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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur stor andel av den lägsta fysiska 

rekommendationsnivån som kunde uppnås genom arbetspendling med kollektivtrafik i Stor-

Stockholm. Detta undersöktes med hjälp av följande frågeställningar: 1) Hur många minuter 

och hur många steg promenerade en kollektiv arbetspendlare i genomsnitt till och från 

arbetet/skolan i Stor-Stockholm? 2) Hur stor uppfyllelse på rekommendationerna bidrog 

arbetspendling med kollektivtrafik i Stor-Stockholm med? 3) Hade kön, BMI, bostads- och 

arbetsort samt byten någon inverkan på den fysiska aktiviteten som erhölls av att arbetspendla 

med kollektiva färdmedel? 4) Rörde sig deltagarna i en hastighet som motsvarade 

medelintensiv fysisk aktivitet? 

Metod 

För att besvara frågeställningarna användes en kvantitativ metod med enkät, stegräknare och 

tidtagarur som mätinstrument. Ett bekvämlighetsurval resulterade i att 33 deltagare (17 

kvinnor och 16 män) boende och arbetande/studerande i Stor-Stockholm under en arbetsresa 

med kollektivtrafik mätte antal minuter fysisk aktivitet och antal steg.  

Resultat 

Med hjälp av arbetspendlingen uppnådde deltagarna i snitt 79 % av rekommendationen om 30 

minuter medelintensiv fysisk aktivitet per dag. Sett till rekommendationen om 150 minuter 

fysisk aktivitet per vecka bidrog arbetspendlingen med 67 % av dessa minuter. En promenad 

till och från hållplatser varade i snitt i 5,6 ± 2,9 minuter och 9 % av deltagarnas promenader 

under arbetspendlingen varade i minst tio minuter i sträck. Deltagarna promenerade 3170 ± 

1017 steg under en hel dags arbetspendling. De deltagare som bodde och/eller arbetade i norr- 

eller söderförort (n = 16) promenerade signifikant fler minuter än de deltagare som bodde 

och/eller arbetade i Stockholms innerstad.  

Slutsats 

De slutsatser som dragits av denna studie var att arbetspendling bidrog med fysisk aktivitet i 

väsentlig grad. Den fysiska aktiviteten som erhölls av att åka kollektivt kunde för vissa 

individer vara betydande för att uppnå de fysiska aktivitetsrekommendationerna.   
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1. Inledning 

Fysisk aktivitet är en av de mest basala mänskliga funktionerna. Under de miljoner år som 

människorna levde som jägare behövde de gå långa sträckor för att hitta mat samt springa fort 

och långt för att undvika faror. När samhället utvecklades fortsatte människan att fysiskt 

använda sina kroppar för jordbruk, byggnation och transport. (Cavill, Kahlmeier & Racioppi 

2006, s.1) 

Under 1950-talet gjorde bilen intåg i det svenska samhället och blev snabbt ett självklart 

transportmedel för många svenska familjer (Statistiska centralbyrån 2017–02–16). Att äga en 

bil underlättade i många situationer men det bidrog också till att människan blev allt mer 

stillasittande. År 2015 fanns i Sverige ungefär 4,5 miljoner personbilar i trafiken och sedan 

2014 har bilåkandet ökat till den högsta noteringen sedan mätningarna startade 1999. 

(Trafikanalys 2016-04-07) Detta har lett till att det förflyttningssätt som för bara hundra år 

sedan var det naturliga har hamnat i det fördolda. Det är dock inte bara det utbredda 

användandet av bilen som har haft en negativ inverkan på människors fysiska aktivitetsnivåer. 

I dagens samhälle har mycket av den vardagliga fysiska aktiviteten försvunnit från våra liv. 

Vi har mer stillasittande arbeten och en allt mer stillasittande fritid vilket har lett till framför 

allt en ökad prevalens av fetma. (Cavill, Kahlmeier & Racioppi 2006, s. 2) 

Globalt sett är en av fyra vuxna inte tillräckligt fysiskt aktiva och i i-länder är problemet mer 

utbrett än i u-länder (World Health Organisation 2017-02a). I Europa är fysisk inaktivitet 

årligen orsaken till ungefär 600 000 dödsfall (Cavill, Kahlmeier & Racioppi 2006, s. VIII). 

Den fysiska inaktiviteten hos befolkningen har blivit en allt mer angelägen fråga. Att tackla 

dessa problem är inte bara en individuell utmaning utan samhället måste ta ansvar för att 

skapa förutsättningar som underlättar för en aktiv livsstil. (Cavill, Kahlmeier & Racioppi 

2006, s. 2)  

1.2 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en definition av fysisk aktivitet och vilka hälsoutfall som det kan 

generera. Detta följs av rekommendationerna som har formulerats av World Health 

Organisation (WHO) och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). Det är viktigt att ha 

förståelse för dessa definitioner och uttryck för att inse innebörden av vilken effekt fysisk 
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aktivitet har på våra liv. Avsnittet behandlar också aktiv transport och kollektivtrafik för att 

påvisa hur fysisk aktivitet kan integreras i det dagliga livet.  

1.2.1 Definition fysisk aktivitet 

Den fysiologiska definitionen av fysisk aktivitet är enligt YFA “all kroppsrörelse som 

genererar en ökad energiförbrukning jämfört med den energiförbrukning som sker i vila” 

(Mattsson, Jansson & Hagströmer 2017, s. 21). Det kan exempelvis vara hushållsarbete, 

promenad, lek eller organiserad fysisk aktivitet (ibid.). Definitionen är samstämmig med 

WHO:s definition, men WHO benämnde den organiserade fysiska aktiviteten som träning. De 

menar att träning är en underkategori till fysisk aktivitet och ska ske strukturerat och planerat 

där målet är att förbättra och upprätthålla den fysiska hälsan (World Health Organisation 

2017-02a). 

1.2.2 Hälsoutfall 

Förutom att fysisk aktivitet medför en förbättring av kondition och muskelstyrka bidrar det till 

en minskad risk att drabbas av stroke och depression (World Health Organisation 2017-02a). 

Med en livsstil som inkluderar medelintensiv fysisk aktivitet kan även risken att drabbas av 

bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa typer av cancer reduceras 

(World Health Organisation 2017-02a; Wennberg et al. 2017, s. 67). Dessa typer av 

sjukdomar var 2012 orsaken till 68 % av dödsfallen världen över. I i-länder var siffran 

betydligt högre där 87 % av alla dödsfall orsakades av dessa sjukdomar. (World Health 

Organisation 2017-02b) Situationen i Sverige liknade 2015 den som WHO presenterade och 

hjärt-kärlsjukdomar var en av de dominerande dödsorsakerna bland svenskar (Socialstyrelsen 

2016, s. 1). 

1.2.3 Rekommendationer 

För att globalt hjälpa människor att uppnå tillräcklig fysisk aktivitet har rekommendationer 

formulerats av WHO. De svenska formuleringarna har tagits fram av YFA. De nuvarande 

rekommendationerna innebär att vuxna ska tillbringa minst 150 minuter per vecka åt 

medelintensiv fysisk aktivitet alternativt 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet, eller en 

kombination av de båda. Både WHO och YFA påpekar att fler minuter ger större 

hälsofördelar. För att den fysiska aktiviteten ska ge effekt för den kardiovaskulära hälsan bör 

aktiviteten genomföras i sjok om minst tio minuter. (World Health Organisation 2017-02a; 
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Jansson, Hagströmer & Anderssen 2017, s. 95) YFA tillägger att aktiviteten bör spridas över 

minst tre av veckans dagar (ibid.).  

Med medelintensiv fysisk aktivitet menas en ökning av puls och andning medan högintensiv 

fysisk aktivitet innebär en markant ökning av puls och andning. Eftersom aktiviteten bör 

spridas ut över minst tre av veckans dagar kan 150 minuter i veckan översättas till 30 minuter, 

fem dagar i veckan. (Jansson, Hagströmer & Anderssen 2017, s. 95) Detta överensstämmer 

med de gamla rekommendationerna och är den siffra som majoriteten av studierna i 

forskningsläget har använt sig av.  

Att den fysiska aktiviteten ska spridas ut på flera av veckans dagar baseras på möjligheten att 

uppnå en hög sammanlagd energiförbrukning under hela veckan. Daglig fysisk aktivitet 

möjliggör även en inklusion av vardagsaktiviteter, som exempelvis promenad och städning. 

Redan när energiförbrukningen ökar med 70 kcal per dag minskar risken för förtida död. En 

ökad energiförbrukning med 150 kcal per dag har setts minska risken ytterligare. Trettio 

minuter medelintensiv fysisk aktivitet motsvarar ungefär en förbrukning av 150 kcal. Om 30 

minuter fysisk aktivitet uppnås fem dagar i veckan motsvarar det en total energiförbrukning 

på ungefär 750 kcal under en vecka. (Jansson, Hagströmer & Anderssen 2017, s. 92) 

Genom inklusion av vardagsaktiviteter kan även stillasittandet minskas. YFA 

rekommenderar, som ett tillägg till de rekommendationer som WHO presenterar, att 

långvarigt stillasittande bör undvikas (Jansson, Hagströmer & Anderssen 2017, s. 91). Att 

sitta ner stora delar av dagen påverkar bland annat blodfetter negativt. Om stillasittandet 

däremot bryts med jämna mellanrum kan blodtryck, blodsockerkontroll och 

insulinkoncentration i blodet påverkas positivt. Därför är vardagsmotion av stor betydelse. 

(Henriksson & Sundberg 2017, s. 37) Evidensen för att dagligt stillasittande leder till förtida 

död är för svag för att kunna fastställa en specifik punkt där stillasittandet blir en risk. Därför 

förekommer i dagsläget inga tidsangivelser vad gäller risknivån för stillasittande i 

rekommendationerna från YFA. (Wennberg et al. 2017, s. 68) 

En annan rekommendation som har tagits fram var att varje individ skulle gå minst 10 000 

steg per dag. Det kunde leda till mindre kroppsfett och lägre blodtryck. (Tudor-Locke & 

Bassett 2004) Denna rekommendation var godtycklig och användes för att på befolkningsnivå 

underlätta förståelsen av tidsrekommendationerna (ibid.). Tudor-Locke et al. (2011) framhöll 
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senare att för att möta rekommendationen om 30 minuter per dag borde vuxna, friska 

individer gå 7000–8000 steg per dag. Minst 3000 av dessa borde vara i rask takt och de 

betonade även att fler steg associerades med ytterligare hälsofördelar. Dessa siffror var 

framtagna genom en granskning av ett flertal studier som har visat att 30 minuters promenad 

motsvarade ungefär 3000 steg (Tudor-Locke & Bassett 2004; Tudor-Locke et al. 2005; 

Marshall et al. 2009). Tudor-Locke et al. (2011) har även visat att individer som gick färre än 

5000 steg per dag bedömdes ha en stillasittande livsstil. Om dessa 3000 steg adderades till 

den stillasittande livsstilen blev summan ungefär 8000 steg (ibid.).  

De riktvärden om steg som kommer att användas i denna studie är därför 8000 steg. Av dessa 

ska 3000 steg ske i rask takt och i följd vilket kan bidra till att nå 30 minuter medelintensiv 

fysisk aktivitet.  För övriga 5000 steg finns inga riktlinjer för i vilken intensitet de ska tas. 

Andra riktvärden som kommer att användas i denna studie är rekommendationen om 150 

minuter medelintensiv fysisk aktivitet i veckan, som utslaget på fem dagar blir 30 minuter per 

dag. U. S Department of Health and Human Services (2008, s. 56) har angett 4,8 km/h som en 

ungefärlig hastighet för medelintensiv fysisk aktivitet vid promenad och denna hastighet 

kommer därför användas som riktvärde i denna studie. Rekommendationen om att den fysiska 

aktiviteten bör ske i sjok om minst tio minuter kommer också att vara av intresse.  

1.2.4 Aktiv transport och kollektivtrafik 

Aktiv transport innebär att en individ använder sig av ett aktivt transportsätt som exempelvis 

gång eller cykling för att ta sig till olika platser. Att använda sig av aktiv transport till 

arbetsplatsen kan leda till en ökning av den dagliga fysiska aktivitetsnivån vilket setts bidra 

till en rad positiva hälsoeffekter. (Berglund, Lysty & Westerling 2016) För individer utan 

möjlighet att aktivt transportera sig hela vägen till arbetsplatsen skulle möjligheten att åka 

kollektivt kunna bidra med en viss del aktiv transport. Att resa med kollektiva färdmedel 

innebär med stor sannolikhet att individen tar sig till och från hållplatser till fots. Även vid 

eventuella byten behöver förflyttning ske och aktiv transport kan på så sätt vävas in i resan till 

arbetsplatsen. Den repetitiva fysiska aktivitet som genereras i dagliga rutiner är nödvändig för 

positiva hälsoeffekter (Jansson, Hagströmer & Anderssen 2017, s. 92) och arbetspendling är 

något som för många individer sker fem dagar i veckan. Ett ökat kollektivt resande kan öka 

den dagliga fysiska aktiviteten och därmed bidra till att minska risken för vissa kroniska 

sjukdomar (Hosking, Mudu & Dora 2011, s. 9). Studier har visat att människor som åkte 
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kollektivt i större utsträckning uppnådde de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet 

jämfört med bilåkare (Wener & Evans 2007; Villanueva, Giles-Corti & McCormack 2008). 

Det var inte bara individuella hälsovinster som kunde uppnås genom att förflytta sig med 

hjälp av kollektiva färdmedel eller aktiv transport. Att avstå från att använda bilen kunde ge 

positiva effekter för både miljön och samhällsekonomin samt en minskad negativ inverkan på 

klimatet. (Hosking, Mudu & Dora 2011, s. V) I en rapport från WHO framgick det att om 

bilen valdes bort minskades risken att befolkningen drabbades av följdsjukdomar från 

luftföroreningar och ljudrelaterad stress (Hosking, Mudu & Dora 2011, s. 1). Biltrafik var en 

källa till oljud i städer vilket kunde påverka den mentala hälsan negativt och störa sömnen 

(ibid. s. 30). Genom minskad biltrafik kunde ljudnivån samt utsläppen av växthusgaser 

minskas (ibid.). Den svenska regeringen skrev 2008 i sina transportpolitiska mål att 

förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel bör förbättras 

(Näringsdepartementet 2008, s. 18). De skrev vidare att “dessa färdmedel ger många positiva 

effekter för samhället och individen som mindre miljöpåverkan och ökad hälsa” (ibid. s. 28).  

1.2.5 Kollektivtrafik i Sverige och Stockholms län 

De senaste åren har det i Sverige varit en ständig tillväxt av resande med kollektiva 

färdmedel. Mellan 2005 och 2015 ökade antalet påstigningar med 32 % i hela landet även om 

bilismen fortfarande stod för huvudparten av persontransporterna. (Trafikanalys 2016a, s. 7) 

Av de resor som var relaterade till arbete och skola stod kollektivt resande för 20 % i hela 

landet, men i befolkningstäta regioner var andelen högre (Trafikanalys 2016a, s. 16). De 

kollektiva skol- och arbetsresorna varade i snitt i 46 ± 3 minuter (Trafikanalys 2016b). 

Användandet av kollektivtrafik i landet var högst i Stockholms län där varje person i 

genomsnitt gjorde 361 resor under 2015 (Trafikanalys 2016a, s. 7). 

I genomsnitt under en vecka 2015 åkte tre av tio personer i Stockholms län kollektivt och fyra 

av tio åkte bil. Detta påverkades dock av var i länet individerna bodde, de som bodde i 

regioncentrum (Stockholms stad, Solna och Sundbyberg) gjorde färre antal bilresor än de som 

bodde i andra delar av länet. (Trafikförvaltningen 2016, s. 6) Av alla resor som genomfördes i 

Stockholms län år 2015 var 31 % arbetsresor och under vardagar var motsvarande siffra 37 % 

(ibid. s. 29). Av arbetsresorna skedde 43 % med kollektivtrafik (ibid. s. 40).  
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Arbetspendling kommer i den här studien att syfta till att resa fram och tillbaka till 

arbetsplatsen eller skolan genom att använda sig av de kollektiva färdmedel som 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) erbjuder i länet. 

1.3 Forskningsläge 

Storleken på den fysiska aktivitetsökning som det kollektiva resandet resulterar i varierar 

mellan olika studier. Nedan följer inledningsvis en redogörelse för vilka studier som har 

inkluderats och på vilka grunder. Därefter presenteras den existerande forskningen inom 

området.  

1.3.1 Metodgranskning 

Genom en granskning av mätmetoderna i redan existerande studier kunde relevansen 

och trovärdigheten bedömas. Det resulterade i ett inkluderande av studier som använde sig av 

självskattning och objektiva mätningar. Självskattning skedde dels genom telefonintervjuer 

men också i form av resedagböcker. Inklusionskriteriet gällande självskattning var att 

respondenten endast svarade för sina egna kollektiva resvanor. Denna typ av mätmetod 

gjorde, jämfört med objektiva mätningar, att många individer kunde inkluderas vilket gav 

tyngd till dessa studier. Objektiva mätningar skedde i form av att deltagarna bar stegräknare, 

accelerometer eller GPS. En kombination av dessa mätinstrument användes i några studier 

(Chaix et al. 2014; Saelens et al. 2014). Fördelen med objektiva mätmetoder är att risken för 

överskattning minskas (Hassmén & Hassmén 2008, s. 186; Schantz 2017). 

Det finns studier som har exkluderats på grund av bristande trovärdighet och risk för stora 

felmarginaler. Det kan exempelvis ha inneburit att forskarna utifrån respondentens angivna 

bostad beräknat närmaste troliga färdväg till förmodad hållplats. Även studier där en person 

har skattat resvanor för alla hushållets medlemmar har exkluderats.  

1.3.2 Existerande forskning 

Individer kunde uppnå positiva hälsoeffekter genom att aktivt transportera sig till och från 

kollektiva färdmedel (Freeland et al. 2013; Besser & Dannenberg 2005). I ett flertal studier 

har tyngd lagts vid de positiva hälsoeffekterna som daglig fysisk aktivitet kunde bidra med. 

Lägre förekomst av övervikt och hjärtattacker hos individer som åkte kollektivt påvisades i 

studier där jämförelser gjordes med bilåkare. (Flint & Cummins 2016; Fasihozaman et al. 

2015; Lindström 2008; Saelens et al. 2014). Exempelvis har Flint och Cummins (2016) visat 
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på att män som åkte kollektivt hade ett BMI som var 0,7 kg/m² lägre än de som åkte bil. 

Dessa studier visade på att vid jämförelser med bilåkning var det bättre för hälsan att åka 

kollektivt. Det har också påvisats att hälsovinsterna i vissa fall kunde jämföras med de som 

genererades av att aktivt transportera sig hela vägen till sin arbetsplats. I en studie av Laverty 

et al. (2013) gjordes jämförelser mellan individer som förflyttade sig till arbetsplatsen genom 

att åka bil, åka kollektivt, cykla eller gå. Det framkom att BMI hos de som åkte kollektivt var 

i nivå med BMI hos de som gick eller cyklade till sin arbetsplats (Laverty et al. 2013). 

Individer som åkte kollektivt var mer fysiskt aktiva än individer som inte åkte kollektivt. 

Denna skillnad berodde till stor del på den fysiska aktivitet som genererades av det kollektiva 

åkandet. (Saelens et al. 2014) När jämförelser har gjorts mellan individer som åkte kollektivt 

och individer som inte åkte kollektivt har det framkommit att de i övrigt hade liknande nivåer 

av fysisk aktivitet. Detta tydde på ett kausalt förhållande mellan användning av kollektivtrafik 

och en ökad grad av daglig fysisk aktivitet. (ibid.) Besser och Dannenberg (2005) menade på 

att fysiskt inaktiva individer med större sannolikhet kunde nå de dagliga rekommendationerna 

för fysisk aktivitet genom att promenera till och från kollektiva färdmedel. Samma studie 

framhöll att en ökad tillgång till kollektiva färdmedel kunde främja en aktiv livsstil (ibid.). 

Freeland et al. (2013) kunde konstatera att i städer där invånarna hade tillgång till ett 

järnvägssystem var det 72 % större sannolikhet att de som åkte kollektivt promenerade minst 

30 minuter om dagen jämfört med kollektivåkare i städer utan ett järnvägssystem.  

Att transportera sig gående som en del av arbetspendlingen ledde till att de individer som åkte 

kollektivt tog fler steg än de som transporterade sig med bil. Detta framgick i en studie av 

Wener och Evans (2007) där deltagarna använde stegräknare och rapporterade hur länge de 

promenerade. Resultatet visade på att de som åkte kollektivt tog ungefär 30 % fler steg per 

dag än de som åkte bil. De som åkte kollektivt gick under en hel dag ungefär 9500 steg och de 

som åkte bil gick ungefär 7500 steg (Wener & Evans 2007). Samma studie visade även på att 

12 % av variationen i hur mycket tid som tillbringades gående per vecka kunde förklaras 

genom valet av bil eller kollektiva färdmedel (ibid.). 

Individer som åkte kollektivt var tre till fyra gånger mer troliga att gå 10 000 steg per dag 

(Wener & Evans 2007; Villanueva, Giles-Corti & McCormack 2008). Av de som åkte 

kollektivt till och från arbetet kom ungefär 40 % upp i 10 000 steg per dag jämfört med 

ungefär 15 % av bilisterna (Wener & Evans 2007). Chaix et al. (2014) har också konstaterat 
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att under en veckas mätning med GPS och accelerometer var kollektivåkande, cykling och 

gång kopplat till högre energiförbrukning och fler steg jämfört med bilåkande. Studien visade 

även att 38 % av stegen som togs under en sjudagarsperiod kom från aktiva transporter och 

kollektivt resande. 

Rekommendationerna om fysisk aktivitet kunde uppnås genom antal steg, men också genom 

antal aktiva minuter. Den primära fysiska aktivitet som genererades av att åka kollektivt 

skedde i form av att individen transporterade sig gående till och från hållplatser. Besser och 

Dannenberg (2005) använde sig av en nationell enkät i USA från 2001. Genom 

telefonintervjuer kom de fram till att 3,1 % av undersökningspopulationen åkte kollektivt och 

promenerade till och från hållplatser. Dessa promenader resulterade i ungefär 24 minuter 

medelintensiv fysisk aktivitet om dagen. Det visade sig även att 29 % av deltagarna erhöll 30 

minuter fysisk aktivitet endast genom att gå dessa sträckor. De mätte alla typer av 

kollektivresor och 38,9 % stod för arbetsresor. Denna siffra överensstämde med andelen 

kollektiva arbetsresor som Freeland et al. (2013) redovisade (43 %). De konstaterade även att 

35,3 % av deltagarna promenerade i minst 30 minuter till och från hållplatser (ibid.).  

Chia-Yuan och Hsien-Chang (2015) har använt sig av samma nationella enkät som Besser 

och Dannenberg, men en version från 2009. De undersökte i vilken grad de dagliga 

rekommendationerna för fysisk aktivitet kunde uppnås genom att promenera till och från 

hållplatser. De kom fram till att nästan 41 % uppnådde de dagliga rekommendationerna för 

fysisk aktivitet endast med hjälp av dessa promenader. Av hela populationen som åkte 

kollektivt, inklusive de som åkte bil till och/eller från någon av hållplatserna, nådde 18,8 % 

upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Det var dock endast 1,9 % av den totala 

populationen i studien som åkte kollektivt till arbetet och av dessa var det knappt hälften (46 

%) som promenerade till och från hållplatserna. (Chia-Yuan & Hsien-Chang, 2015) 

När mätningar har skett objektivt har resultaten generellt sett blivit lägre och följande två 

studier har tagit fram sina siffror med hjälp av accelerometrar. Saelens et al. (2014) jämförde 

under en sjudagarsperiod den fysiska aktiviteten hos kollektivåkare och individer som inte 

åkte kollektivt. För att klassas som kollektivåkare skulle deltagarna ha åkt kollektivt minst en 

av dessa dagar. 39,5 % av populationen klassades som kollektivåkare och i snitt åkte de 

kollektivt 2,97 dagar per vecka. Det framkom att de som åkte kollektivt hade högre grad av 

fysisk aktivitet endast de dagar som de åkte kollektivt. Den promenad som genererades av 
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aktiv transport i samband med kollektivresande var 12–15 minuter per dag. (Saelens et al. 

2014) I en studie av Lachapelle et al. (2011) mättes deltagarnas medelintensiva fysiska 

aktivitet under fem dagar. Det framkom då att de som åkte kollektivt erhöll åtta minuter mer 

medelintensiv fysisk aktivitet per dag jämfört med de som inte åkte kollektivt (ibid.). 

Två studier som byggde på självskattning undersökte hur stor andel av promenaderna till och 

från hållplatser som varade i minst tio minuter. Lachapelle et al. (2012) förknippade den 

ökade frekvensen av promenader med de som använde sig av kollektivtrafik och aktiv 

transport i form av gång. I denna studie ingick individer som bodde i New Jersey där 23 % av 

deltagarna utnyttjade kollektivtrafiken för att ta sig till arbetet. Dessa individer fick ange 

längden på sin promenad till hållplatsen genom att välja mellan åtta tidskategorier. Det visade 

sig att 52 % av de som åkte kollektivt promenerade i minst tio minuter för att komma från 

hemmet till hållplatsen medan siffror för sträckan mellan hållplatsen och slutdestinationen 

saknades (Lachapelle et al. 2012). Besser och Dannenberg (2005) genomförde en liknande 

mätning där det framkom att mediantiden för en enskild promenad till och från hållplatser 

varade i fyra minuter. 28 % av promenaderna varade i minst tio minuter (ibid). 

Hagströmer (2007) har med hjälp av accelerometrar visat på att 52 % av deltagarna nådde upp 

till rekommendationerna om 30 minuter fysisk aktivitet om dagen. När hänsyn har tagits till 

att aktiviteten skulle ha skett i sjok om tio minuter var det en betydligt lägre andel som 

uppnådde rekommendationen. 33 % av deltagarna uppnådde ett sjok om tio minuter och 5 % 

uppnådde två sjok om tio minuter per dag. Deltagare som hade tre sjok om tio minuter 

uppgick till 1 %. Dessa siffror kunde varit underskattade eftersom en accelerometer inte 

fångar upp rörelser som sker under cykling. (ibid.) Cykling som arbetspendling brukades av 

ungefär sex procent av befolkningen i Stockholms län (Johansson et al. 2017). Av cyklisterna 

var det över 95 % som var fysiskt aktiva i minst tio minuter åt gången (Schantz 2015, s. 37). 

Vid en granskning av existerande forskning framkom det att många studier byggde på 

självskattning. Det har visat sig finnas tveksamheter när deltagare på egen hand har skattat 

hur länge den fysiska aktiviteten pågått. Tendensen har varit att de i hög grad har angett 

siffror som slutat på 0 och 5, exempelvis 5, 10 eller 15 minuter. Eftersom att det visat sig vara 

en systematisk överskattning bör det tas i beaktning att de resultat som byggde på 

självskattning med stor sannolikhet kan vara överskattade. (Schantz 2017)  
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En annan faktor som skulle kunna haft en inverkan på resultaten i de studier som har lyfts i 

forskningsläget var platsen som de genomfördes på. Majoriteten av forskningen som denna 

studie vilar på genomfördes i USA där nyttjandet av kollektivtrafik skilde sig stort jämfört 

med Sverige. Kollektivtrafiken i USA stod för 5 % av resorna 2009 (McKenzie & Rapino 

2011, s. 2) medan den i Sverige stod för 14,8 % av alla resor 2011 (Trafikanalys 2011, s. 26).  

Städers storlek och befolkningstäthet kunde ha en inverkan på hur många som använde sig av 

kollektivtrafik. Exempelvis var användandet av kollektivtrafik i New Jersey, som är en folktät 

delstat i USA, markant högre (Lachapelle & Noland 2012) än användandet i övriga USA 

(Chia-Yuan & Hsien-Chang, 2015). Freeland et al. (2013) påpekade dessutom att i mer 

folktäta städer med ett invånarantal över 1 000 000 och med tillgång till ett järnvägssystem 

var det 85 % större sannolikhet att invånarna promenerade minst 30 minuter per dag. Detta 

jämfört med invånare i städer med mindre än 500 000 invånare och där endast buss som 

kollektivt färdmedel fanns tillgängligt (Freeland et al. 2013).  

Olika studier har mätt olika företeelser som exempelvis steg, tid, endast kollektiva resor eller 

hela dagar. Det var därför svårt att jämföra resultaten med varandra och erhålla en 

samstämmig bild av hur mycket fysisk aktivitet som arbetspendling bidrog med.  

Trots att resultaten var varierande visade ändå den samlade bilden att kollektivt resande kunde 

bidra till en ökad daglig fysisk aktivitetsnivå. Resultaten pekade på fler aktiva minuter och 

fler steg per dag i jämförelse med bilåkare. Individer som åkte kollektivt nådde med större 

sannolikhet de fysiska rekommendationerna både vad gällde steg och tid. En stor andel av 

studierna tog dock inte hänsyn till den del i rekommendationen som syftade till att aktiviteten 

bör ske i sjok om tio minuter. I Stockholms län 2015 utgjorde det kollektiva resandet 43 % av 

de dagliga arbetsresorna (Trafikförvaltningen 2016, s. 40). En bild av hur detta påverkar 

invånarnas fysiska aktivitetsnivå saknas i dagsläget vilket utgör motiv för att denna 

kunskapslucka bör fyllas. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie att undersöka hur stor andel av den lägsta fysiska 

rekommendationsnivån som kunde uppnås genom arbetspendling med kollektivtrafik i Stor-

Stockholm. Detta undersöktes med följande frågeställningar: 
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- Hur många minuter och hur många steg promenerade en kollektiv arbetspendlare i 

genomsnitt till och från arbetet/skolan i Stor-Stockholm? 

- Hur stor uppfyllelse på rekommendationerna bidrog arbetspendling med 

kollektivtrafik i Stor-Stockholm med?  

- Hade kön, BMI, bostads- och arbetsort samt byten någon inverkan på den fysiska 

aktiviteten som erhölls av att arbetspendla med kollektiva färdmedel? 

- Rörde sig deltagarna i en hastighet som motsvarade medelintensiv fysisk aktivitet? 

2. Metod 

Med hjälp av stegräknare, tidtagarur och enkäter har en kvantitativ metod använts för att 

studera hur stor andel av rekommendationerna för fysisk aktivitet som har uppnåtts genom 

arbetspendling med kollektivtrafik i Stor-Stockholm. Dessa mätinstrument har möjliggjort en 

jämförelse med rekommendationerna om 8000 steg om dagen (varav minst 3000 i 

medelintensiv fysisk aktivitet), 150 minuter fysisk aktivitet i veckan samt 30 minuter fysisk 

aktivitet om dagen. De har också bidragit till en uppfattning om denna aktivitet har skett 

under minst tio minuter i följd samt i vilken hastighet som deltagarna har förflyttat sig.  

2.1 Mätinstrument 

Tidtagarur och stegräknare användes för att möjliggöra jämförelser med rekommendationerna 

för fysisk aktivitet. Eftersom data i form av tid i minuter och sekunder krävdes använde 

deltagarna tidtagaruret i sina mobiltelefoner för att ta tid på arbetspendlingen. För att mäta hur 

många steg som deltagarna tog under arbetspendlingen användes en stegräknare av modellen 

Yamax SW200 (Bridgenorth, Storbritannien). Dessa siffror antecknades sedan på en enkät (se 

Bilaga 2) som inleddes med ett informationsbrev där deltagarna informerades om samtycke, 

konfidentialitet, nyttjande och syftet med studien. Sedan följde bakgrundsfrågor om ålder, 

kön, bostads- och arbetsort, längd och vikt. Det fanns också frågor om vilka färdmedel som 

nyttjades, hur många byten som gjordes samt hur många gånger i veckan denna arbetsresa 

skedde. 

2.2 Deltagare och tillvägagångssätt 

Ett bekvämlighetsurval tillämpades i denna studie då bekanta till författarna tillfrågades om 

medverkan. Genom ett snöbollsurval tillfrågades även deltagarnas bekanta. 34 deltagare 

genomförde mätningen och data från 33 deltagare användes. Av dessa var 17 kvinnor och 16 
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män i åldrarna 21–56 år. 13 av 33 (39 %) hade ett BMI över 25 och klassades därför som 

överviktiga, övriga deltagare hade ett BMI mellan 18,5 och 25 och klassades därför som 

normalviktiga.  

Tabell 1. Beskrivning av deltagare. 

 Kvinnor (n = 17) Män (n = 16) Alla (n = 33) 

Ålder (år) 29,6 (± 8,1) 32,8 (± 11,4) 31 (± 9,9) 

Längd (m) 1,71 (± 0,06) 1,82 (± 0,08) 1,76 (± 0,1) 

Vikt (kg) 68,3 (± 9,5) 81,4 (± 10,9) 74,7 (± 12,1) 

BMI 23,5 (± 3,5) 24,6 (± 2,4) 24,0 (± 3,0) 

För att undvika att alla deltagare nyttjade samma hållplats och promenerade samma sträcka 

till och från arbetet/skolan var en inklusion av deltagare från olika arbetsplatser/skolor 

nödvändig. Eftersom deltagarnas bostads- och arbetsort skilde sig från varandra innefattade 

mätningarna i denna studie olika långa resor och en variation av de färdmedel som SL erbjöd i 

länet. Kraven för medverkan var att deltagarna var bosatta och arbetade/studerade i Stor-

Stockholm. Deltagarnas bostadsorter sträckte sig från Upplands Väsby i norr till Bandhagen i 

söder. De behövde även nyttja den kollektivtrafik som SL erbjöd för att ta sig till och från 

arbete/skola. De vanligaste färdmedlen var tunnelbana och buss. 72 % nyttjade tunnelbana 

och 27 % nyttjade buss som minst ett av sina färdmedel.  

Tabell 2. Hur många deltagare som nyttjade respektive färdmedel. 

Nyttjade färdmedel under arbetspendlingen Antal personer 

Endast Buss 4 

Endast Tunnelbana 20 

Endast Pendeltåg 2 

Endast Annat 1 

Tunnelbana + Buss 3 

Tunnelbana + Buss + Pendeltåg 1 

Buss + Pendeltåg 2 
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Figur 1. Karta över Stockholms kommun med omnejd. Markerat på bilden är Stockholms innerstad och en 

avgränsning av norr- och söderförort. Stockholms innerstad kommer i studien att benämnas som IS. Det som på 

kartan är norr om markeringen har i studien benämnts som norrförort (NF) och det som på kartan är söder om 

markeringen har benämnts som söderförort (SF). (Google 2017) 

Tabell 3. Fördelning av deltagare beroende på bostads- och arbetsort. 
   Arbete 

Bostad 

Kvinnor (n = 17) Män (n = 16) Alla (n = 33) 

SF NF IS SF NF IS SF NF IS 

SF  2 2 1 1 2 1 3 4 

NF  5 4  7   12 4 

IS  1 3  2 3  3 6 

 

Mellan den 6 och 10 mars 2017 delades enkäter och stegräknare ut till deltagarna. Beskrivet i 

enkäten (se Bilaga 2) fanns tillvägagångssättet angående hur och när deltagarna skulle 

använda stegräknaren och tidtagaruret. Dessa skulle endast användas under resan till och från 

arbetet/skolan. För att deltagarna skulle få möjlighet att genomföra en korrekt mätning hade 

de tillgång till stegräknaren under en veckas tid. Detta för att öka validiteten så att den dag 

som mätningen skedde var representativ och inte innehöll några omvägar för ärenden eller 

liknande. 

Deltagarna skulle under en kollektiv tur- och returresa till arbetet/skolan bära stegräknare 

samt mäta tiden för arbetspendlingen i minuter och sekunder. Stegräknaren placerades i 

byxlinningen rakt ovanför knäskålen och nollställdes när deltagaren hade låst ytterdörren. 

Tidtagaruret startades när deltagaren hade gått ut genom porten i sitt bostadshus, alternativt 
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vid ytterdörren om deltagaren inte bodde i ett flerfamiljshus. Mätningen av steg och tid 

delades upp i sex olika intervall enligt illustrationen i figur 2. Vid hemresa placerades 

stegräknaren nollställd i byxlinningen när deltagaren lämnade huvudentrén på 

arbetsplatsen/skolan och samma mätning skedde under hemresan. Tidtagaruret och 

stegräknaren nollställdes inte förrän deltagaren nått sin slutdestination. Däremot noterades 

tiden och stegen vid nedan beskrivna tillfällen. 

Figur 2. Flödesschema. Figuren beskriver var deltagarna har startat, läst av och stoppat tidtagaruret och 

stegräknaren samt vilka intervall som motsvarar vilken del av resan. 

 

De steg som togs i intervall 1, 3, 4 och 6 räknades till de 3000 stegen som skulle tas i följd 

och i rask takt. De steg som togs i intervall 2 och 5 räknades till de övriga 5000 stegen som 

skulle tas för att uppnå 8000 steg om dagen.  

2.3 Statistiska tillvägagångssätt 

För att göra statistiska analyser användes IBM SPSS Statistics 24 och Excel 2013. När data 

från deltagarnas mätningar fördes in i Exceldokumentet avrundades den angivna tiden till 

närmaste halvminut. Data från en av deltagarna ansågs inte trovärdigt då deltagaren hade för 

få uppmätta steg för den angivna tiden, vilket även testades i praktiken. Därefter uteslöts 

deltagaren från studien. 

I SPSS genomfördes deskriptiv statistik dels på hela populationen men också på män och 

kvinnor separat. Detta för att ta reda på medelvärden, medianer och standardavvikelser. 

Eftersom data var normalfördelad valdes parametrisk statistik och därmed presenteras 

resultaten som medelvärde ± standardavvikelse.  

För att beräkna deltagarnas totala antal minuter promenad per dag adderades tiden tillbringad 

i intervall 1, 3, 4 och 6. Den uppmätta tiden i dessa intervall jämfördes sedan med 30 minuter 
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medelintensiv fysisk aktivitet om dagen. Den dagliga siffran multiplicerades sedan med det 

antal dagar under en normal arbetsvecka som varje enskild deltagare angav att denna resa 

skedde. Detta för att undersöka hur många minuter fysisk aktivitet som arbetspendlingen i 

snitt bidrog med under en femdagars arbetsvecka. Denna siffra kunde sedan jämföras med 

rekommendationen om att uppnå 150 minuter medelintensiv fysisk aktivitet i veckan.  

Deltagarna delades upp i olika tidskategorier efter hur nära de varit att uppnå de fysiska 

aktivitetsrekommendationerna. Kategorierna var <15, 15–29 och ≥ 30 minuter per dag och 

<100, 100–149 och ≥ 150 minuter per vecka. Kategorierna gav en tydligare bild av hur 

mycket fysisk aktivitet som deltagarna erhöll genom arbetspendlingen. Detta skapade en 

uppfattning om hur många minuter fysisk aktivitet deltagarna behövde uppnå under 

resterande tid av dagen och veckan för att nå de fysiska aktivitetsrekommendationerna.  

Eftersom varje deltagare gick fyra enskilda promenader under sin tur- och returresa bestod 

data i denna studie av totalt 132 promenader. Ett procenttal togs fram för hur många 

promenader totalt som varade i minst tio minuter men också för hur många promenader i 

varje intervall som varade i minst tio minuter. Det studerades även vilka och hur många 

deltagare som hade en eller flera promenader som varade i minst tio minuter.  

Den totala promenadtiden i intervall 1, 3, 4 och 6 beräknades i förhållande till den totala 

restiden. Detta för att avgöra hur stor andel av den totala arbetspendlingen under en dag som 

bestod av promenad.  

De antal steg som deltagarna promenerade i intervall 1, 3, 4 och 6 adderades för att få en bild 

av hur många steg som togs i följd och i medelintensiv aktivitet. Stegen som togs i intervall 2 

och 5 adderades för att undersöka hur många av stegen under arbetspendlingen som klassades 

som lågintensiva. Hastigheten som deltagarna promenerade i intervall 1, 3, 4 och 6 kunde 

räknas ut med hjälp av steglängd, antal steg och uppmätt tid i dessa intervall. Den 

genomsnittliga steglängden kunde beräknas genom att multiplicera 0,5074 med deltagarnas 

kroppslängd. Denna siffra bygger på data från individer med en känd kroppslängd som har 
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gått en känd sträcka. Därefter har en genomsnittlig steglängd i förhållande till kroppslängd 

tagits fram.1 

För att ta reda på om det fanns någon signifikant skillnad mellan olika grupper användes 

oberoende t-test där signifikansnivån sattes till p < 0,05. När andra kategorier än kön 

jämfördes skedde detta för hela populationen och inte för män och kvinnor separat. Detta 

eftersom att grupperna då blev för små för att kunna jämföras. Exempelvis undersöktes om 

det fanns någon skillnad mellan normalviktiga (BMI < 25) och överviktiga (BMI > 25) vad 

gällde antal steg och antal minuter fysisk aktivitet i intervall 1, 3, 4 och 6. 

Förutom kön och BMI delades deltagarna upp efter om de, under sin kollektiva resa, hade 

gjort byten eller ej. Detta gjordes separat för dit- och hemresan eftersom alla deltagare inte 

åkte på samma sätt under dit- och hemresan. Mellan dessa grupper genomfördes ett oberoende 

t-test för att ta reda på om det fanns någon skillnad vad gällde steg i intervall 2 och 5. 

Oberoende t-test genomfördes också för alla intervall tillsammans. Inga test genomfördes för 

hur många minuter dessa grupper hade promenerat. Detta eftersom eventuella byten som 

skedde under arbetspendlingen inte påverkade promenaden i intervall 1, 3, 4 och 6 och de 

separata promenaderna i intervall 2 och 5 inte mättes.    

En annan uppdelning som skedde var att deltagarna delades in i två grupper beroende på var 

de bodde och arbetade. Den ena gruppen bestod av de deltagare som antingen bodde och/eller 

arbetade i IS. Den andra gruppen bestod av de deltagare som bodde och arbetade i SF 

och/eller NF. Även för dessa kategorier genomfördes ett oberoende t-test för att undersöka om 

det fanns någon signifikant skillnad för antal steg och antal minuter promenad i intervall 1, 3, 

4 och 6. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att en bra stegräknare är testad vad gäller validitet och reliabilitet. Den bör ha ett 

lock och vara stryktålig. Stegräknare är en objektiv mätmetod men den säger ingenting om 

intensiteten. (Hagströmer, Wisén & Hassmén 2017, s. 253) De stegräknare som användes i 

denna studie var av modellen Yamax SW200. Dessa har setts vara pålitliga i tidigare 

                                                 

1 Peter Schantz, professor i humanbiologi, handledarmöte GIH 2017-05-08 
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forskning. Denna modell har använts som golden standard när precisionen av olika 

stegräknare har jämförts. (Schneider, Crouter & Bassett 2004)  

Innan stegräknarna delades ut till deltagarna undersöktes validiteten genom att utföra ett 

gångtest på samtliga stegräknare. För att kontrollera att resultatet överensstämde med 

verkligheten togs 40 steg. För att ytterligare stärka validiteten genomfördes detta gångtest av 

två individer. Under gångtestet antecknades hur många steg som stegräknaren angav vilket 

skapade en överblick över vilka stegräknare som var pålitliga. För att kontrollera reliabiliteten 

gjordes ett identiskt test i direkt följd efter det första för att säkerställa att värdena 

överensstämde med varandra. (Se bilaga 3) 

En nackdel med stegräknare var att de felaktigt kunde registrera steg under färd med 

exempelvis buss, eftersom stegräknarna kände av stötar (Yamax). För att kontrollera 

förekomsten av detta testades stegräknarna under två resor med buss och två resor med 

tunnelbana. Detta resulterade i att under två bussresor som varade 11 respektive 16 minuter 

registrerades stegräknaren i snitt 2 ± 2 steg. Tunnelbaneresorna varade i 8 respektive 17 

minuter och stegräknarna registrerade då inga steg. 

Formuleringen av enkäten har inte validerats. För att minska risken för missuppfattningar 

genomfördes en pilotstudie vilket resulterade i vissa förändringar av enkäten. Både muntliga 

och skriftliga instruktioner framfördes till deltagarna för att ytterligare minska risken för 

missförstånd.  

2.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer skulle deltagare i en forskningsstudie medvetandegöras om 

samtycke, konfidentialitet, nyttjande och information. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6) Genom 

sin underskrift visade deltagarna samtycke att delta i studien och var medvetna om att de hade 

tillåtelse att när som helst avbryta deltagandet. Eftersom de skrev sina namn på enkäten kunde 

de inte förbli anonyma. Däremot avidentifierades deltagarna när data fördes in i 

statistikprogrammet för att förhindra möjligheten att sammankoppla deltagarnas identitet med 

övriga data. På detta sätt uppfylldes konfidentialitetskravet. Endast färden till och från 

arbete/skola var av intresse och deltagarnas övriga aktivitetsvanor har inte registrerats eller 

varit tillgängliga. 
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3. Resultat 

3.1 Uppfyllelse av rekommendationerna 

Deltagarnas uppmätta steg per dag, minuter per dag samt minuter per vecka har jämförts med 

de rekommendationer om fysisk aktivitet som nämnts i bakgrunden. Detta för att få en 

förståelse för hur många procent av rekommendationerna som kunde uppnås genom 

arbetspendling med kollektivtrafik. Resultaten presenteras i tabell 4. Oberoende t-test visade 

på att ingen signifikant skillnad fanns mellan könen när det gällde steg i intervall 1, 3, 4 och 6 

(p = 0,760) eller för intervall 2 och 5 (p = 0,097). För antal minuter promenad i intervall 1, 3, 

4 och 6 per dag var p-värdet 0,389 och per vecka var p-värdet 0,860. Totalt gick deltagarna 

3170 ± 1017 steg under hela arbetsresan med kollektiva färdmedel. Snittiden för en arbetsresa 

(alla intervall) var 34,5 ± 11,5 minuter. 

Tabell 4. Antal steg i intervall 1, 3, 4 och 6 samt intervall 2 och 5. Även minuter per dag och minuter per vecka 

som deltagarna har rört sig i intervall 1, 3, 4 och 6. Resultaten presenteras i medelvärde ± standardavvikelse och 

i procent av rekommendationerna för fysisk aktivitet. I tabellen redovisas även antal resdagar i veckan som 

deltagarna har uppgett att de arbetspendlat. Procentangivelsen för antal resdagar visar hur stor andel av en 

arbetsvecka (fem dagar) som deltagarna har rest kollektivt.  

Medel   % av 

rek. 

Kvinnor (n=17) Män (n=16) Alla (n=33) 

Steg, int 1, 3, 4 & 6 2560 

(±952) 

85 % 2664 

(±972) 

88 % 2611 

(±948) 

87 % 

Steg, int 2 & 5 680 

(±518) 

14 % 431 

(±277) 

9 % 559 

(±431) 

11 % 

Minuter/dag 22,7 

(±6,7) 

76 % 25,0 

(±8,2) 

83 % 23,8 

(±7,4) 

79 % 

Antal resdagar 4,4 

(±1,0) 

88% 4,3 

(±1,1) 

86 % 4,3 

(±1,0) 

86 % 

Minuter/vecka 99,6 

(±41,1) 

66 % 101,9 

(±34,0) 

68 % 100,7 

(±37,3) 

67 % 

 

3.2 Minuter per dag 

Nedan presenteras en närmare beskrivning av hur många minuter per dag som deltagarna har 

promenerat under sin kollektiva arbetsresa.  
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Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur många minuter per dag som deltagarna 

promenerade i intervall 1, 3, 4 och 6 under sin arbetspendling. Figurerna är uppdelade på kön 

och presenteras med hjälp av olika tidskategorier. De är sorterade efter hur nära deltagarna 

var att uppnå rekommendationen om 30 minuter fysisk aktivitet per dag. 24 % av deltagarna 

uppnådde rekommendationen om 30 minuter fysisk aktivitet per dag endast genom sin 

arbetspendling. 64 % av deltagarna uppnådde 15–29 minuter fysisk aktivitet per dag.  

 
Figur 4. Figuren redogör för hur många sammanlagda minuter  

promenad i intervall 1, 3, 4 och 6 som deltagarna uppnått under en dag. 

 

0

5

10

15

20

25

<15 minuter 15-29 minuter ≥30 minuter

A
n
ta

l 
p

er
so

n
er

Minuter promenad per dag

Kvinnor Män Alla

Figur 3. Ackumulerade minuter per dag. Figuren redogör för de ackumulerade minuterna som deltagarna 

sammanlagt har promenerat i intervall 1, 3, 4 och 6 under en dag. Varje punkt motsvarar ett uppmätt 

värde. 
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I figur 5 presenteras hur stor andel av tur- och returresan som bestod av promenad. Ingen 

signifikant skillnad fanns för hur lång tid en arbetsresa varade för män och kvinnor (p = 

0,662). 

 
Figur 5. Figuren visar den totala restiden (alla intervall) och den totala promenadtiden i intervall 1, 3, 4 och 6. 

Den visar även hur stor andel av den totala restiden som bestod av promenad i intervall 1, 3, 4 och 6. 

De deltagare som var normalviktiga (n = 20) promenerade 23,0 ± 7,1 minuter per dag i 

intervall 1, 3, 4 och 6 och de överviktiga (n = 13) promenerade 25,1 ± 7,9 minuter. Det fanns 

ingen signifikant skillnad för detta resultat (p = 0,435). 

Tabell 5. Antal minuter som deltagarna promenerade i intervall 1, 3, 4 och 6 beroende på bostad- och arbetsort. 

Standardavvikelser redovisas inom parantes. 

   Arbete 

Bostad 

Kvinnor (n = 17) Män (n = 16) Alla (n = 33) 

SF NF IS SF NF IS SF NF IS 

SF  23,5 
(±13,4) 

20,3 
(±3,2) 

36,5 
(±0) 

38,0 
(±0) 

13,3 
(±0,4) 

36,5 
(±0) 

28,3 
(±12,7) 

16,8 
(±4,4) 

NF  27,1 
(±4,1) 

24,4 
(±1,4) 

 24,8 
(±6,7) 

  25,8 
(±5,6) 

24,4 
(±1,4) 

IS  20,0 
(±0) 

15,2 
(±8,9) 

 29,0 
(±9,9) 

22,3 
(±1,0) 

 26,0 
(±8,7) 

18,8 
(±6,9) 

De som bodde och/eller arbetade i IS (n = 17) promenerade i snitt 20,9 ± 1,58 minuter i 

intervall 1, 3, 4 och 6. De som bodde och arbetade i SF och/eller NF (n = 16) promenerade i 

snitt 26,9 ± 1,81 minuter per dag i dessa intervall. Denna skillnad var signifikant (p = 0,017). 

I snitt varade en promenad i intervall 1, 3, 4 och 6 i 5,6 ± 2,9 minuter. Rekommendationen var 

att den fysiska aktiviteten bör ske i sjok om minst tio minuter. Av 132 promenader var det 12 

stycken (9 %) som varade i minst tio minuter.  
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Figur 6. Figuren visar antalet promenader i intervall 1, 3, 4 och 6 som varade över respektive under tio minuter. 

Den visar även hur många procent av promenaderna som varade över tio minuter. 

Figur 6 beskriver endast en sammanslagning av alla promenader. Det var även av intresse att 

ta reda på hur många enskilda deltagare som uppnådde ett eller flera sjok om minst tio 

minuter fysisk aktivitet.   

Tabell 6. Antal deltagare som uppnådde x antal promenader som varade i mer än tio minuter. Procentangivelsen 

redogör för hur stor andel av dessa deltagare som under sin arbetspendling även uppnådde rekommendationen 

om 30 minuter fysisk aktivitet per dag. 

Promenader > 10 min Kvinnor 
(n=17) 

Män 
(n=16) 

Alla 
(n=33) 

En promenad 1 (100%) 1 (0%) 2 (50%) 

Två promenader 1 (100%) 4 (100%) 5 (100%) 

Tre promenader 0 0 0 

Fyra promenader 0 0 0 

Utöver dessa individer var det två deltagare (6 %) som uppnådde 30 minuter medelintensiv 

fysisk aktivitet per dag under arbetspendlingen utan att någon av promenaderna i intervall 1, 

3, 4 och 6 varade i minst tio minuter. 
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3.3 Minuter per vecka 

 

Figur 7. Ackumulerade minuter per vecka. Figuren redogör för de ackumulerade minuterna som deltagarna 

sammanlagt har promenerat i intervall 1, 3, 4 och 6 under en vecka. Varje punkt motsvarar ett uppmätt värde. 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur många minuter per vecka som deltagarna 

promenerade i intervall 1, 3, 4 och 6. Figurerna är uppdelade på kön och presenteras med 

hjälp av olika tidskategorier. De är sorterade efter hur nära deltagarna var att uppnå 

rekommendationen om 150 minuter fysisk aktivitet per vecka. 15 % av deltagarna uppnådde 

rekommendationen om 150 minuter per vecka endast genom sin arbetspendling. 42 % av 

deltagarna uppnådde 100–149 minuter i veckan.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Figuren redogör för hur många sammanlagda minuter promenad i intervall 1, 3, 4 och 6 som deltagarna 

uppnått under en arbetsvecka. 
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De deltagare som var normalviktiga (n = 20) promenerade 100,4 ± 37,7 minuter per vecka i 

intervall 1, 3, 4 och 6 och de överviktiga (n = 13) promenerade 101,2 ± 38,0 minuter. Det 

fanns ingen signifikant skillnad för detta resultat (p = 0,951). 

3.4 Steg 

 

Figur 9. Ackumulerade steg per dag. Figuren redogör för de ackumulerade stegen som deltagarna har tagit i 

intervall 1, 2, 3, 4, 5, och 6. Figuren visar även hur många procent av deltagarna som har promenerat ≤ ett visst 

antal steg. Varje punkt motsvarar ett uppmätt värde. 

 

När jämförelser gjordes mellan de som var normalviktiga och de som var överviktiga 

framkom att de som var normalviktiga promenerade 2539 ± 903 steg i intervall 1, 3, 4 och 6 

och de som var överviktiga promenerade 2720 ± 1042 steg. Det fanns ingen signifikant 

skillnad (p = 0,600). 

Jämförelser gjordes även mellan deltagare som bodde och/eller arbetade i IS (n = 17) och 

deltagare som bodde och arbetade i SF och/eller NF (n = 16). Det framkom att de som bodde 

och/eller arbetade i IS promenerade i snitt 2321 ± 860 steg i intervall 1, 3, 4 och 6. De som 

bodde och arbetade i SF och/eller NF (n = 16) promenerade i snitt 2918 ± 965 steg i dessa 

intervall. För detta resultat fanns ingen signifikant skillnad (p = 0,072).  
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Tabell 7. Antal steg i intervall 1, 3, 4 och 6 beroende på bostad- och arbetsort. Standardavvikelser redovisas 

inom parantes. 

  Arbete          

Bostad 

Kvinnor (n = 17) Män (n = 16) Alla (n = 33) 

SF NF IS SF NF IS SF NF IS 

SF  2908 
(±1525) 

2051 
(±487) 

4172 
(±0) 

4201 
(±0) 

1364 
(±156) 

4172 
(±0) 

3339 
(±1312) 

1707 
(±495) 

NF  3065 
(±880) 

2975 
(±248) 

 2454 
(±788) 

  2709 
(±848) 

2975 
(±248) 

IS  2153 
(±0) 

1413 
(±955) 

 3267 
(±1150) 

2603 
(±130) 

 2895 
(±1037) 

2008 
(±893) 

 

De deltagare som inte gjorde några byten på vägen till arbetet/skolan gick 215 ± 117 steg i 

intervall 2. De deltagare som gjorde minst ett byte gick 381 ± 307 steg i intervall 2. Denna 

skillnad var signifikant (p = 0,039). Det visade sig däremot att det inte fanns någon signifikant 

skillnad (p = 0,660) i hur många steg deltagarna tog under hela resan till arbetet/skolan. De 

deltagare som gjorde noll byten (n = 19) gick totalt 1577 ± 572 steg i intervall 1, 2 och 3. De 

deltagare som gjorde minst ett byte (n = 14) gick totalt 1663 ± 522 steg i intervall 1, 2 och 3.  

Liknande resultat hittades för hemresan där en signifikant skillnad (p = 0,030) fanns för hur 

många steg deltagarna tog i intervall 5. De deltagare som inte gjorde några byten (n = 20) 

gick 187 ± 117 steg i intervall 5 och de deltagare som gjorde minst ett byte (n = 13) gick 407 

± 271 steg i detta intervall. Ingen signifikant skillnad fanns vad gällde steg för hela resan (p = 

0,609). Under hemresan gick de deltagare som gjorde noll byten (n = 20) 1519 ± 530 steg i 

intervall 4, 5 och 6. Deltagarna som gjorde minst ett byte (n = 13) gick 1615 ± 505 steg i 

dessa intervall.  

3.5 Hastighet 

Eftersom att 4,8 km/h och 100 steg/min angavs som en ungefärlig hastighet motsvarande 

medelintensiv promenad (U. S Department of Health and Human Services 2008, s. 56; Tudor-

Locke et al. 2011) redovisas nedan hur många av deltagarna som promenerade i en hastighet 

≥ 4,8 km/h. 

Tabell 8. Beskriver i vilken hastighet deltagarna har rört sig i respektive intervall och hur stor andel av 

deltagarna som promenerade i en hastighet av 4,8 km/h eller högre. 

 Intervall 1 Intervall 3 Intervall 4 Intervall 6 Totalt 

Steg/min 119 ± 28 104 ± 40 115 ± 22 99 ± 26 109 (± 31) 

Km/h 6,4 ± 1,5 5,5 ± 2,1 6,2 ± 1,2 5,3 ±1,5 5,8 (± 1,6) 

% ≥ 4,8 

km/h 
97 % 72 % 87 % 66 % 81 % 
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4. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur stor andel av den lägsta fysiska 

rekommendationsnivån som kunde uppnås genom arbetspendling med kollektivtrafik i Stor-

Stockholm. De fysiska aktivitetsrekommendationerna som studien vilade på var: 150 minuter 

medelintensiv fysisk aktivitet per vecka, som utslaget på fem dagar blev 30 minuter per dag, 

att aktiviteten skulle ske i minst tio minuter i sträck och att minst 8000 steg per dag skulle tas, 

där minst 3000 steg skulle vara i rask takt (cirka 4,8 km/h) och i följd. 

4.1 Resultatdiskussion 

Viktigt att ha i åtanke vid jämförelser av olika resultat är att självskattning och platsen där 

undersökningen genomfördes kan ha haft en avgörande roll för resultatet. 

Deltagarna i denna studie erhöll 23,8 ± 7,4 minuter fysisk aktivitet per dag endast av den 

sammanlagda promenaden i intervall 1, 3, 4 och 6. Dessa siffror kunde jämföras med Besser 

och Dannenberg (2005) som genom telefonintervjuer kom fram till att deltagarna erhöll 24 

minuter fysisk aktivitet om dagen endast genom att promenera sträckor som motsvarade 

intervall 1, 3, 4, och 6. Det faktum att siffrorna stämde överens med varandra stärkte resultatet 

i denna studie. Styrkan med Besser och Dannenbergs (2005) studie var att den utgick från en 

nationell enkät som innefattade en stor population (n = 105 942).  

En annan studie som mätte den fysiska aktiviteten i dessa intervall var Saelens et al. (2014). 

Med hjälp av accelerometrar kom de fram till att en arbetspendlare promenerade 12–15 

minuter om dagen under sin kollektiva resa. Det är en lägre siffra än vad denna studie 

resulterade i. Det faktum att Saelens et al. (2014) mätte med accelerometrar kunde göra 

resultaten mer trovärdiga. Utbredningen av kollektivtrafiken kunde dock haft en inverkan på 

resultaten. 

Ovan är beskrivet den sammanlagda promenadtiden under arbetspendlingen. Sett till de 

enskilda promenaderna i intervall 1, 3, 4 och 6 varade de i denna studie i 5,6 ± 2,9 minuter. 

Besser och Dannenberg (2005) kom i sin studie fram till en något lägre siffra där mediantiden 

för en promenad till eller från en hållplats var 4,0 minuter. De mätte dock alla typer av 

kollektivresor och inte bara arbetsresor vilket skulle kunna ha varit en anledning till att 

resultaten skilde sig något åt.  
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Det fanns en möjlighet att genom ovan nämnda promenader nå 30 minuter daglig fysisk 

aktivitet. I denna studie uppnådde 24 % av deltagarna 30 minuter fysisk aktivitet efter en 

sammanslagning av promenadtiden i intervall 1, 3, 4 och 6. Av alla som åkte kollektivt i 

Besser och Dannenbergs (2005) studie var det 29 % som uppnådde 30 minuter fysisk aktivitet 

om dagen endast av promenaden som erhölls av det kollektiva resandet. Chia-Yuan och 

Hsien-Chang (2015) redovisade en något högre siffra där 40,9 % nådde de fysiska 

aktivitetsrekommendationerna endast genom promenaden till och från hållplatser. Både 

Besser och Dannenberg (2005) och Chia-Yuan och Hsien-Chang (2015) baserade sina siffror 

på självskattning. 

Även om 30 minuter fysisk aktivitet uppnåddes, framhöll rekommendationerna att den fysiska 

aktiviteten borde ske i minst tio minuter i sträck för att ge positiva hälsoeffekter (World 

Health Organisation 2017-02a). Det visade sig att frekvensen av promenader som varade i 

minst tio minuter i denna studie var låg (9 %). Detta var i linje med resultaten från 

Hagströmers (2007) studie, som genom accelerometrar kom fram till att en mycket liten andel 

(5 %) av deltagarna uppnådde två sjok om tio minuter fysisk aktivitet under en dag. I 

Hagströmers (2007) studie mättes den fysiska aktiviteten över hela dygnet till skillnad från 

metoden i denna studie där endast arbetspendlingen var av intresse. Resultatet i denna studie 

speglade den låga frekvensen av fysisk aktivitet som skedde i minst tio minuter i sträck i 

Hagströmers studie. Deltagarna i denna studie genomförde fyra promenader under sin 

arbetspendling. För att överensstämma med resultaten från Hagströmers (2007) studie var det 

rimligt att majoriteten av dessa varade i mindre än tio minuter. 

Siffrorna som Hagströmer (2007) redovisade, tillsammans med resultaten i denna studie, 

skilde sig något från vad Besser och Dannenberg (2015) kom fram till. Genom 

självrapportering kom de fram till att av totalt 11 940 promenader var det 29 % som varade i 

minst tio minuter. Denna siffra kunde vara påverkad av den låga frekvens (3,1 %) av 

deltagare som angav att de promenerade i samband med användandet av kollektivtrafik. Den 

låga frekvensen kollektivåkare skulle kunna bero på att kollektivtrafiken i USA inte var lika 

utbredd som i Stockholm. Därmed fanns en möjlighet att de individer som åkte kollektivt 

hade längre sträckor att gå för att komma till närmaste hållplats.  

Resultatet i denna studie skilde sig också markant från resultatet som Lachapelle och Noland 

(2012) redovisade. Studien visade på att 52 % av alla promenader i motsvarande intervall 1 
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varade i minst tio minuter. Studien av Lachapelle och Noland (2012) byggde på självskattning 

och som nämnts tidigare har Schantz (2017) i en cykelstudie påvisat att de självskattade 

värdena var systematiskt överskattade. Det är troligt att detta även skulle kunna gälla för 

andra typer av fysisk aktivitet. När deltagarna i studien av Lachapelle och Noland (2012) 

rapporterade hur länge de hade promenerat i motsvarande intervall 1 fick de åtta 

tidskategorier att välja på. Om en deltagare låg nära gränsen för de olika kategorierna skulle 

det kunnat innebära att deltagaren överskattat sig in i en felaktig kategori. På så sätt kunde det 

ha sett ut som att deltagaren uppnått rekommendationen. Även i Lachapelles och Nolands 

(2012) studie var det en lägre andel (23 %) som åkte kollektivt än i Stockholm. Den stora 

anledningen till att resultaten skilde sig kunde dock ha legat i att många i New Jersey ville 

utnyttja deras järnvägssystem. Det kunde ha gjort att de var villiga att gå längre sträckor för 

att komma till en hållplats på denna linje. (Lachapelle & Noland 2012)  

Förutom de minuter fysisk aktivitet som deltagarna erhöll under arbetspendlingen 

promenerade de även 2611 ± 948 steg i intervall 1, 3, 4 och 6. I intervall 2 och 5 gick 

deltagarna 559 ± 431 steg och vid en sammanslagning av alla intervall blev de totala stegen 

3170 ± 1017. En stor andel av de studier som presenterades i forskningsläget har mätt antal 

steg under en hel dag. En jämförelse med resultaten i denna studie blev därmed svår, eftersom 

mätningarna i denna studie endast syftade till att mäta den kollektiva resan.  

Trots skilda mätmetoder har det varit möjligt att i existerande forskning urskilja olika siffror 

för de som åkte kollektivt och för de som åkte bil. Vid en granskning av Wener och Evans 

studie (2007) visade det sig att de som åkte kollektivt till arbetsplatsen gick ungefär 9500 steg 

under en hel dag. De som istället åkte bil gick ungefär 7500 steg. Eftersom 2000 steg skilde 

bilåkare från tågresenärer var det rimligt att anta att dessa steg delvis var aktiv transport till 

och från hållplatser. Differensen mellan bil- och tågresenärer i studien av Wener och Evans 

(2007) stämde relativt väl överens med hur många steg som deltagarna i denna studie 

promenerade under hela sin kollektiva arbetsresa (3170 ± 1017 steg). 

Även om resultaten i denna studie grundar sig på en liten population finns det en viss likhet 

med tidigare forskning inom området. Det stärker att den kollektiva resan faktiskt hade en 

inverkan på uppfyllelsen av de fysiska aktivitetsrekommendationerna, med olika styrka för 

olika individer. Faktum kvarstår dock att de som reste kollektivt erhöll daglig fysisk aktivitet. 

På samhällsnivå skulle den motion som genereras av kollektivt resande kunna göra skillnad. 
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4.2 Metoddiskussion 

Avgörande för dessa resultat är de mätmetoder som har använts och nedan kommer för- och 

nackdelar med metoden att diskuteras. Metoden som har använts i denna studie har gett ett 

resultat för hur många minuter fysisk aktivitet och hur många steg per dag som 

arbetspendlingen har bidragit med.  

För att underlätta beräkningarna avrundades den uppmätta tiden till närmaste halvminut. Det 

var inte möjligt att säkerställa hur precist deltagarna hade mätt tiden och därför var de exakta 

sekunderna inte relevanta för utfallet. Avläsningen av tidtagaruret kunde ha skett inom olika 

många sekunder innan eller efter att deltagaren hade passerat spärrarna. Till följd av denna 

avrundning kunde varje deltagares totala antal minuter promenad per dag vara maximalt en 

minut över- eller underskattad. Detta eftersom totalt fyra promenader avrundats med 

maximalt 15 sekunder uppåt eller nedåt.  

Något som inte var möjligt att kontrollera var om deltagarna följde och förstod 

instruktionerna korrekt eller om siffrorna som de angav i enkäten överensstämde med 

verkligheten. Efter en granskning av resultaten framkom det att ett resultat var orimligt. Att 

den borttagna deltagarens resultat var orimligt kunde ha berott på att instruktionerna var 

otydliga, att deltagaren hade läst av fel eller att mätinstrumentet registrerat felaktigt. Otydliga 

instruktioner och avläsningsfel hade kunnat undvikas om accelerometrar istället hade använts 

som mätinstrument. I en accelerometer var data inte synliga för deltagaren och endast 

forskaren hade möjlighet att urskilja den fysiska aktivitet som uppmättes. Eftersom analysen 

av accelerometerdata var komplicerad och icke tillgänglig valdes istället en kombination av 

stegräknare och tidtagarur. Trots objektiva mätmetoder kunde inte en felfri mätning 

garanteras, men den mänskliga faktorns påverkan kunde minimeras. I framtiden skulle en 

kombination av accelerometrar och stegräknare kunna användas för att öka validiteten och 

reliabiliteten.  

 

Ett annat sätt för att öka reliabiliteten skulle kunna vara att låta deltagarna göra mätningen 

under minst fem dagar för att utifrån det ta fram ett snitt. Genom att utföra mätningen under 

en hel arbetsvecka skulle även deltagarnas eventuella variation i resväg kunna fångas upp. Det 

skulle bidra med en mer verklighetsförankrad bild av hur stor del av den kollektiva 

arbetsresan som består av fysisk aktivitet.  
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På grund av bristande tillgång till stegräknare var det inte möjligt att genomföra en mätning 

under fem dagar i denna studie. Därför uppmanades deltagarna att i enkäten ange hur många 

gånger per vecka som den uppmätta resan i genomsnitt skedde. Denna metod avslöjade dock 

ingenting om hur deltagarna färdades resterande dagar av arbetsveckan. Nivån av fysisk 

aktivitet som uppnåddes för de deltagare som inte reste kollektivt till arbetet/skolan fem dagar 

per vecka var beroende av hur de färdades till arbetet/skolan under resterande dagar. Därför 

skulle nivån av deltagarnas fysiska aktivitet per vecka för de som inte åker kollektivt fem 

dagar i veckan kunna vara underskattad.  

YFA (2017) menade att promenad definierades som medelintensiv fysisk aktivitet och U.S 

Department of Health and Human Services (2008, s. 56) har definierat medelintensiv 

promenad som något som skett i en hastighet av ungefär 4,8 km/h (Jansson, Hagströmer & 

Anderssen 2017, s. 95). Hastigheten som deltagarna i denna studie förflyttade sig med i 

intervall 1, 3, 4 och 6 var 5,8 ± 1,6 km/h vilket stärkte att den fysiska aktivitet som skedde var 

av medelintensiv karaktär. Hastigheten som deltagarna har rört sig i baseras på en uträkning 

om genomsnittlig steglängd i förhållande till kroppslängd. Den uträkningen grundar sig på 

data från 24 deltagare vilket gör att validiteten och reliabiliteten för denna siffra inte är 

särskilt hög. En ungefärlig uppfattning om vilken hastighet som deltagarna har promenerat i 

kunde ändå skapas med hjälp av denna uträkning. 

Något som ytterligare visade på att promenaderna var av medelintensiv fysisk aktivitet var att 

deltagarna tog 109 ± 31 steg per minut. Forskning har påvisat att 30 minuter medelintensiv 

promenad motsvarade ungefär 3000 steg (Tudor-Locke & Bassett 2004; Tudor-Locke et al. 

2005; Marshall et al. 2009). Utslaget per minut blev det ungefär 100 steg per minut.  

Det var dock omöjligt att veta vilken relativ intensitet som varje enskild deltagare förflyttade 

sig med. Den upplevda fysiska ansträngningen för varje enskild deltagare kunde bero på ett 

flertal faktorer, exempelvis terräng, höjdskillnader och fysisk förmåga hos deltagaren. 

Promenaderna i intervall 1, 3, 4 och 6 kunde därmed ha inneburit olika stora fysiska 

hälsovinster för olika individer.  

Promenadens varaktighet i intervall 1, 3, 4 och 6 var av intresse för att kunna avgöra i vilken 

grad deltagarna uppnådde rekommendationerna om fysisk aktivitet. Eftersom tidtagaruret 

startades utanför entrén och lästes av direkt innanför spärrarna minskade risken för att tid som 
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tillbringades stillastående i exempelvis hissar och rulltrappor registrerades som aktiv 

transport.  

I intervall 2 och 5 var det inte möjligt att säga någonting om hur många av stegen som togs i 

följd eftersom deltagarna under dessa intervall kunde ha stått stilla, promenerat och suttit ned 

i olika sekvenser. Det var inte heller möjligt att uttala sig om hur lång sammanhållen tid som 

tillbringades gående vid eventuella byten. Detta på grund av att intervall 2 och 5 mätte de 

totala stegen och den totala tiden för resan från start- till sluthållplats. Det fanns en signifikant 

skillnad för hur många steg deltagarna tog i intervall 2 och 5 beroende på om de gjorde byten 

eller inte. Därmed kunde det ha lett till att särskilt de deltagare som gjorde byten blev 

underskattade i antal fysiskt aktiva minuter under arbetspendlingen. De steg som togs i 

intervall 2 och 5 skulle dessutom kunnat vara av samma intensitet som stegen som togs i 

intervall 1, 3, 4 och 6. Eftersom detta inte mättes separat räknades de steg som togs i intervall 

2 och 5 som lågintensiva. Att be deltagarna att separat registrera stegen och tiden som 

genererats under eventuella byten hade möjligen varit värdefullt. Det skulle dock ha 

komplicerat mätningen och kunnat lett till en större risk för felkällor. 

Yttre faktorer som kunde ha inverkat på resultatet var exempelvis väderförhållandena under 

mätningen. Mätningen genomfördes i inledningen av mars och därför kunde vädret ha 

bidragit till att deltagarna gick kortast möjliga sträcka för att ta sig till och från start- och 

sluthållplats. Om denna studie istället hade genomförts under en sommarmånad hade kanske 

deltagarna promenerat längre sträckor. 

Antalet deltagare i denna studie var begränsat och med ett större deltagarantal hade mer 

generaliserbara resultat kunnat tas fram. Det bekvämlighetsurval som tillämpades innebar att 

spridningen åldersmässigt bland deltagarna var ojämn. Även den geografiska spridningen var 

snedvriden då en majoritet av deltagarna bodde och arbetade i NF. Majoriteten av deltagarna 

nyttjade tunnelbana som minst ett av sina färdmedel (72 %). Ett slumpmässigt urval hade 

eventuellt ökat spridningen. 

4.3 Övrig diskussion 

Efter en genomgång av resultat- och metoddiskussion följer nu förslag på hur forskningen 

inom området skulle kunna utvecklas. Det förs även en diskussion om hur individer skulle 

kunna uppnå rekommendationerna i högre grad och vilka begränsningar som funnits med 
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denna studie. Det föreslås också hur individer kan öka sin fysiska aktivitet under 

arbetspendlingen. 

Eftersom en stor andel av studierna genomfördes i USA där användandet av kollektivtrafik 

var lågt skulle det kunna ifrågasättas varför inte fler studier har genomförts i städer där 

kollektivtrafiken var mer utbredd (McKenzie & Rapino 2011, s. 2). Det skulle kunna ha gett 

ett mer generaliserbart resultat för städer där kollektivtrafiken var mer utbredd, som i 

exempelvis Stockholm. När en större andel människor åker kollektivt går det att skapa en 

tydligare bild av vilken inverkan som det kollektiva resandet kan bidra med för att förbättra 

folkhälsan. I studier där endast 3 % av deltagarna åkte kollektivt blev effekten av den fysiska 

aktiviteten försumbar på samhällsnivå. Trafikförvaltningen (2015) konstaterade att i städer 

där utbudet av kollektiva färdmedel var högt var också andelen kollektivresor högre. Om 

möjligheten att resa kollektivt skulle förbättras i USA är det sannolikt att det kollektiva 

resandet också skulle öka. De studier som genomfördes i USA kom trots den låga frekvensen 

av kollektivåkande fram till att individer kunde uppnå hälsovinster genom att åka kollektivt. 

Dessa resultat var återkommande och borde ses som ett starkt argument för att utveckla den 

kollektiva trafiken i USA och i resten av världen. Att få fler individer att åka kollektivt skulle 

kunna ha en inverkan på världens folkhälsa (Hosking, Mudu & Dora 2011, s. 3). 

Att individer inte är tillräckligt fysiskt aktiva var som tidigare konstaterat ett växande 

samhällsproblem (Cavill, Kahlmeier & Racioppi 2006, s. 2). För att närma sig en lösning på 

människors otillräckliga aktivitetsvanor kunde vardagsmotionen spela en viktig roll. Det var 

viktigt att inkludera fysisk aktivitet i dagliga rutiner för att nå hälsofördelar (Jansson, 

Hagströmer & Anderssen 2017, s. 92). Kortare promenader, exempelvis de som skett under 

arbetspendling, kunde även de generera hälsofördelar trots att de inte varade i minst tio 

minuter som rekommendationen angav (World Health Organisation 2017-02a). För 

stillasittande individer kunde det kollektiva resandet ha bidragit med vardagsmotion eftersom 

det i stor utsträckning skedde två gånger om dagen, fem dagar i veckan. YFA (2017) och 

WHO (2017-02a) rekommenderade att varje individ skulle uppnå minst 150 minuter 

medelintensiv fysisk aktivitet per vecka. För individer som uppnådde detta, men i övrigt var 

stillasittande, var vardagsmotionen av stor vikt för att bryta långa perioder av stillasittande 

(Jansson, Hagströmer & Anderssen 2017, s. 95). Detta kunde uppnås exempelvis genom 

arbetspendling vilket har antytts av resultaten i denna studie men också visats av Besser och 

Dannenberg (2005). 
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Resultaten i denna studie pekade mot att en stor andel (42 %) av deltagarna rörde sig mellan 

100 och 149 minuter per arbetsvecka under sin arbetspendling. Deltagarna arbetspendlade 

med kollektiva färdmedel i snitt 4,3 ± 1,0 dagar i veckan. När snittet för promenaderna i 

intervall 1, 3, 4 och 6 beräknades framkom att deltagarna promenerade 100,7 ± 37,3 minuter 

per arbetsvecka. Om kollektivresandet ökades till fem dagar i veckan för alla deltagare skulle 

snittet istället ha legat på 119 minuter.  

En individ som under en arbetsvecka genererat 119 minuter medelintensiv fysisk aktivitet 

under sin arbetspendling, skulle endast behöva ytterligare 31 minuter för att nå 

rekommendationen om 150 minuter medelintensiv fysisk aktivitet per vecka. Detta skulle 

kunna uppnås genom ett träningspass på ungefär en halvtimme eller genom att slå ut 31 

minuter på fem arbetsdagar. Det skulle innebära ungefär sex minuter fysisk aktivitet per dag, 

och utslaget på fyra promenader (intervall 1, 3, 4, och 6) skulle det innebära ungefär en och en 

halv minut extra per intervall för att nå rekommendationen. Den vanligaste orsaken till att 

människor inte var fysiskt aktiva var att de ansåg att de inte hade tid (Ekblom-Bak et al. 2011, 

s. 37). För dessa individer skulle denna lösning kunna vara ett tidseffektivt sätt att uppnå 

rekommendationerna om 150 minuter fysisk aktivitet i veckan.  

Människor hade i allmänhet inte särskilt god uppfattning om hur många fysiska 

aktivitetsminuter per vecka som bör uppnås samt i vilken intensitet detta bör ske (Knox et al. 

2013). Därför skulle det kunna vara viktigt att medvetandegöra vad rekommendationerna 

innebär samt hur mycket fysisk aktivitet varje individ erhåller. Detta kan skapa en större 

förståelse för att det inte krävs särskilt stora ansträngningar för att nå rekommendationen om 

150 minuter medelintensiv fysisk aktivitet per vecka. Det krävdes inte heller särskilt stora 

ansträngningar för att nå de rekommenderade 8000 stegen per dag eftersom en promenad på 

30 minuter motsvarade ungefär 3000 steg. Deltagarna i denna studie gick 87 % av dessa 3000 

steg under promenaderna som skedde i intervall 1, 3, 4 och 6. Detta innebar att deltagarna 

behövde promenera ytterligare 390 steg i följd och i rask takt för att nå den delen av 

rekommendationen. De steg som togs i intervall 1, 3, 4 och 6 var i medelintensiv fysisk 

aktivitet (5,8 ± 1,6 km/h). Det går inte att uttala sig om intensitet och varaktighet för stegen 

som togs i intervall 2 och 5. Därför inräknades dessa steg till de övriga 5000 som per dag 

kunde uppnås genom rörelse av lågintensiv karaktär, som exempelvis dammsugning (Jansson, 

Hagströmer & Anderssen 2017, s. 94).  
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Den fysiska aktivitet som främst genererades i samband med kollektiva färdmedel var i denna 

studie den promenad som skedde för att ta sig till och från hållplatser. Sett till de 

transportpolitiska målen från 2008 fanns en antydan till att regeringen var medveten om att 

bland annat kollektivtrafik kunde bidra till en förbättrad hälsa hos befolkningen. Exempelvis 

föreslog de att förutsättningar för att välja bland annat kollektiva färdmedel skulle förbättras. 

(Näringsdepartementet 2008, s. 18) Åtgärder skulle kunna genomföras för att öka 

förutsättningarna till fysisk aktivitet även under den kollektiva resan, så att den fysiska 

aktiviteten inte endast bestod av den aktiva transporten till och från hållplatser. Exempel på 

åtgärder skulle kunna vara att skapa bättre möjligheter att välja trappor istället för rulltrappor. 

Detta skulle i sin tur kunna leda till att befolkningen i högre grad uppnådde 

rekommendationerna om fysisk aktivitet.  

Att genomföra dessa åtgärder skulle dessutom med stor sannolikhet öka den fysiska 

aktiviteten som sker i motsvarande intervall 2 och 5. Vid genomförandet av denna studie har 

den fysiska aktiviteten som skett i dessa intervall inte registrerats separat. För framtida studier 

skulle en separat mätning av dessa intervall kunna bidra med värdefull information om hur 

mycket fysisk aktivitet som genereras vid eventuella byten. Det finns individer som går 

uppför alla rulltrappor eller promenerar längre sträckor i byten. Om denna fysiska aktivitet 

mättes skulle det kunna bidra till en klarare bild av hur många individer som uppnår de 

fysiska aktivitetsrekommendationerna genom arbetspendling.  

Det kan vara fördelaktigt att fokusera på att utveckla den fysiska aktivitet som sker i 

eventuella byten snarare än att försöka få fler människor att gå längre sträckor till hållplatser. 

En utformning av stadsmiljöer där kollektivtrafikens hållplatser ligger längre ifrån bostäderna 

skulle förmodligen bidra till att de som fortsätter att åka kollektivt får mer motion. Risken 

med detta blir att de som har långt att gå till hållplatsen istället av bekvämlighetsskäl väljer 

bilen och att de därför får mindre motion.   

De främsta begränsningarna med denna studie har varit antalet deltagare och spridningen av 

dessa, både geografiskt och åldersmässigt. Om möjligheten fanns att arbeta vidare med 

studien hade dessa faktorer kunnat utvecklas och ett slumpmässigt urval hade kunnat 

tillämpas. Ett större urval skulle dessutom kunna underlätta jämförelsen med siffrorna från 

Trafikanalys om att en arbetsresa i snitt tar 46 ± 3 minuter (Trafikanalys 2016b). Arbetsresan 

mättes i den undersökningen från dörr till dörr men de tog i sina redovisningar inte hänsyn till 
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hur stor andel av den kollektiva resan som bestod av promenad. Trafikanalys gjorde sin 

mätning i hela landet. Snittresan i denna studie var 34,5 ± 11,5 minuter och därför var det 

svårt att jämföra den procentuella promenaden i förhållande till hela resan med siffrorna från 

Trafikanalys. Vid ett urval som inkluderar andra städer än Stockholm hade eventuellt 

resultatet bättre överensstämt med siffrorna från Trafikanalys. Då hade den procentuella tiden 

för fysisk aktivitet under arbetspendlingen kunnat jämföras och appliceras på 

befolkningsnivå. 

Kunskapen om hur mycket fysisk aktivitet som genereras genom arbetspendling skulle kunna 

vara värdefull för politiker, folkhälsovetare och samhällsplanerare men också för människor i 

allmänhet. Att fysisk aktivitet genereras av den kollektiva resan har med hjälp av denna studie 

och tidigare forskning fastslagits.  

5. Konklusion  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att arbetspendling med kollektiva färdmedel bidrar 

med fysisk aktivitet. Arbetspendlingen kan bidra till att bryta en stillasittande vardag och för 

inaktiva individer kan den bidra till att rekommendationerna för fysisk aktivitet uppnås. Att få 

fler individer att vara fysiskt aktiva kan ge positiva effekter på befolkningsnivå och bör därför 

prioriteras som en viktig fråga av Sveriges politiker. I framtiden är förhoppningen att fler 

väljer bort bilen som huvudsakligt transportmedel vilket skulle bidra till större hälso- och 

miljövinster.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syfte: att undersöka hur stor andel av den lägsta fysiska 

rekommendationsnivån som kunde uppnås genom arbetspendling med kollektivtrafik i 

Stockholms län.  

Frågeställningar: 1) Hur många minuter och hur många steg promenerade en kollektiv 

arbetspendlare i genomsnitt till och från arbetet/skolan i Stockholms län? 2) Hur stor 

uppfyllelse på rekommendationerna bidrog arbetspendling med kollektivtrafik i Stockholms 

län med? 3) Hade kön, BMI, bostads- och arbetsort samt byten någon inverkan på den fysiska 

aktiviteten som erhölls av att arbetspendla med kollektiva färdmedel? 4) Rörde sig deltagarna 

i en hastighet som motsvarade medelintensiv fysisk aktivitet? 

 Vilka sökord har du använt? 
Active commuting, daily exercise + public transport, physical activity + commuting, public 

transit + physical activity, public transit + accelerometer, physical activity + public 

transportation + pedometer, daily steps transit, walking to work, transit + work + walk, 

physical activity and public health + transit, exercise OR physical activity AND public 

transit. 

 

Var har du sökt? 

Discovery, Google Scholar, PubMed. 

Sökningar som gav relevant resultat 

Discovery: Physical activity + commuting 

Discovery: Public transit + physical activity 

Discovery: Daily steps + transit 

Discovery: Walking to work 

Google Scholar: Health WHO 

PubMed: Active commuting 

PubMed: Public transit + accelerometer 

 

 

 



 

 

Kommentarer 

Via en review-artikel gavs möjlighet att använda material som den använt sig av. 

Handledaren har även bidragit med artiklar som varit till hjälp. Den databas som passade 

bäst var Discovery.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 

Enkät och följebrev 

Hej, 

Vi är två studenter som läser hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Vi skriver vår kandidatuppsats med syfte att ta reda på hur mycket motion personer som reser 

kollektivt får. Detta för att undersöka om den motion som kollektivresande ger kan bidra till 

att rekommendationerna kring fysisk aktivitet lättare uppnås.  

Vi vänder oss till dig i Stockholmsområdet som åker kollektivt till arbete och skola. Som 

deltagare i denna studie kommer du att få fylla i en kort enkät angående dina resvanor. Du 

kommer också att få genomföra en mätning med hjälp av stegräknare och tidtagarur under din 

kollektiva resa med SL till och från arbete/skola.  

Medverkan i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare förklaring. 

Behandlingen och presentationen av data sker konfidentiellt och data som samlas in kommer 

endast att användas till denna studie. 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

Härmed intygar jag att mina uppgifter får användas konfidentiellt för sammanställning i denna 

studie 

 

 

_____________________________________________               

Datum och ort 

 

______________________________         ____________________________ 

Namnteckning        Namnförtydligande 

 

 

Vid frågor angående enkäten eller studien är du välkommen att kontakta oss 

 

Cecilia Brehammar                      Susanna Kalén 

0736788563   0762127966 

cecilia.brehammar@student.gih.se susanna.kalen@student.gih.se 

mailto:cecilia.brehammar@student.gih.se
mailto:susanna.kalen@student.gih.se


 

Instruktioner 

Genomför mätningen som beskrivs nedan under en dag då du tar dig till arbetsplatsen/skolan 

som du brukar. Skulle det vara så att problem uppstår under resan vilket gör att du tar en 

alternativ färdväg så spara mätningen till dagen efter. 

Det är viktigt att du inte gör några andra ärenden på vägen när mätningen sker. Skulle du 

glömma att läsa av siffrorna, så kommer du att ha en ny chans dagen efter. Det har ingen 

betydelse om du genomför morgon- eller eftermiddagsmätningen först.  

Du behöver använda tidtagaruret på din mobiltelefon för att ta tid 

Du kommer att bära en stegräknare. Den placeras på höften i en stram byxlinning rakt ovanför 

knäskålen. Se till att stegräknaren sitter stabilt i byxlinningen och inte förflyttas när du rör 

dig. För att läsa av den öppnar du locket. För att nollställa trycker du på den gula knappen. 

 

På mätdagen: 

• Börja med att se till att stegräknaren är nollställd och placera den enligt instruktion när 

du har låst ytterdörren. 

• När du gått ut från porten (om du bor i lägenhet) eller dörren (om du bor i hus) startar 

du tidtagaruret 

• När du gått igenom spärrarna eller stannat vid hållplatsen antecknar du antal steg samt 

tid i minuter och sekunder. Nollställ inte tidtagaruret eller stegräknaren 

• Genomför din resa som vanligt. Läs inte av någonting vid eventuella byten* utan 

vänta till sista hållplatsen. 

• När du kommer till sista hållplatsen och gått ut genom spärrarna eller stigit av bussen 

antecknar du återigen antal steg samt tiden i minuter och sekunder. Nollställ inte 

tidtagaruret eller stegräknaren 

• Gå till arbetsplatsen/skolan 

• När du gått in genom huvudentrén på arbetet/skolan antecknar du antal steg samt tiden 

i minuter och sekunder. Nollställ tidtagaruret och stegräknaren 

• Genomför samma mätning men omvänt på vägen hem och stoppa tidtagaruret vid 

ankomst till bostadshusets port. 

 

 

 

 

 

*Ett byte innebär att byta mellan olika färdmedel men också inom samma färdmedel (om du 

till exempel byter tunnelbanelinje) 



 

Enkät 

Kön:     ☐ Kvinna    ☐ Man 

 

Ålder: ____ år Längd: _____ cm     Vikt: ______ kg 

Postadress bostad (ex Solna, Lidingö, Enskede): _______________________________  

 

Postadress arbete/skola (ex Solna, Lidingö, Enskede): ________________________________ 

Resa till arbetsplatsen/skola 

Uppmätt tid vid starthållplats/spärrar: ___ min ___ sek 

Uppmätt antal steg vid starthållplats/spärrar: _______ stycken 

 

Uppmätt tid vid sluthållplats/spärrar: ___ min ___ sek 

Uppmätt antal steg vid sluthållplats/spärrar: _______ stycken 

Uppmätt tid vid huvudentré arbete/skola: ____ min ____ sek 

Uppmätt antal steg vid huvudentré arbete/skola: _______ stycken 

Antal byten: ____ stycken 

Resa från arbetsplatsen/skola 

Uppmätt tid vid starthållplats/spärrar: ___ min ___ sek 

Uppmätt antal steg vid starthållplats/spärrar: _______ stycken 

 

Uppmätt tid vid sluthållplats/spärrar: ___ min ___ sek 

Uppmätt antal steg vid sluthållplats/spärrar: _______ stycken 

Uppmätt tid vid porten i ditt bostadshus: ____ min ____ sek 

Uppmätt antal steg vid porten i ditt bostadshus: _______ stycken 

Antal byten: ____ stycken 

Kryssa i alla färdmedel som du använder för att ta dig till och från arbetet/skolan: 

☐ Buss  

☐ Tunnelbana 

☐ Pendeltåg 

☐ Annat (exempelvis spårvagn, tvärbana) 

 

Hur många dagar under en genomsnittlig vecka sker denna tur- och returresa:______ 



 

Bilaga 3 

Protokoll för test av stegräknare 

Stegräknare Uppmätta steg person 

1, omgång 1 

Uppmätta steg person 

1, omgång 2 

Uppmätta steg person 

2, omgång 1 

Uppmätta steg person 

2, omgång 2 

23 40 39 40 40 

62 40 40 41 40 

21** 37 38 41 40 

65 42 40 40 40 

6** 40 40 40 40 

76 38 40 40 39 

12 40 39 38 40 

90* 23 32 33  

19 40 40 41 41 

98 40 40 40 40 

18 39 40 40 38 

67 40 40 40 39 

15 38 38 40 40 

20** 40 40 39 40 

25 40 40 40 40 

17 40 40 38 38 

38 40 40 40 40 

44 41 40 40 40 

52 42 40 40 41 

45 40 39 39 39 

28 40 40 38 40 

*=exkluderad från studien 

**= batteriet tog slut efter utlämnande till deltagare, var därmed inte med i studien 

 


