorer. 

Att öka fysisk aktivitet och bryta ohälsosamma kostvanor är faktorer som kan minska risken 

för sjukdom (Socialstyrelsen, 2011), således är det även av samhällsintresse att lyfta fram 

vikten av det hälsofrämjande arbetet. I tre av studierna ökade app användare sin fysiska 

aktivitet jämfört med personer som inte använde app (Fukuoka et al., 2015; Glynn et al., 

2014; Martin et al., 2015). Även viktnedgång kunde påvisas bland appanvändare; Svetkey och 

medarbetare (2015) visade på en genomsnittlig viktnedgång på -1,92 kg efter sex månader i 

PC-gruppen. Fukuoka och medarbetare (2015) fann en ännu tydligare viktnedgång bland sina 

appanvändare; den genomsnittliga viktnedgången efter fem månader var -6,2 kg. Således sågs 

en viktförlust i båda studierna men viktskillnaden var markant, trots att interventionerna hade 
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flera gemensamma nämnare. En avgörande faktor för att signifikans kunde påvisas (jämfört 

med kontrollgrupp) var dock att båda grupperna erhöll app med tillägg av motiverande 

metodik. Interventionsgruppen som endast erhöll app (CP-gruppen) hade en genomsnittlig 

viktnedgång på -0,87 kg efter sex månader, denna viktförlust var lägre än kontrollgruppen 

som hade en genomsnittlig viktförlust på -1,14 kg (Svetkey et al., 2015).  

Koster et al., (2013) såg att bristande följsamhet gällande läkemedelsintag var orsakad av att 

personerna glömt att ta sitt läkemedel. Kleinman et al., (2017) såg att appanvändare 

signifikant förbättrade följsamheten, vilket enligt Bondesson (2004) beskriver är avgörande 

för resultatet. Att personer behöver påminnas och uppmuntras för att bibehålla en positiv 

förändring sågs i Martin et al., (2015) studie där uppmuntrande sms ökade deltagarnas fysisk 

aktivitet. Att synliggöra något (t.ex. synlig data över antal steg/dag) kan bidra till att personer 

blir mer motiverade till att förändra t.ex. inaktivitet, dock i ovanstående studie krävdes även 

tillägg av motiverande sms för att effekt skulle påvisas. Detta resultat strider dock mot tre 

andra studiers resultat (Balk-Møller et al., 2017; Cowdery et al., 2015; Recio-Rodriguez et al., 

2016) som också hade motiverande sms. 

Svetkey et al., (2015) fann en större viktminskning hos personer som hade tillägg av 

gruppsessioner samt coachningssamtal (PC-gruppen) till skillnad från gruppen som endast 

erhöll informationsmaterial (kontrollgrupp) eller support och feedback från appen (CP-

gruppen). Detta kan tyda på att livsstilsförändringar krävde insatser från flera led. Torbjørnsen 

et al., (2014) och Holmen et al., (2014) vars studie också innehöll två interventionsgrupper 

med app, fann däremot ingen signifikant skillnad i kliniska parametrar mellan FTA-gruppen 

och FTA-gruppen med hälsorådgivning. Detta tydliggör ytterligare komplexiteten av 

beteendeförändring samt lyfter tillvägagångssättets betydelse för att uppnå en förändring. 

Undertecknade ser flera faktorer som kan ha påverkat de facto att Svetkey och medarbetare 

(2015) fann en skillnad hos appanvändarna med coachning medan Torbjørnsen och 

medarbetare (2014) ej fann någon sådan skillnad. Möjligtvis hade Svetkey och medarbetare 

(2015) en bättre hälsocoachnings-strategi (Rollnick, Miller & Butler, 2009), tydligare 

målbeskrivning, fler motiverade studiedeltagare, “friskare” studiedeltagare, bättre anpassad 

app för ändamålet osv. Många faktorer kan påverka det slutgiltiga resultatet, således är det 

svårt att påvisa exakt vilken eller vilka faktorer som utgjort skillnaden mellan dessa två 

studier. Vidare såg Svetkey et al., (2015) även att skillnaden inte längre var signifikant efter 

24 månader, vilket undertecknade tror kan bero på att motivationen till att bibehålla en 
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livsstilsförändring troligen försvagas med tiden. Detta påstående styrks även av Holmen et al., 

(2014) resultat i sin studie. Undertecknades erfarenheter är att en person som vill genomgå en 

livsstilsförändring redan har kommit en bit på vägen till att kunna genomföra en 

beteendeförändring. Rollnick och medarbetare (2009) beskriver vikten av att förstå och 

utforska individens motivation till att genomföra en förändring. Således är det en stor skillnad 

att behöva utföra något till skillnad från att vilja utföra något vilket således är viktigt för att få 

till stånd en beteendeförändring. Detta har troligtvist avspeglat sig i resultatet.    

Att stärka preventiva hälsoinsatser med hjälp av appar kan leda till en ökad känsla av kontroll 

och självständighet i individens livsstilsförändring (Europakommissionen, 2014) och hälso-

och sjukvården behöver stärka personens delaktighet genom att uppmärksamma individens 

förutsättningar och önskemål (SBU, 2017). Även i patientlagen (SFS, 2014:821) beskrivs 

vikten av patientens delaktighet. Torbjørnsen et al., (2014) identifierade, hos appanvändare, 

en ökad förmåga att diskutera hälsobehov med sin läkare. Detta tror författarna till 

föreliggande litteraturöversikt i sin tur kan främja känslan av kontroll och stärka personens 

delaktighet i mötet med hälso- och sjukvården. En ökad förmåga att diskutera sina hälsobehov 

med hälso- och sjukvården skulle även kunna bidra till KASAM (känsla av sammanhang) hos 

individen vilket troligen även skulle avspeglas i individens följsamhet till dennes egenvård 

samt ge ökad empowerment (Rollnick et al., 2009). Ökad  följsamhet till egenvård är inte bara 

en vinst för individen utan kan även utgöra en samhällsekonomisk vinst. Vårdpersonal skall 

hålla sig a jour med teknikens framfart men detta betyder även att individen behöver hålla sig 

uppdaterad. För att inneha en app krävs att personer har en mobiltelefon och tillräcklig 

kunskap i hur denna hanteras. Som tidigare beskrivits delas appar in i medicinteknisk produkt 

eller icke beroende på funktion (Artursson, 2016). Trots att det i studierna inte är uttalat 

huruvida appen är medicinteknisk eller ej bedömer undertecknande, med hänvisning till 

Arturssons (2016) beskrivning, att de appar som berörde diabetes skulle klassas som en 

medicinteknisk produkt. 

I Wu et al., (2017) metaanalys ingick 12 RCT-studier som undersökte appars inverkan på 

HbA1c. Wu et al., (2017) fann en signifikant minskning av HbA1c. Appar som tillhandahöll 

en klinisk beslutsfattande funktion (rekommendering av oral- eller insulindos) var inte 

associerad med större minskning av HbA1c, däremot bedömde författarna att dessa appar 

innebar hög risk för patienten då behandlingsrekommendationerna var baserade på algoritmer 

utan bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta måste tas i beaktelse; appar som 
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rekommenderar behandlingsstrategier utan bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal ställer 

mycket höga krav på patientens kunskap att bedöma rimligheten av rekommenderad 

behandlingsstrategi. Om patienten inte besitter denna kunskap kan det innebära fara för 

patienten om behandlingsrekommendationen är felaktig.  

 

Hale et al., (2015) ansåg att appar bör matchas utifrån individens behov och förutsättningar 

för att uppnå ett positivt resultat i dennes egenvård. Fitzgerald och McClelland (2017) 

beskriver i en översiktsartikel vilka egenskaper en app bör ha för att vara framgångsrik i en 

beteendeförändring. De fann att appar som är baserade på beteendeförändrings teorier samt 

utvecklade i samråd med vårdpersonal tenderar att främja beteendeförändring jämfört med de 

appar som ej har dessa egenskaper. 

Sammanfattningsvis konstaterar undertecknade att appars effektivitet varierar, något mönster 

har inte kunnat påvisats i granskade studier. Således drar undertecknade slutsatsen att appars 

effektivitet beror på individens förutsättningar och kontext.  

 

Metoddiskussion 

Sökstrategi 
Sökningarna och urvalet av adekvata studier tog längre tid i anspråk än vad författarna 

befarade. Det som framförallt var tidskrävande var läsning av samtliga abstrakt vilket 

medförde att tidsplanen blev något förskjuten. Det positiva med detta förfarande anser dock 

författarna är att urvalsprocessen på detta sätt blev genomfört grundligt. Sökord, 

inklusionskriterier samt exklusionskriterier bestämdes gemensamt innan databassökningarna 

påbörjades, detta för att ha samma utgångskriterier för att erhålla samma sökresultat. 

Databassökningarna genomfördes sedan enskilt och de studier som ansågs relevanta sparades 

för att sedan diskuteras gemensamt. Att genomföra sökningarna individuellt anser författarna 

är en styrka då detta kan ha reducerat risken för att adekvata studier missats av ena 

författaren.Ytterligare en styrka i sökprocessen var att författarna tog hjälp av en bibliotekarie 

med kunskap om aktuella databaser samt sökprocessen i dessa. De studier som ansågs 

relevanta lästes enskilt och diskuterades gemensamt. Vid meningskiljeheter diskuterades 

studierna tills konsensus uppstod huruvida de skulle inkluderades eller ej, vilka författarna 
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anser är en styrka. Referenslistor granskades inte systematiskt vilket kan ha inneburit att 

relevanta studier kan ha missats.  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Avseende inklusion av studier högst fem år gamla var motiveringen att mobilapplikationer är 

ett nytt område varpå vi ansåg att fem år är en lämplig tidsbegränsning. Denna 

tidsbegränsning innebar även att relativt aktuell forskning var inkluderad i översikten. 

Då endast studier skrivna på engelska och svenska inkluderades kan detta innebära att studier 

skrivna på andra språk och som svarar på syftet har förbisetts. Dock hanterar författarna 

endast det engelska- och svenska språket vilket innebar att språk restriktioner blev ett naturligt 

exklusionskriterie. 

Då syftet var att jämföra och eventuellt påvisa effekt av en intervention ansåg författarna att 

randomiserade kontrollerade studier samt kontrollerade studier var den mest lämpliga formen 

av studiedesign. Detta styrks av Billhult och Gunnarsson (2012) avseende val av studiedesign. 

Populationen i de olika studierna var ej homogena vilket initialt diskuterades mellan 

författarna. Efter inledande provsökning fann författarna att det troligtvis ej skulle finnas 

tillräckligt med material för att undersöka en specifik grupp. Således begränsades inte 

inklusions- och exklusionskriterierna till en specifik population. Inga studier om appar med 

syfte rökavvänjning hittades vilket förvånade författarna då rökning tillhör en av de stora 

utmaningarna inom folkhälsa. 

Styrkan i föreliggande litteraturstudie är val av design på studierna, dvs RCT då denna design 

är lämplig när avsikten i en studie är att påvisa en effekt av en intervention (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). 

Två inkluderade studier är pilotstudier (Carter et al., 2013; Ipjian & Johnston, 2016) med ett 

lågt antal deltagare och kort uppföljning. Detta är en svaghet i föreliggande litteraturstudie då 

resultaten av studierna kan  påverka möjligheterna till generaliserbarhet och urvalsförfarandet 

(Kristensson, 2014) och således även i föreliggande studies resultat. Tabell över exkluderade 

studier har sammanställts för att på ett tydligt sätt redovisa urvalsprocessen.  
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Kvalitetsgranskning och dataanalys 

Kvalitetsgranskning av utvalda studier granskades enskilt för att sedan jämföras, diskuteras 

och klassificeras gemensamt vilket styrker kvalitetsgranskningens reliabilitet (Henricson, 

2012). Vidare användes en beprövad kvalitetsgranskningsmall som ett ramverk i 

bedömningen av studiens kvalitet. Dock kunde författarnas ovana och bristande erfarenhet 

avseende kvalitetsgranskning inverkat på den slutgiltiga kvalitetsbedömningen. 

Enligt Uppsala Universitets riktlinjer (2016) ska en litteraturöversikt innehålla minst 15 

originalartiklar. Studier med låg kvalitet har inkluderats i denna översikt då inte tillräckligt 

många studier med medel eller hög kvalitet har förelegat. Detta kan påverka resultatets 

pålitlighet vilket bör tas i beaktelse vid läsning av resultatdelen, kvalitet på studier ses i tabell 

5. 

Avsaknad av blindning av vårdare och forskare samt studiens generaliserbarhet utföll i nästan 

samtliga studier till ett nekande svar vilket kan ha resulterat i att vissa studiers kvalitet har 

underskattas. Författarna har använt sig av ett poängsystem för vägledning av studiens 

kvalitet, dock väger inte alla positiva svar lika tungt vilket författarna varit medvetna om 

(Willman et al., 2011). Vid tveksamheter avseende studiers kvalitet har detta diskuterats tills 

konsensus uppstått. Följande modifieringar av kvalitetsbedömningsprotkollet utfördes; frågan 

avseende blindning av patienter togs bort samt kolumn med “Vet ej/oklart” lades till i frågan 

avseende instrumentets validitet samt instrumentet reliabilitet. I de fall där studierna inte 

redovisar huruvida vissa mätinstrumenten (självskattnings formulär, vågar, b-

glukosmätare,stegräknare osv) är validerade/reliabla har författarna tagit för givet att de som 

ingår i studierna är validerade och reliabla. Vid kvalitetsgranskningen genomfördes således en 

helhetsbedömning av studiernas olika mätinstrument och deras validitet och reliabilitet. 

Många studier använde sig av självskattningsformulär vilket ställer krav på att formulären är 

validerade och reliabla för att resultatet skall bli trovärdigt (Kristensson, 2014). Det går dock 

inte att bortse från att självskattningsformulär är subjektiva i sin skattning och frågor kan 

uppfattas olika beroende på mottagare. 

För att sammanväga evidensstyrkan i flera studier med kvantitativ data kan meta-analys 

användas. För att en meta-analys ska kunna göras krävs en systematisk litteraturöversikt av 

området. De artiklarna som inkluderats i den systematiska litteraturöversikten måste även 

uppfylla vissa krav. Vid en meta-analys bör studiedeltagarna i de olika studierna vara 
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någorlunda homogena, interventionerna ska vara likartad samt att studierna bör använda 

liknande resultatmått/effektivitetsmått (Willman et al., 2011). Då studierna i denna 

litteraturöversikt inte var jämförbara avseende utformningen på interventionen, 

studiedeltagare samt resultatmått/effektivitetsmått kunde författarna inte utföra en meta-

analys av inkluderade studier.  

Den sammanvägda evidensstyrkan av samtliga artiklar kan framställas med 

graderingssystemet GRADE. Systemet grundar sig preliminärt på studiernas evidensstyrka, 

denna evidensstyrka kan sedan höjas eller reduceras beroende på faktorer såsom, 

studiekvalitet, samstämmighet/överrensstämmelse, överförbarhet/relevans, precision i data, 

risk för publikationsbias. Efter att hänsyn till dessa faktorer tagits bedöms den slutliga 

graderingen av evidens; stark, måttligt stark, begränsad eller otillräcklig (Forsberg & 

Wengström, 2013; Rosén, 2012). I denna studie utfördes ingen slutgiltig evidensbestämning 

med  GRADE- systemet då syftet inte var att utfärda rekommendationer (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Majoriteten av de inkluderade studierna i översikten hade etiskt resonemang samt etiskt 

godkännande. Utöver studiernas egna etiska resonemang analyserades och diskuterades 

studiernas population (sårbar grupp), system kring hur känsliga uppgifter hanteras samt 

studiedeltagarnas behov av eventuell kompletterande vård. Tabell över exkluderade studier 

(bilaga 1) har gjorts för att på ett tydligt och öppet sätt redovisa orsak till exkludering, detta 

för att inte dölja några resultat.  

 

Kliniska implikationer  

Att förändra sin livsstil är en komplex handling där många olika komponenter påverkar 

utfallet. Trots att generella slutsater om appars effekt hos personer som skall genomgå 

livsstilsförändringar inte kan dras kan dock denna litteraturöversikt bidra till diskussion kring 

appars användningsområde. Ökad medvetenhet om appars användningsområden men också 

dess begränsningar kan öppna upp för diskussion mellan patienten och distriktssköterskan. 

Om patienten använder sig av någon app i syfte att förändra sin livsstil kan detta säga något 

om patientens motivation till förändring vilket man kan bygga vidare på. Appar avsedd för en 
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specifik hälsofrämjande åtgärd kan vara en enkel insats som kan bidra till stora vinster på 

såväl individ- samt  samhällsnivå om man lyckas finna ett bra koncept. 

 

Vidare forskning 

Studier finns men är få och med relativt små populationer, således krävs ytterligare forskning 

med större population för att kunna uttala sig om appars effekt på livsstilsförändringar. 

Utbudet av appar med hälsoinriktning är stort (IMS institute for healthcare informatics, 2013) 

trots detta finns idag inga riktlinjer om vilka applikationer som hälso- och sjukvården kan 

rekommendera.  

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt har beskrivit att appar kan vara ett adekvat verktyg för personer som 

vill eller bör genomgå livsstilsförändringar. Dock tycks appars effektivitet  bero på personens 

individuella förutsättningar och kontext vilket kan vara avgörande för resultatet. I dagsläget är 

appar inte ett självklart redskap i distriktssköterskans verktygslåda men potential finns, dock 

behövs vidare forskning. 
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BILAGOR. 

Bilaga 1. Tabell över exkluderade studier. 

Författare, titel, år, land Design, Syfte, 
intervention 

Population, 
duration 

Exkluderingsorsak 

Zhang, H., Jiang, Y., Hoang 
D. Nguyen, H.D., Chiang 
Choon Poo, D & Wang,W.  
 
The effect of a smartphone-
based coronary heart disease 
prevention (SBCHDP) 
programme on awareness 
and knowledge of CHD, 
stress, and cardiac-related 
lifestyle behaviours among 
the working population in 
Singapore: a pilot 
randomised controlled trial. 
 
2017. Singapore. 
   
  
   
 

Design 
RCT. Pilotstudie. 
 
Syfte 
Utveckla och undersöka 
effekten av ett 4 veckors 
program för att förbättra 
medvetenheten och 
kunskapen om hjärt-
kärlsjukdomar, upplevd 
stress samt hjärtrelaterade 
livsstilsbeteenden. 
 
Intervention 
Mobilapp med fyra 
informationsblock. 
Dagliga sms med tips 
kring förebyggande 
åtgärder av hjärt- och 
kärlsjukdomar. 
 
Kontrollgrupp 

Population 
n= 80.  
 
Interventionsgrupp= 
40. 
 
Kontrollgrupp= 40. 
 
Duration 
4 veckor 

Undersökte deltagarnas 
kunskap, inget praktiskt 
livsstilsarbete.  

Abrantes, M.A., Blevins, 
E.C., Battle, L.C., Read, P.J., 
Alan L. Gordon, L.A. & 
Stein, D.M. 
   
Developing a Fitbit-
supported lifestyle physical 
activity intervention for 
depressed alcohol dependent 
women.  
 
2017. USA. 
   
  
    
   
 

Design 
Single subject design. 
 
Syfte 
Att utveckla ett 
verktyg/program som 
med stöd av ett 
aktivitetsarmband hjälper 
kvinnor att hantera sin 
abstinens hos 
alkoholberoende kvinnor 
som led av depression. 
 
Intervention 
Fysisk aktivitet som 
strategi för att hantera 
alkoholbegär. 
Registrering via 
aktivitetsarmband.  

Population 
n=20. 
 
Duration 
12 veckor 

Fel studiedesign, ingen 
kontrollgrupp. 
Mobilapplikation ej 
framstående i studien. 

Johnston, N., Bodegard, J., 
Jerström, S., Åkesson, J., 
Brorsson, H., Alfredsson, J., 

Design 
RCT. 
Syfte 

Population 
n= 174. 
Intervention= 91. 

Ingen kontrollgrupp, 
båda grupperna erhöll 
Endast intervention. 
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Författare, titel, år, land Design, Syfte, 
intervention 

Population, 
duration 

Exkluderingsorsak 

Albertsson, A.P.,  Karlsson, 
J-E. & Varenhorst, C. 
 
Effects of interactive patient 
smartphone support app on 
drug adherence and lifestyle 
changes in myocardial 
infarction patients: A 
randomized study 
 
 
Sweden. 2016. 
   
   
   
  
    
   
 

Utvärdera en app vars 
syfte var att öka 
följsamhet kring 
medicinering och livsstil 
 
Intervention 
App där deltagarna 
registrerade medicinintag. 
Även registrering av 
fysisk aktivitet, rökning, 
vikt, kolesterol och b-
glukos kunde göras i 
appen. Påminnelse via 
sms om missad 
medicinregistrering.  
Appen innehöll även 
allmän information om 
hjärtinfarkt.  
 
Kontrollgrupp 
Erhöll förenklad version 
av appen. 

 
Kontroll= 83. 
 
Duration 
6 månader. 

Webbaserad 
applikation. 

Finkelstein, J., Bedra, Mc.K., 
Li,X., Wood, J. & Ouyang, 
P.  
 
Mobile App to Reduce 
Inactivity in Sedentary 
Overweight Women. 
 
2015. USA. 
   
  
    
   
 
   
  
    
   
 

Design 
Cross-over studie. Pilot. 
 
Syfte 
Undersöka om 
återkoppling/påminnelse i 
realtid kunde öka fysisk 
aktivitet hos överviktiga 
kvinnor. 
  
Intervention 
Båda grupperna erhöll 
aktivitetsarmband som 
var sammankopplad till 
app. Grupp A erhöll 
under första 4 veckor 
sms-påminnelse vid 
inaktivitet. Grupp B 
gruppen erhöll under de 
första 4 veckorna inga 
påminnelse-sms. Detta 
förfarande skiftades efter 
4 veckor. 

Population 
=n 30. 
 
Grupp A= 15. 
 
Grupp B= 15. 
 
Duration 
4 veckor i aktiv 
grupp (sms-
påminnelse), 4 
veckor inaktiv (ingen 
sms-påminnelse). 
Totalt 8 veckor. 

Fel studiedesign. App ej 
framträdande i studien. 
 
 
 
 
 
 

Naimark, S.J., Madar, Z. & 
Shahar, R. D.  
 

Design 
RCT. 
 

Population 
n= 99. 
 

Webbaserad app. 
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Författare, titel, år, land Design, Syfte, 
intervention 

Population, 
duration 

Exkluderingsorsak 

The Impact of a Web-Based 
App (eBalance) in Promoting 
Healthy Lifestyles: 
Randomized Controlled 
Trial.   
 
2015. Israel. 
   
   
   
  
    
   
 

Syfte 
Jämföra personer som 
fick tillgång till en 
webbaserad app med 
personer som enbart fick 
en föreläsning om 
hälsosam livsstil.  
  
Intervention 
Webbaserad app där 
interventionsgruppen 
kunde registrera kostintag 
samt fysisk aktivitet. 
 
Kontrollgrupp 
Uppmanades att erhålla 
en hälsosam livsstil 
såsom de hade uppfattat 
informationen på 
föreläsningen. 

Kontrollgrupp= 30. 
 
Interventionsgrupp= 
69. 
 
Duration 
14 veckor. 

Rehman, H., Kamal K, A.,  
Sayani, S., Morris, B.P., 
Merchant, T.A. & Virani, S. 
S. 
   
Using Mobile Health 
(mHealth) Technology in the 
Management of Diabetes 
Mellitus, Physical Inactivity, 
and Smoking. 
  
2017. USA.   

Design 
Review. 
 
Syfte 
Undersöka nyligen gjorda 
studier som använt sig av 
m-hälsa. 
 
 

Population 
 
 
 
Duration 

Fel studiedesign.  

Asklund, I., Nyström, E., 
Sjöström, M., Umefjord, G., 
Stenlund, H. & Samuelsson, 
E. 
  
Mobile app for treatment of 
stress urinary incontinence: 
A randomized controlled 
trial. 
 
2016. Sverige. 
   
  
    
   
  

Design 
RCT. 
 
Syfte 
Utvärdera effekten av en 
mobilapplikation hos 
kvinnor med 
urininkontinens.  
 
Intervention 
App med 
behandlingsprogram för 
ansträngningsinkontinens 
med fokus på 
bäckenbotten träning. 
 

Population 
n= 123. 
 
Kontrollgrupp= 61. 
 
Interventionsgrupp=
62. 
 
 
Duration 
3 månader. 

Ej livsstilsrelaterat. 
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Författare, titel, år, land Design, Syfte, 
intervention 

Population, 
duration 

Exkluderingsorsak 

   
  
    
   
 

Kontrollgrupp 
Uppskjuten 
behandlingsgrupp. Ingen 
aktiv behandling under 
studietiden. 

Lubans, D.R., Smith, J.J., 
Plotnikoff, R.C., Dally, K.A., 
Okely, A.D., Salmon, J. & 
Morgan, P.J. 
 
Assessing the sustained 
impact of a schoolbased 
obesity prevention program 
for adolescent boys: the 
ATLAS cluster randomized 
controlled trial. 
 
2016. Australien. 

Design  
RCT. Multicenter. 
Uppföljning 8 månader 
samt 18 månader. 
 
Syfte 
Utvärdera effekten av 
ATLAS (Active Teen 
Leaders Avoiding Screen-
time) programmet som 
syftar till förebyggande 
insatser som inriktar sig 
på ungdomar med risk för 
hälsoproblem. 
 
 
Intervention 
ATLAS- program med 
flera interventioner för att 
motivera till ett 
hälsosammare livsstil. 
 
Kontrollgrupp 
Följde vanliga läroplanen. 

Population 
n= 361. 
 
Kontrollgrupp= 180.  
 
Interventionsgrupp= 
181.  
 
 
 
Duration 
Uppföljning 18 
månader. 
 

Interventionen var ett 
heltäckande program 
innehållande 
lärarutbildning, 
seminarium, fysisk 
aktivitet under skoltid 
mm. App således ej 
framträdande i studien. 
 

Gilson D, N., Pavey G, T., 
Vandelanotte, C., Duncan J, 
M., Gomersall R, S., Trost, 
G.S. & Brown, J.W. 
 
Chronic disease risks and use 
of a smartphone application 
during a physical activity and 
dietary intervention in 
Australian truck drivers. 
 
2016. Australien. 
   
    
   
 
   
  
    

Design 
Single subject design. 
 
Syfte 
Att undersöka risken för 
kronisk sjukdom hos 
australiensiska 
lastbilschafförer samt 
användning av 
aktivitetsarmband 
sammankopplad med app 
för registrering av fysisk 
aktivitet samt kost.  
 
Intervention 
Automatiskt 
dataöverföring från 
aktivitetsarmband till app. 
Registrering av kost i app. 

Population 
n= 44. 
 
 
 
 
Duration 
20 veckor. 

Fel studiedesign. 
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Författare, titel, år, land Design, Syfte, 
intervention 

Population, 
duration 

Exkluderingsorsak 

   
 

 
Kontrollgrupp 
Ingen kontrollgrupp. 

Sarcona, A., Kovacs, L., 
Wright, J. & Williams, C. 
 
 
Differences in Eating 
Behavior, Physical Activity, 
and Health-related Lifestyle 
Choices between Users and 
Nonusers of Mobile Health 
Apps. 
 
2017. USA. 
 

Design 
Cross-sectional. 
Inhämtning av 
frågeformulär. 
 
Syfte 
Att utvärdera skillnader i 
kostintagbeteenden, 
fysisk aktivitet och 
hälsorelaterade 
livsstilsval mellan 
appanvändare och icke 
appanvändare. 
 
Intervention 
Ingen. 
 
Kontrollgrupp 
Ingen. 

Population 
n= 401. 
 
 
Duration 
 

Fel studiedesign. 

Harries, T., Eslambolchilar, 
P., Rettie, R., Stride, C., 
Walton, S. & Van Woerden, 
H.C. 
 
Effectiveness of a 
smartphone app in increasing 
physical activity amongst 
male adults: a randomised 
controlled trial. 
 
2016. Storbritannien.  
 
 

Design  
RCT. Trearmad. 
 
Syfte  
Jämföra om feedback via 
app kan öka antalet steg.   
 
Intervention  
Grupp A: erhöll app samt 
fick individuell feedback 
på tagna steg. 
 
Grupp B: erhöll app, fick 
individuell feedback på 
tagna steg samt kunde se 
medelvärde på övriga 
deltagares steg. 
 
Kontrollgrupp 
Erhöll app men ingen 
feedback eller tillgång till 
appens interaktiva 
element. 

Population 
n= 152. 
Kontrollgrupp= 49.  
 
Interventionsgrupp 
A= 53.  
 
Interventionsgrupp 
B= 50. 
 
Duration 
6 veckor. 

Samtliga grupper erhöll 
app. Basdata 
försvunnen. 

Duncan, M.J., Vandelanotte, 
C., Trost, S.G., Rebar, A.L., 

Design 
RCT. 

Population 
n= 64. 

Protokoll 
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Författare, titel, år, land Design, Syfte, 
intervention 

Population, 
duration 

Exkluderingsorsak 

Rogers, N., Burton, N.W,.. 
Brown, W.J. 
 
Balanced: a randomised trial 
examining the efficacy of 
two self-monitoring methods 
for an app-based multi-
behaviour intervention to 
improve physical activity, 
sitting and sleep in adults 
 
2016. Australien. 

 
Syfte 
Att jämföra effekten av 
två metoder för 
självmonitorering 
avseende ökad fysisk 
aktivitet, minska 
stillasittande samt 
förbättra sömnbeteende 
hos personer som är 
fysisk inaktiva. 
 
Intervention 
App som innehåller 
utbildningsmaterial, 
målsättningar, 
självmonitorering samt 
feed-back. Deltagarna 
randomiseras till två 
grupper. Både får tillgång 
till appen men 
registreringen av aktivitet 
sker antingen automatiskt 
eller manuellt. 

 
Interventionsgrupp= 
32. 
 
Kontrollgrupp= 32. 
 
 
Duration 
9 veckor. 

Patrick, K., Marshall, S.J., 
Davila, E.P., Kolodziejczyk, 
L.K., Fowler, J.H., Calfas, 
K.J,…Robinson, T.N. 
 
Design and implementation 
of a randomized controlled 
social and mobile weight loss 
trial for young adults (project 
SMART). 
 
2014. USA. 
 

 

Design 
RCT. Multicenter. 
 
Syfte 
Att beskriva den 
teoretiska motiveringen 
och interventionsdesignen 
av SMART- studien. 
Syfte med studien är att 
använda sociala medier, 
mobilappar, sms samt 
internet för att engagera 
överviktiga personer till 
viktminskning. 
 
Intervention 
Omfattar sex olika 
metoder; facebook, 
mobilappar, webbplats, e-
post, sms samt kontakt 
med hälsocoach. 
 
Kontrollgrupp 
Ej beskriven. 

Population 
n= 404 . 
 
Duration 
24 månader. 

Pågående studie. 
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