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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur StepJockey påverkar trappanvändning.  

- Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med StepJockey veckovis? 

- Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med StepJockey dag vis? 

- Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey i jämförelse med StepJockey timvis? 

- Hur ser trappanvändare ut i form av aktiva respektive inaktiva och vad är anledningen 

till att gå i trappan, utan StepJockey respektive med StepJockey?  

Metod 

Studien var en kvantitativ interventionsstudie med ett tillägg i form av ett frågeformulär. 

Genom ett samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) kunde antal personer som gick 

upp och ned i en trappa i en byggnad mätas med hjälp av infrarödstrålning. Förmätning 

skedde innan interventionen och eftermätning efter interventionen. Interventionen innefattade 

StepJockey: en applikation och skyltar som uppmanar till att gå i trappan samt en 

”inspirationstimme”, där personlig uppmuntran till att välja trappan gavs. Det korta 

frågeformuläret besvarades muntligt av totalt 144 personer och innehöll frågor om 

anledningar till att välja trappan samt fysisk aktivitetsnivå. 

Resultat 

Resultaten från helveckasmätningarna och heldagsmätningarna visade att majoriteten av alla 

mätningar (11 av 12) visade procentuellt fler personer som gick i trappan vid 

eftermätningarna. Ingen skillnad kunde ses mellan förmätning och eftermätning gällande 

timmesmätningar för uppgång (p= 0,071) respektive nedgång (p= 0,052). Inspirationstimmen 

visade procentuellt fler personer som gick i trappan jämfört med motsvarande mätpunkter vid 

förmätningar och eftermätningar. Resultaten från frågeformuläret visade att de flesta som gick 

i trappan var inaktiva och att motion samt tid var de vanligaste anledningarna till att gå i 

trappan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Denna kandidatuppsats är skriven vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm 

under vårterminen 2015. Det har varit ett inspirerande, lärorikt och intressant arbete.  

 

Vi vill tacka för samarbetet med Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms landsting 

idrottsförbund (SLIF) som har varit kärnan till att studien har kunnat genomföras.  

 

Vi vill speciellt rikta ett stort tack till Tomas Bergenfeldt, verksamhetsledare inom SLIF, som 

under studiens gång varit vår högra hand.  

 

Vi vill även tacka Lina Wahlgren för positiv och peppande handledning.  

 

Moa och Maja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING	  ...............................................................................................................................	  1	  

1.1 INTRODUKTION	  .............................................................................................................................	  1	  

1.2 FYSISK AKTIVITET	  ........................................................................................................................	  1	  

1.3 VARDAGSMOTION	  .........................................................................................................................	  3	  

1.4 MOTIVATION	  ................................................................................................................................	  4	  

1.5 APPLIKATIONER	  ............................................................................................................................	  6	  

1.6 TRAPPANVÄNDNING	  .....................................................................................................................	  7	  

1.7 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR	  ..................................................................................................	  7	  

2 METOD	  ......................................................................................................................................	  8	  

2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  ..................................................................................................................	  8	  

2.1.1 StepJockey	  .............................................................................................................................	  9	  

2.1.2 Förberedelser	  ........................................................................................................................	  9	  

2.1.3 Förmätning	  .........................................................................................................................	  11	  

2.1.4 Eftermätning	  .......................................................................................................................	  12	  

2.2 VALIDITET OCH RELIABILITET	  ....................................................................................................	  13	  

2.3 ETISKA ASPEKTER	  .......................................................................................................................	  13	  

2.4 DATAANALYS	  .............................................................................................................................	  14	  

3. RESULTAT	  .............................................................................................................................	  14	  

3.1 HUR SER ANTAL TRAPPANVÄNDARE UT UTAN STEPJOCKEY RESPEKTIVE MED STEPJOCKEY 

VECKOVIS?	  .......................................................................................................................................	  14	  

3.2 HUR SER ANTAL TRAPPANVÄNDARE UT UTAN STEPJOCKEY RESPEKTIVE MED STEPJOCKEY DAG 

VIS?	  ..................................................................................................................................................	  15	  

3.3 HUR SER ANTAL TRAPPANVÄNDARE UT UTAN STEPJOCKEY I JÄMFÖRELSE MED STEPJOCKEY 

TIMVIS?	  .............................................................................................................................................	  16	  

3.4 HUR SER TRAPPANVÄNDARE UT I FORM AV AKTIVA RESPEKTIVE INAKTIVA OCH VAD ÄR 

ANLEDNINGEN TILL ATT GÅ I TRAPPAN, UTAN STEPJOCKEY RESPEKTIVE MED STEPJOCKEY?	  ........	  18	  

4. DISKUSSION	  ..........................................................................................................................	  20	  

4.1 RESULTATDISKUSSION	  ...............................................................................................................	  20	  

4.2 METODDISKUSSION	  ....................................................................................................................	  24	  

4.3 VIDARE FORSKNING	  ....................................................................................................................	  24	  

 



 

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 Frågeformulär 

Bilaga 3 Informationslapp 

Bilaga 4 StepJockey information 

 

Tabell- och figurförteckning 

 

Tabell 1- Helveckasmätning…………………………………………………………15 
 
Tabell 2- Heldagsmätning…………………………………………………………...16 
 
Tabell 3- Tim mätning…………………………………………………………….....17 
 
Tabell 4- Medelvärde, standardavvikelse och p-värde……………………………....17 
 
Tabell 5- Mätpunkt 1………………………………………………………………...18 
 
 
Figur 1- Tidslinje…………………………………………………………………….. 9 
 
Figur 2- Apparaturen…………………………………………………………………10 
 
Figur 3- Trapphuset…………………………………………………………………..10 
 
Figur 4- Skylt vid hissen…………………………………………………………….. 12 
 
Figur 5- Skylt vid trappan…………………………………………………………….12  
 
Figur 6- Anledningar till att gå upp i trappan…………………………………………19 
 
Figur 7- Anledningar till att gå ner i trappan………………………………………….19



1 

 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Tidigare forskning inom området fysisk aktivitet har fokuserat mycket på den strukturerade 

motionen och att träning ska ske under fritiden (Sallis, Bauman & Pratt 1997). Dagens 

forskning talar dock mycket för betydelsen av vardagsmotion. Vardagsmotion är viktigt att 

främja bland annat eftersom fetma och övervikt har ökat kraftigt i Sverige under de senaste 

decennierna (Neovius & Rasmussen 2011, s. 2566). För att tidseffektivisera den fysiska 

aktiviteten skulle till exempel trappor kunna vara ett alternativ. Att gå upp för en trappa på 

ungefär fyra våningar genererar samma positiva fysiologiska effekt som en 10 minuters 

promenad på plant underlag med en extra vikt på 15 kg. (Benn, McCartney & McKelvie 

1996) Därför är det intressant, inte minst för oss som blivande hälsopedagoger, att undersöka 

trappanvändning.  

 

Vi har fått möjlighet att genomföra en undersökning i samarbete med Stockholms landstings 

idrottsförbund (SLIF) om trappanvändning inom Stockholms läns landsting (SLL). 

Undersökningen fokuserar på lanseringen av StepJockey i Sverige. StepJockey innefattar en 

applikation och motivationsbudskap, i form av skyltar, med syfte att öka trappanvändning. 

 

1.2 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras som all kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskulatur och 

som kräver energiutgifter. Det är viktigt att särskilja begreppen fysisk aktivitet och träning. 

Träning är ett underbegrepp inom området fysisk aktivitet som innebär en strukturerad, 

planerad och upprepande form av fysisk aktivitet med målet att förbättra eller bibehålla en 

eller flera komponenter kopplade till exempel fysisk kondition. Fysisk aktivitet inkluderar 

således träning men även andra aktiviteter som aktiverar kroppen, exempelvis arbete, aktiv 

transport och hushållsarbete. (WHO 2015)  

 

Fysisk aktivitet är en bidragande faktor till god hälsa. Regelbunden fysisk aktivitet har en stor 

inverkan på både den fysiska och psykiska hälsan. Den förbättrar livskvalitén likväl som 

konditionen. Fysisk aktivitet bidrar till att bibehålla muskelmassa som förbrukar energi, 

hjälpa människan att hantera stress bättre samt öka kroppens uthållighet. Personer som är 
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fysiskt aktiva är gladare och har en mer positiv inställning till sitt arbete. En aktiv livsstil ökar 

energin, minskar risken för sjukdomar samt hjälper mot dåliga vanor. (Mavric, Kahrovic, 

Muric & Radenkovic 2014, s. 29, 35) Vidare bidrar fysisk aktivitet till ett flertal hälsovinster 

för personer med bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, depression 

och övervikt eller fetma (U. S Department of Health and Human Services 1996).  

 

WHO har tagit fram rekommendationer gällande fysisk aktivitet för vuxna i åldern 18-64 år. 

Rekommendationerna innefattar att vuxna ska utföra aktiviteter med måttlig intensitet under 

150 minuter per vecka eller aktiviteter med hög intensitet under 75 minuter per vecka. Tiden 

för fysisk aktivitet kan fördelas över hela veckan under olika pass. Aktiviteten måste dock 

vara minst 10 sammanhängande minuter.  Veckans samtliga aktiviteter adderas och resulterar 

sedan i exempelvis 30 minuter måttlig intensitet fem dagar i veckan. Når personer inte upp till 

dessa rekommendationer klassas de som fysiskt inaktiva. (WHO 2010, s. 8, 25 f.)  

 

År 2000 genomfördes en studie med namnet LIV 2000- motionsvanor, fysisk 

prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år. En 

av frågeställningarna i studien innefattade att undersöka hur många som är tillräckligt fysiskt 

aktiva enligt rekommendationerna för fysisk aktivitet. Resultatet visade att cirka hälften av 

deltagarna uppfyllde rekommendationerna. (Ekblom, Engström, Ekblom & Ekblom-Bak 

2011, s. 92) 

 

Liknande resultat påvisades år 2007 i en annan studie där accelerometrar användes för att 

mäta fysisk aktivitet under den vakna tiden av dygnet under en sju-dagarsperiod. Resultatet 

visade att 52 procent av deltagarna uppnådde rekommendationerna om 30 minuters måttlig 

fysisk aktivitet per dag. Däremot visades ett annorlunda resultat när kravet var att de 30 

minuterna skulle vara uppdelade i max tre intervaller med minst 10 minuters 

sammanhängande aktivitet med måttlig intensitet, i enlighet med rekommendationerna. 

Resultatet visade då att endast en procent av deltagarna uppfyllde rekommendationerna. 

(Hagströmer 2007, ss. 19-40)  

 

Ytterligare en undersökning, folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor 

(2010) visar att endast 64 procent är fysiskt aktiva. Detta innebär att mer än var tredje vuxen 

svensk inte uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet. Många av de fysiskt inaktiva 
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uppnår inte heller den konditionsnivå som deras arbete eller deras hälsa kräver (Andersson & 

Johren 2012, s. 28).  

Fysisk aktivitet var förr en naturlig del i människors vardag. Tidigare var människor tvungna 

att jaga för att skaffa mat, samla ved för att kunna elda och söka efter trygga boplatser, för att 

överleva dagen. Att leva var fysiskt ansträngande. Synen på fysisk aktivitet har förändrats 

under de senaste 50 åren. För enbart några generationer sedan var cykeln det naturliga 

transportmedlet. Idag anses en person som tar cykeln till arbetet som en äventyrare och cyklar 

en person när det regnar anses den inte riktigt klok. (Andersson 2012, s. 14, 23 f.) 

 

Människors arbetsuppgifter har blivit mindre fysiskt krävande vilket har gett upphov till 

minskad fysisk aktivitet. Omgivningen leder också till minskad fysisk aktivitet genom att den 

anpassas till att människor ska slippa ansträngning, exempelvis genom hissar, rulltrappor och 

dörröppnare. Detta medför att människor kan göra valet att avstå helt från fysisk ansträngning 

under en dag. Motordrivna fordon ökar även och det är allt vanligare att människor tar bilen 

oavsett var de ska, om det så är till närbutiken för att köpa tidningen eller till skolan intill för 

att hämta barnen. (Ibid, s. 21) Dessa trender medför att stillasittandet har ökat och att det är 

allt färre människor som regelbundet utför någon form av fysisk aktivitet (Hellenius & 

Kallings 2010). 

 

I motsats till fysisk aktivitet, är fysisk inaktivitet negativt för hälsan. Fysisk inaktivitet har 

utsetts till den fjärde största faktorn som leder till förtidig död. Fysisk inaktivitet bidrar även 

till en ökad risk för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. (WHO 2002) 

Dagens fysiska inaktivitet kostar samhället stora summor. Hundratusen människor i Sverige 

sjukskriver sig idag på grund av besvär med muskler, skelett och leder. (Andersson 2012, s.23 

f.) Kostnaderna för fysisk inaktivitet beräknas till närmare sju miljarder kronor per år 

(Andersson & Johren 2012, s. 9).  

 

1.3 Vardagsmotion 

En stor del av den dagliga fysiska aktiviteten skulle kunna utgöras av promenader, gå i 

trappor och cykling. Det finns mycket gratis träning att hämta i vardagen. Vardagsmotion är 

dock något som minskar i dagens samhälle. (FYSS 2008) Cykling och promenader är ett bra 

sätt att integrera fysisk aktivitet i dagliga rutiner, eftersom att fysisk aktivitet ofta prioriteras 

bort i människors upptagna scheman. Det finns, som ovan nämnts, många positiva 
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hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet och därför är det viktigt att vara fysiskt aktiv i 

vardagen (Faskunger 2005, s.19). Vardagsmotion är en form av fysisk aktivitet som även är 

bra för de människor som har fysiska begränsningar eller som inte kan motionera på grund av 

ekonomiska, kulturella eller sociala skäl. (WHO 2014) 

 

Det är upp till samhället att planera och designa omgivningen för ett aktivt liv, det vill säga 

främja människans förmåga att vara fysiskt aktiv. Att utforma tillgängliga parker, vägar och 

stigar för att främja fysisk aktivitet, gärna i anslutning till bostäder, skolor och arbetsplatser, 

kan medföra att flera är fysiskt aktiva. Att bygga synliga och praktiska trappor samt skyltar 

som uppmuntrar folk till att ta trappan i offentliga miljöer kan öka chansen till att flera går i 

trapporna och på så vis får vardagsmotion. Genom att underlätta för fotgängare i 

kollektivtrafiken kan man ge möjlighet till stora hälsovinster för människor med lägre 

inkomst, som till exempel inte har råd att köpa ett gymkort. (Edwards & Tsouros 2006, s. 12, 

14 f.) Med en god tillgång till kollektiv trafik främjas den dagliga fysiska aktiviteten eftersom 

att ett flertal kollektivtrafikresor innebär förbindelser med cykel eller som promenader (Frank, 

Kavage & Liman 2006).   

 

I Europa finns det förbättringsmöjlighet för att främja vardagsmotion genom att ersätta 

bilresor med cykel och promenader. Mer än 30 procent av alla bilresor som sker i Europa är 

på ett avstånd som är mindre än tre kilometer och cirka 50 procent på ett avstånd som är 

mindre än fem kilometer. Dessa avstånd motsvarar cirka 15- 20 minuters resa med cykel eller 

en rask promenad på cirka 30- 50 minuter. (Racioppi, Dora, Krech & Von Ehrenstein 2002)  

 

Att vara medveten om den egna vardagsmotionen har visat sig ge en ökad fysisk aktivitet i 

jämförelse med att vara omedveten, det vill säga att inte ha kontroll på hur mycket man rör sig 

under dagen. För att mäta detta kan man använda sig av till exempel en pedometer. (Rooney, 

Smalley, Larson & Havens 2003, s. 33 f.) 

 

1.4 Motivation 

Att röra på kroppen är ett så kallat motoriskt beteende vilket betyder att det är inlärt. 

Människan föds med förmågan att röra på armar och ben, men måste lära sig att behärska 

musklerna för att en rörelse ska bli ett viljemässigt kontrollerbart beteende. Eftersom det 
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motoriska beteendet är viljestyrt så måste det finnas något som gör att viljan till att använda 

det finns. Det måste finnas något som ger motivation. (Ekvall & Wadström 2013, s. 15 ff.) 

 

Self- determination theory (SDT) är en teoretisk modell för att beskriva hur personer kan 

motivera andra till att bli fysiskt aktiva. Teorin innefattar motiv bakom beteenden och utgår 

från att människan kan känna sig inre motiverad, yttre motiverad och icke motiverad 

(amotivation) till att utföra en aktivitet. Den inre motivationen beskriver tillfällen då 

människan utför en aktivitet för sin egen skull. Inre motiv för att utföra en aktivitet är att lära 

sig nya saker, uppleva glädje eller för att utveckla färdigheter. Den yttre motivationen grundar 

sig på följande fyra olika former av motivation: external regulation, introjected regulation, 

identified regulation och integrated regulation. External regulation är det som vanligtvis 

kallas för yttre motivation. Denna innefattar tillfällen då människan beter sig på ett visst sätt 

på grund av belöning eller påtryckning utifrån. Introjected regulation skiljer sig från external 

regulation genom att den syftar till att människor utför en aktivitet för att undvika oro och 

skuldkänslor. Identified regulation innefattar när människan utför ett visst beteende 

självinitierad, det vill säga att utföra ett beteende av egen vilja. Integrated regulation 

innefattar de situationer då människans val att utföra en aktivitet stämmer överens med 

personens värderingar och personlighet. I detta läge är det inte viktigt vilken typ av aktivitet 

det är eller vilka färdigheter som tränas. Det är intresset till aktiviteten som är centralt i denna 

form av yttre motivation. Icke- motivation, också kallad amotivation, innefattar att människan 

är omotiverad till en aktivitet. Det betyder en total avsaknad av inre motivation och yttre 

motivation. Människan undviker aktiviteten eftersom personen inte ser något värde i den. 

(Deci & Ryan 1985, 1991) 

 

Motivation kan ses som en metod för att öka trappanvändningen. Det kan ske med hjälp av så 

kallade motivationsbudskap, vilket redan används i stor utsträckning. En studie tyder på att 

dessa budskap kan öka användandet av trappor. (Albaum, Brownell & Stunkard 1980, s. 1540 

ff.) Trappanvändningen kan även öka genom att förändra miljö och design i trappan. En tråkig 

och enformig trappa eller en trång trappa kan påverka beslutet: att gå i trappan eller inte. Att 

sätta upp uppmanande skyltar samt dekorera trappan med tavlor kan öka trappanvändningen 

med cirka 50 procent. (Siegel & Swenson 2013, s. 325 ff.) 
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1.5 Applikationer 

En applikation definieras som ett tillämpningsprogram, således avsett för en viss tillämpning. 

En mobilapplikation är en mjukvara och ett dataprogram för informationshämtning, spel eller 

annan underhållning. (Nationalencyklopedin 2014) 

 

Utvecklingen av elektroniska, mobila enheter har under de senaste 20 åren ökat kraftigt och år 

2013 rapporterades cirka två och en halv miljarder användare av elektroniska enheter i form 

av surfplattor och smartphones (Spada 2014, s. 3 ff.). Många användare bär med sig 

telefonerna överallt varje dag och därför är det troligt att bland annat hälsofrämjande 

mobilapplikationer är vanligt. Runt om i världen har teknikföretag fokuserat på 

teknikanvändning, exempelvis mobilapplikationer, som ett medel för att främja hälsan. 

(Mariani & Pego- Fernandes 2014, s. 259 f.) Idag finns cirka 876,000 mobilapplikationer i 

Itunes, kategoriserade inom områdena hälsa och fitness (Middelweerd, Mollee, Van der Wal, 

Brug & te Velde 2014). 

 

I en studie som genomfördes i USA på cirka 300 vuxna människor visade att 85 procent av 

deltagarna ägde en mobiltelefon, varav 53 procent var ägare av smartphones. 84 procent av 

ägarna av smartphones hade laddat ner mobilapplikationer och cirka 19 procent av dessa hade 

applikationer för att främja hälsan. (Direito, Pfaeffli Dale, Shields, Dobson, Whittaker & 

Maddison 2014) Som tidigare nämnts, kan den ökande användningen av smartphones ge 

möjligheten till att främja fysisk aktivitet. Den kraftiga ökningen av fitness applikationer ökar 

också möjligheten till att utföra fysisk aktivitet. (Steel media 2015) Det finns dock få studier 

som undersöker effektiviteten och användbarheten hos de applikationer som ska främja fysisk 

aktivitet som finns idag hos friska vuxna (Glynn, Hayes, Casey, Glynn, Alvarez- Iglesias, 

Newell, Olaighin, Heaney, O’Donnell & Murphy 2014). I en studie är slutsatsen dock att en 

mobilapplikation skulle kunna öka både engagemang till och nivåerna av fysisk aktivitet 

(Kirwan, Duncan, Vandelanotte & Mummery 2012), och i ytterligare en studie undersöktes 

vad tyska studenter föredrog i applikationer för främjandet av fysisk aktivitet. Resultatet 

visade att studenterna föredrog en enkel och strukturerad applikation utan onödiga funktioner. 

Studenterna föredrog även en tillhörande webbplats för att kunna följa egna prestationer och 

framsteg. Vidare ansåg studenterna att en hälsofrämjande mobilapplikation även ska vara 

coachande och motiverande, innehållande återkoppling kring personligt uppsatta mål. 

Studenterna sökte efter applikationer för fysisk aktivitet som kunde bidra till konkurrens 
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mellan vänner, genom möjligheten till rangordning eller som gav någon form av belöning. 

Studenterna medgav även att de inte var villiga att dela sina fysiska prestationer på sociala 

medier om de inte var positiva prestationer. (Middelweerd, van der Laan, van Stralen, Mollee, 

Stuij, te Velde & Brug 2015) 

 

1.6 Trappanvändning 

Trappor är vanligt förekommande i offentliga byggnader och kan ses som en resurs i det 

hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Tack vare tillgängligheten kan trapporna nå en stor del av 

befolkningen och på så sätt möjliggöra vardagsmotion. De människor som regelbundet 

använder trapporna istället för hissen eller rulltrappan har en möjlighet till ökad god hälsa. 

(Faskunger 2005, s. 18) Forskning har dock visat att det är mindre än fem procent som gör det 

aktiva valet att använda trappor jämfört med andra alternativ (Andersen, Bartlett, 

Franckowiak, Fontaine & Snyder 1998, s.363). En svensk studie som publicerades 2003 

visade en högre siffra, 32 procent gjorde det aktiva valet att ta trappan om det även fanns en 

rulltrappa som alternativ. Om det fanns två rulltrappor som alternativ minskade 

trappanvändningen till 18 procent. (Faskunger, Nylund, Poortvliet & Rossen 2003, s.26)  

 

StepJockey är ett engelskt företag som använder sig utav motivationsbudskap i form av en 

applikation sammankopplat med skyltar. Ett exempel på ett budskap som StepJockey 

använder sig av är ”använd trappan, det stärker ditt hjärta”. År 2013 genomförde Monkey 

See Research en undersökning av StepJockey. Resultatet visade signifikant ökning av 

trappanvändandet efter införandet av StepJockey i alla de tre byggnader som undersöktes. 92 

procent av de nya trappanvändarna rapporterade att ”att gå i trappan” blivit deras nya vana. 

Många personer ansåg att skyltarna var effektiva och en stor del menade att de kommer 

fortsätta använda trapporna i framtiden, eftersom det bidrar till god hälsa, viktnedgång, att bli 

mer vältränad eller på grund av tävlingar som anordnas för att öka trappanvändning. 

(StepJockey trial results 2013)  

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur StepJockey påverkar trappanvändning.  

 

- Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med StepJockey veckovis? 



8 

 

- Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med StepJockey dag vis? 

- Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey i jämförelse med StepJockey timvis? 

- Hur ser trappanvändare ut i form av aktiva respektive inaktiva och vad är anledningen 

till att gå i trappan, utan StepJockey respektive med StepJockey? 

-  

2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Utifrån syfte och frågeställningar genomfördes en kvantitativ interventionsstudie, där 

trappanvändning mättes med hjälp av infrarödstrålning innan och efter interventionen. Ett 

tillägg till mätningen gjordes i form av ett kort frågeformulär. Med hjälp av formuläret 

ställdes frågor om individens beteenden (Hassmén & Hassmén 2008, s.91).  

 

Då intresse fanns för att genomföra denna undersökning, både från vår sida och från 

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF), fick vi till en början tillgång till två byggnader. 

En av anledningarna till att två byggnader valdes var att – flertalet fastighetsägare var 

intresserade av denna typ av intervention och undersökning. Byggnaderna utsågs gemensamt 

med projektansvarig från SLIF. Den ena av dessa två skulle dock endast ha en ”biroll” i 

studien. Under första undersökningsveckan togs merparten av den apparatur som valts för 

mätning (infrarödstrålning) sönder av någon/några som befann sig i byggnaderna, vilket ledde 

till att endast en byggnad återstod i studien. Därför sattes lappar upp i denna byggnad som 

förklarade att en undersökning genomfördes (se bilaga 3). Där studien genomfördes var 

majoriteten anställda inom Stockholm läns landsting (SLL) men det fanns även anställa inom 

till exempel olika institutioner. Därför var spridningen av olika yrken och människor stor. 

Byggnaden hade tre hissar och en trappa att tillgå. Den infrarödastrålningen som användes för 

att mäta antal personer som valde att gå i trappan och de skyltar med motivationsbudskap som 

sattes upp var sponsrade från SLIF.  
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Figur 1: Tidslinje 

 

2.1.1 StepJockey 

StepJockey är ett Engelskt företag som består av en grupp akademiker, hälsoexperter, 

designers, it-tekniker och beteendespecialister som alla är dedikerade att göra världen mer 

hälsosam. Deras syfte är att märka världen i form av skyltar i syfte att informera om 

kaloriförbränning, för att främja en god hälsa. Fokus är trappanvändningen. (StepJockey 2015 

a) Kaloriförbränningen från trappanvändandet räknas ut genom en applikation, vilken även 

används för att scanna av skyltarna. Används inte applikationen går det att utgå från en 

kaloriförbränning som är angiven på skyltarna. Varje individ har sin egen inloggning där vikt 

och längd skrivs in för att de beräknade värdena ska bli så korrekta som möjligt. 

Applikationen finns tillgänglig för Aneroid och Iphone. (StepJockey 2015b)  

 

2.1.2 Förberedelser 

Innan undersökningen startade beställdes mätutrustningen, infrarödstrålning. Denna bestod av 

två delar. De två delarna monterades upp på väggen på varsin sida om trappan enligt 

rekommendationerna, cirka 130 cm från golvytan, med hjälp av dubbelhäftande tejp. En 

display visade hur många som gått i trappan och upp- och nedgång särskildes. För att få sätta 

upp dessa krävdes ett godkännande från lokal- och säkerhetsplanerare, vilket också gavs. 

Kommunikationsavdelningen skickade ut information till alla anställda i byggnaden om 

undersökningen via intranätet. Informationen var inte så omfattande eftersom vi ville 

minimera eventuell påverkan på resultatet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 266). Det handlade 

endast om att en undersökning pågick i byggnaden. 
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Motivationsbudskapen på skyltarna från StepJockey fanns endast på engelska, därför 

översattes fraserna till svenska. Detta var första gången StepJockey lanserades i Sverige. För 

att samla in data till trappans mått användes ett måttband och vid monteringen av skyltarna 

användes måttband och vattenpass. Trappstegen mättes på höjd samt längd och antal trappsteg 

per våning noterades. Skyltarna var på så sätt anpassade efter varje specifik trappa. Data 

skickades därefter till England för tillverkningen av skyltarna. Skyltarna sändes sedan till 

Sverige för att monteras upp innan eftermätningen.  

 

 
Figur 2: Apparaturen 

 
Figur 3: Trapphuset 

 

Ett frågeformulär utformades. Formuläret innefattade två frågor. Respondenterna fick frågor 

som berörde anledningen till deras val av transport vid det specifika tillfället, samt deras 

motions- och träningsvanor (se bilaga 2). Alternativen till valet att använda trappan var: 

motion, grupptryck, tid, hissfobi, miljö och StepJockey. Motion handlade om vardagsmotion. 

Grupptryck handlade om att gå i trappan på grund av att någon annan gör det. Tid handlade 

om att spara tid, som att till exempel inte behöva vänta på hissen. Hissfobi handlade till 

exempel om klaustrofobi. Miljö handlade om att spara energi genom att inte välja hissen. 
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StepJockey som endast fanns som alternativ vid eftermätningen, när skyltarna monterats upp 

och applikationen introducerats, handlade om interventionens påverkan. Den andra frågan 

handlade om motionsvanor, utifrån dessa klassificerades respondenterna som aktiv eller 

inaktiv enligt WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet, dock fick de inte dela upp de 

angivna 30 minutrana dessa skulle vara sammanhängande (WHO 2010). 

 

2.1.3 Förmätning 

Trappanvändningen mättes under en förmätning för att undersöka hur många personer som 

färdades en våning upp respektive ned med hjälp av trappan. Infrarödstrålning aktiverades 

måndag morgon, innan personalen anlände, och lästes av fredag eftermiddag, när personalen 

gått hem, under en treveckorsperiod. Varje fredag eftermiddag nollställdes apparaturen med 

hjälp av en tillhörande nollställare gjord av metall. Nollställningen skedde genom att 

nollställaren sveptes över apparaturen. Perioden gav två helveckorsmätningar (v.1 och v.3). 

Vid två tillfällen (v.2 och v.3) genomfördes heldagsmätningar, vid dessa lästes data av en 

gång i timmen under tio timmar per tillfälle. Detta gav tio mätpunkter: kl: 06.55-07.55 (1), kl: 

07.55-08.55 (2), kl: 08.55-09.55 (3), kl: 09.55-10.55 (4), kl: 10.55–11.55 (5), kl: 11.55–12.55 

(6), kl: 12.55–13.55 (7), kl: 13.55–14.55 (8), kl: 14.55–15.55 (9) och kl: 15.55–16.55 (10). En 

gång i veckan (v.1, v.2 och v.3) vid lunchtid, kl: 12.00–13.00 stod vi på undersökningsplatsen 

med ett frågeformulär. De första 24 personer som ville delta fick svara på frågorna, varav 12 

färdades upp i trappan och 12 ned (se figur 6 och 7). Frågorna ställdes av oss på våning noll 

respektive våning ett.  

 

Uppehåll och infovecka 

Veckan efter förmätningarna var det ett uppehåll på grund av ledighet. Under nästkommande 

vecka skickades information om applikationen och skyltarna ut via SLL:s intranät (se bilaga 

4). Fyra stycken skyltar med motivationsbudskap monterades upp på varje våning under slutet 

på veckan. De placerades i rekommenderad höjd från golvet, 160 cm, och på angivna platser i 

trapphuset. De angivna platserna var: två skyltar vid hissarna. Eftersom två av hissarna låg 

intill varandra så placerades en skylt mellan två av hissarna och en vid den tredje hissen som 

låg mittemot. Dessa två skyltar hade varsitt motivationsbudskap. De resterande två skyltarna 

placerades vid trappan, eftersom dessa skyltar var sammankopplade med applikationen, vilka 

användes till att scanna och räkna ut kaloriförbränning.  Exempel på skyltarnas budskap var: 

”Använd trappan. Spara värdefull tid” och ”Kom i form med hjälp av trappan” (se figur 4 
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och 5). Det var frivilligt att ladda ner applikationen och vi hade inte möjlighet att se hur 

många personer i byggnaden som gjort detta.  

 

 
Figur 4: Skylt vid hissen 

 
Figur 5: Skylt vid trappan 

 

2.1.4 Eftermätning 

Eftermätningen genomfördes så likt förmätningen som möjligt. Infrarödstrålningen 

aktiverades måndag morgon och lästes av fredag eftermiddag under en treveckorsperiod (v.2 

och v.3). Detta gav två helveckorsmätningar (v.2 och v.3) och två heldagsmätningar med tio 

mätpunkter per tillfälle. Frågorna från frågeformuläret ställdes en gång per vecka under 

lunchtid. 

 

Dag 1 vid eftermätningen var skyltarna monterade och information om StepJockey delades ut 

i byggnaden genom informationsblad. Äpplen och nyckelringar delades även ut bland annat 

av oss. Detta för att uppmuntra till att gå i trappan och för att se hur det personliga mötet 
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påverkar valet att gå i trappan. Motivationsbudskap förmedlades av bland annat oss 

personligen i form av fraser såsom ”gå i trappan, det stärker ditt hjärta”. Allt detta 

genomfördes under förmiddagen, vilket inkluderade en timme mellan 06.55 och 07.55 som vi 

kallar för ”Inspirationstimmen”. Inspirationstimmen genomfördes inte under någon av 

helveckas, heldags eller tim- mätningarna, utan var en egen del.   

 

Undersökningen genomfördes under en begränsad tid vilket medförde att ingen uppföljning 

av antal trappanvändare har kunnat göras.  

 

2.2 Validitet och reliabilitet 

Eftersom syftet var att mäta antal personer som gick i trappan, användes infrarödatrålning, 

som på ett tillförlitligt sätt mäter antal passerande (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122).    

Monkey See Research använde i sin undersökning, så som i denna studie, infrarödstrålning för 

att mäta antal personer som passerade i en trappa innan samt efter interventionen- StepJockey 

(StepJockey trial results 2013). 

 

Undersökningen är upprepbar, det vill säga att det går att genomföra liknande 

interventionsstudier som troligtvis skulle visa liknande resultat (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

124; Thurén 1999, s. 22).  

 

Som tidigare nämnts, fick personerna som medverkade i undersökningen så lite information 

som möjligt för att resultaten inte skulle påverkas (Hassmén & Hassmén 2008, s. 266).  

 

2.3 Etiska aspekter 

Eftersom mätapparaturen var relativt diskret och informationen på intranätet inte var så 

omfattande kan det vara en del personer som inte förstod att de var med i en undersökning när 

de valde att gå i trappan. Det går dock inte på något sätt att se vilka personer som gick i 

trappan och vilka som tog hissen. (Ibid) Det är viktigt med ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, 

hänsynsfullhet och rättvisa i genomförandet av en undersökning (Ibid, s. 383). Detta 

eftersträvades vid genomförandet av studien. Deltagarna fick så lite information som möjligt 

och ingen individ kunde kopplas till undersökningen. De som hade frågor angående 

undersökningen hade möjlighet att ställa dessa frågor i receptionen.  
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De som ville delta och svara på frågeformuläret fick göra det och alla fick tillfrågan om de 

ville delta. Detta enligt samtyckeskravet (Ibid, s.390). De som inte ville delta passerade bara 

förbi eller tackade nej till deltagande.  

 

2.4 Dataanalys  

För dataanalysen användes statistikprogrammet Statistica. Veckomätningar, dagmätningar, 

inspirationstimmen och frågeformulär redovisas med hjälp av deskriptiv statistik (frekvenser, 

medelvärden och procentuella förändringar) eftersom de innefattar för få mätpunkter för att 

kunna tolka resultaten med hjälp av jämförande analys. Jämförande analys kunde genomföras 

av timmesmätning: förmätning jämfört med eftermätning användes t-test. Innan t-test 

genomfördes testades normalfördelningen med hjälp av Shapiro- Wilktest och samtliga 

värden var normalfördelade: före upp (p= 0,262), före ner (p= 0,195), efter upp (p= 0,207) 

och efter ner (p= 0,239). Signifikansnivån sattes till p < 0,05 (Martinsen & Sundgot-Borgen 

2012). En så kallad ”tendens” sattes till p= 0,05- 0,10 (Petrass, Blitvich, McElroy, Harvey & 

Moran 2012, s.136-148).  

 

3. Resultat 

3.1 Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med 

StepJockey veckovis? 

Tabell 1 visar hur många personer som gick upp respektive ner i trappan, samt totalt (upp + 

ner), per vecka för förmätning respektive eftermätning. Samtliga eftermätningar visade en 

procentuell ökning (4-12 %). Medelvärdet för totalt antal personer från de två förmätningarna 

var 2914 personer. Vid eftermätningen var motsvarande medelvärde 3431 personer, vilket 

innebär en ökning på 18 procent.  

 

Skillnaden mellan förmätning och eftermätning gällande uppgång visar en ökning på 234 

personer, då medelvärdet var 1270 personer vid förmätningen och 1504 personer vid 

eftermätningen, vilket innebär en ökning på 18 procent.  Skillnad mellan förmätning och 

eftermätning gällande nedgång visar en ökning på 238 personer, då medelvärdet var 1644 
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personer vid förmätningen och 1927 personer under eftermätningen, vilket innebär en ökning 

på 17 procent.  

 

Tabell 1: Helveckasmätning för hur många personer som gick upp respektive ner i trappan för 

vecka 1 och 2 samt totalt (upp + ner).   

Mättillfälle  Vecka 1     Vecka 2  

 Upp Ner Totalt Upp Ner Totalt 

Förmätning 1285 1601 2886 1255 1687 2942 

Eftermätning 1405 1811 3216 1603 2042 3645 

Skillnad (%) 4 6 5 12 10 11 

 

3.2 Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med 

StepJockey dag vis? 

Tabell 2 visar hur många personer som gick upp respektive ner i trappan, samt totalt (upp + 

ner), per dag för förmätning respektive eftermätning. En majoritet, fem av sex eftermätningar, 

visade en procentuell ökning (1-27 %). Medelvärdet av totalt antal personer från de två 

förmätningarna var 480 personer. Vid eftermätningen var motsvarade medelvärde 634 

personer, vilket innebär en ökning på 14 procent.  

 

Skillnaden mellan förmätning och eftermätning gällande uppgång visar en ökning på 76  

personer, då medelvärdet var 228 personer vid förmätningen och 304 personer vid  

eftermätningen, vilket innebär en ökning på 14 procent. Skillnaden mellan förmätning och 

eftermätning gällande nedgång visar en ökning på 76 personer, då medelvärdet var 254 

personer vid förmätningen och 330 personer under eftermätningen, vilket innebär en ökning 

på 13 procent.  
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Tabell 2: Heldagsmätning för hur många personer som gick upp respektive ner i trappan för 

dag 1 och 2 samt totalt (upp + ner). 

 

 

3.3 Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey i jämförelse med 

StepJockey timvis? 

Tabell 3 visar hur många personer som gick upp respektive ner i trappan för tio mätpunkter 

(entimmes intervall) under fyra tillfällen: två förmätningar och två eftermätningar, samt totalt 

(förmätning respektive eftermätning). Baserat på dessa värden visar tabell 4 medelvärde och 

standardavvikelse för uppgång och nedgång för förmätning respektive eftermätning. Det 

fanns ingen skillnad mellan förmätning och eftermätning för uppgång (p= 0,071) eller 

nedgång (p= 0,052). Notera dock att p-värdena är relativt nära en statistisk säkerställd 

skillnad, vilket kan tolkas som så kallade ”tendenser”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mättillfälle                  Dag 1                                                      Dag 2 

Upp Ner Totalt Upp Ner Totalt 

Förmätning         265 277 542 191 227 418 

Eftermätning       278               276 554 330                   383  713 

Skillnad (%)         2    0 1 27 26  26 
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Tabell 3: Timmätningar (tio mätpunkter som vardera representerar en timme, se Metod för 

tidpunkter) för hur många personer som gick upp respektive ner i trappan vid förmätning 1 

och 2 respektive eftermätning 1 och 2 samt totalt (mätning 1 + 2).  

 

Mätpunkt Förmätning   Eftermätning   

 1 2 Totalt 1 2 Totalt 

 Upp Ner Upp Ner Upp Ner Upp Ner Upp Ner Upp Ner 

1 31 1 29 3 60 4 48 6 45 8 93 14 

2 50 8 36 9 86 17 54 9 94 5 148 14 

3 24 9 18 6 42 15 34 17 37 23 71 40 

4 13 21 8 9 21 30 14 13 9 39 23 52 

5 33 42 30 45 63 87 38 43 38 88 76 130 

6 38 39 28 32 66 71 39 45 58 50 97 95 

7 49 26 18 14 67 40 22 19 27 15 49 34 

8 10 26 9 23 19 49 12 19 6 24 18 43 

9 11 46 11 40 22 86 10 35 8 47 18 82 

10 6 59 4 26 10 85 7 70 8 84 15 154 

 

 

Tabell 4: Skillnad mellan förmätning och eftermätning för uppgång respektive nedgång i 

trappan. Dessa värden är timmätningar (se tabell 4).  

 

 Upp  Ner  

 Förmätning Eftermätning Förmätning Eftermätning 

Medelvärde 46 61 48 66 

Standardavvikelse 26 44 32 48 

p-värde  0,071  0,052 

 

Tabell 5 visar hur många personer som gick upp i trappan för en mätpunkt kl: 06.55-07.55 

(timmätning) under fem tillfällen: förmätning 1 och 2 respektive eftermätning 1 och 2 samt 

”inspirationstimme”.  Inspirationstimmen visade ett procentuellt högre värde (63-169 %) än 

samtliga fyra mätningar (förmätning 1 och 2 respektive eftermätning 1 och 2). 
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Tabell 5: Mätning för en mätpunkt: kl: 06.55-07.55, för hur många personer som gick upp i 

trappan för förmätning 1 och 2 respektive eftermätning 1 och 2 samt ”inspirationstimme” (se 

Metod för beskrivning av inspirationstimmen).  

 

 

3.4 Hur ser trappanvändare ut i form av aktiva respektive inaktiva och vad är 

anledningen till att gå i trappan, utan StepJockey respektive med StepJockey? 

Totalt besvarade 144 personer på frågorna i frågeformuläret. Av dessa var 49 män och 23 

kvinnor vid förmätningen och 38 män respektive 34 kvinnor vid eftermätningen.  

 

Vid förmätningen: uppgång i trappan, klassades 7 personer (19 %) som fysiskt aktiva enligt 

rekommendationerna. Resterande 29 personer (81 %) klassades som fysiskt inaktiva. Vid 

eftermätningen: uppgång i trappan, klassades 8 personer som fysiskt aktiva (22 %). 

Resterande 28 personer (78 %) klassades som fysiskt inaktiva.  

 

Vid förmätningen: nedgång i trappan, klassades fem personer (14 %) som fysiskt aktiva enligt 

rekommendationerna. Resterande 31 personer (86 %) klassades som fysiskt inaktiva. Vid 

eftermätningen: nedgång i trappan, klassades nio personer som fysiskt aktiva (25 %). 

Resterande 27 personer (75 %) klassades som fysiskt inaktiva.  

 

De vanligast förekommande anledningarna till valet att gå i trappan var motion och tid vid 

samtliga mätningar (se figur 6 och 7).  

Mätpunkt 

Kl: 06.55-07.55 

 Förmätning  Eftermätning  

1 2 1 2 

 Upp  31 29 48 45 

Inspirationstimme         78   

Skillnad (%)  152 169 63 73 
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Figur 6: Anledningar till att gå upp i trappan för förmätning (n= 36) och eftermätning (n=36). Notera att alternativet 
StepJockey endast fanns vid eftermätningen.  

 
 

 

Figur 7: Anledningar till att gå ned i trappan för förmätning (n= 36) och eftermätning (n=36). Notera att alternativet 
StepJockey endast fanns vid eftermätningen.  
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Både vecko- och dagsmätningarna visade procentuella ökningar från förmätning till 

eftermätning. Denna förändring berodde sannolikt på StepJockey: interventionen med de 

uppmanande skyltarna, applikationen och inspirationstimmen. Fitness applikationer kan bidra 

till en ökad fysisk aktivitet och öka engagemang för detta (Kirwan, Duncan, Vandelanotte & 

Mummery 2012). Liknande studie har påvisat att motivationsbudskap kan öka 

trappanvändandet (Albaum, Brownell & Stunkard 1980, s. 1540 ff.). Att förändra miljön, 

genom till exempel uppmanande skyltar, i ett trapphus kan leda till att fler börja gå i trappor 

(Siegel & Swenson 2013, s. 325 ff.). Trappor är ett lättillgängligt sätt att vardagsmotionera på. 

Trappor når ut till en stor del av befolkningen och på så sätt har det en positiv inverkan på 

människors fysiska aktivitet (Faskunger 2005, s.18). Vardagsmotion är ett bra alternativ till 

rörelse för de som av olika anledningar inte kan utöva annan fysisk aktivitet, på grund av till 

exempel ekonomiska, kulturella eller social skäl (WHO 2014). Att uppmana till att gå i 

trappor kan kanske nå ut till en större befolkning än organiserad fysisk aktivitet. StepJockey 

har tidigare visat sig ha en positiv inverkan på trappanvändning (StepJockey trial results 

2013). Denna studie stödjer StepJockey, då en så kallad ”tendens” (Petrass, Blitvich, 

McElroy, Harvey & Moran 2012, s.136-148) kunde ses i jämförelsen av förmätning och 

eftermätning gällande timmätningen. Att de anställda fått information om studien och var 

medvetna om att en studie pågick kan också varit en bidragande faktor till att de gick i 

trappan. 

 

Den jämförande analysen mellan förmätning och eftermätning för upp respektive nedgång för 

de tio mätpunkterna (entimmesintervaller) visade ingen skillnad. P-värdena (p= 0,072 och p= 

0,052) var dock nära den uppsatta nivån för signifikans (p < 0,05) och tolkas därför som så 

kallade tendenser (Petrass, Blitvich, McElroy, Harvey & Moran 2012, s.136-148). 

Mätningarna innefattade inte hur många som tog sig upp endast en våning eller fler samt hur 

många personer som totalt vistades i byggnaden vid mätningarna. Ett scenario skulle kunna 

vara att dubbelt så många personer vistades i byggnaden under eftermätningarna i jämförelse 

med förmätningarna. Detta är dock osannolikt men påvisar en faktor som kan påverka 

resultatet. Om mer tid och resurser hade funnits skulle ett alternativ varit att mäta antal 

personer som valde hissen respektive trappan för att spegla totalt antal personer i byggnaden.  
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Inspirationstimmen visade en procentuell ökning av antal personer som gick i trappan, jämfört 

med motsvarande fyra mätpunkter vid förmätning och eftermätning (mätpunkt 1, kl: 06:55- 

07:55). Att fler gick i trappan vid inspirationstimmen skulle kunna bero på det personliga 

mötet mellan oss och de anställda (Ulander & Andersson 2004, s.2). De fraser som vi använde 

oss av för att uppmuntra till att välja trappan kan ha gjort att fler valde det vid detta tillfälle. 

Enligt SDT- teorin kan människors beteenden påverkas av yttre motivation, exempelvis 

påtryckningar (Deci & Ryan 1985, 1991). Valet att välja trappan kan således för vissa utgöras 

av yttre motivation. Enbart skyltar, utan uppmuntran från oss, visade att fler procentuellt gick 

i trappan vid eftermätningarna än vid förmätningarna. Denna procentuella ökning var dock 

inte lika stor som vid inspirationstimmen. Skyltarna gick i samma färgskala som trapphuset; 

vitt, svart samt grått och var därför kanske inte utmärkande. Forskning tyder på att en tråkig 

och enformig trappa kan leda till att färre personer väljer trappan (Siegel & Swanson 2013, s. 

325 ff.). Skyltar som syns bättre, i en annan färgskala jämfört med trapphuset, hade eventuellt 

kunnat positivt påverka användningen av trappan ytterligare i vår studie.  

 

Det är intressant att inspirationstimmen ledde till att fler valde trappan vid det tillfället, än vid 

de andra mätpunkterna. Forskning inom området fysisk aktivitet visar att mer fokus ligger på 

vardagsmotionen (Neovius & Rasmussen 2011, s. 2566) än tidigare, då fokus var på 

strukturerade former av träning (Sallis, Bauman & Pratt 1997). Den strukturerade träningen 

innefattar oftast direktioner och personlig uppmuntran från ledare och andra deltagare, vilket 

inte vardagsmotion gör i samma utsträckning. Enligt Folkhälsorapporten rapporterar 

människor minskad fysisk aktivitetsnivå (Folkhälsomyndigheterna 2010). Om direktioner och 

personlig uppmuntran spelar en avgörande roll för om människor väljer att vara fysiskt aktiva 

kan det eventuellt finnas en fara i att fokus har flyttas från strukturerande former av träning 

till vardagsmotion. 

 

På skyltarna fanns det en angiven kaloriförbränning. I applikationen som användes är 

kaloriförbränningen personlig och baseras på varje individs mått. Dessvärre kunde inte de 

anställda på SLL ladda ner applikationen StepJockey på grund av att deras arbetstelefoner inte 

stödjer detta program. Detta var tyvärr något som man inte hade vetskap om innan 

projektstart. För att kunna använda applikationen StepJockey hade de anställda vart tvungna 

att ladda ner den på sin privata mobiltelefon om de hade en sådan som stödde programmet. Vi 

förmodar att alla inte hade denna möjlighet eller var villiga att göra detta. Att inte kunna 
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använda den personligt baserade applikationen StepJockey kan ha påverkat resultatet negativt. 

Forskning visar att applikationer som har störst effekt när de är just personliga, med målet att 

uppmuntra och där prestationer visas (Middelweerd et al. 2015). Vidare kan skyltarna 

påverkat resultatet, om de uppfattades som opersonliga och de anställda kan ha sett förbi 

deras uppmaningar.  

 

Under de dagarna som mätningarna genomfördes kan de anställda i byggnaden till exempel 

haft mycket att bära på eller kommit i sällskap där andra föredragit hissen istället för trappan, 

vilket kan ha påverkat våra resultat negativt. De skulle, om en ganska osannolikt, kunna vara 

så att dessa personer vanligtvis alltid går i trappan. Tidigare forskning har visat att mellan 5- 

32 procent väljer att gå i trappan när andra alternativ finns (Andersen et al.1998, s.363; 

Faskunger et al. 2003, s.26). Således finns det ett antal personer som av olika anledningar 

väljer att inte gå i trappan.  

 

När vi vistades i byggnaden kunde vi notera att det var många utomstående personer i 

byggnaden, som var där på tillfälligt besök. Detta noterade vi eftersom dessa personer kom 

från ytterdörren och väntade i entrén till det att de blev upp mötta. Dessa personer fick således 

inte ta del av hela interventionen, utan bara skyltarna i byggnaden. Information kring 

applikationen hade de inte fått erhålla och det kan ha påverkat deras val av att inte gå i 

trappan, eftersom att fitness applikationer kan bidra till en ökad fysisk aktivitet (Kirwan, 

Duncan, Vandelanotte & Mummery 2012). De kanske ändå valde att gå i trappan på grund av 

skyltarna eller påverkan från personen de besökte. Utifrån de frågeformulär som användes var 

det 11 av de totalt 144 personer som svarade att de gick i trappan på grund av grupptryck. 

Påverkan eller grupptryck är en faktor som kan leda till att personer bryter en vana (Kassling 

2009, s. 2). En aktiv livsstil kan hjälpa mot dåliga vanor (Mavric, Kahrovic, Muric & 

Radenkovic 2014, s.29, 35), så genom att till exempel välja att gå i trappan istället för att åka 

hissen kan medföra att andra val görs utifrån ett hälsoperspektiv.  

 

Sammanfattningsvis visar frågeformuläret att de flesta som gick i trappan var inaktiva enligt 

rekommendationerna och att motion och tid var de vanligaste anledningarna till att gå i 

trappan. Detta gäller för förmätning respektive eftermätning samt uppgång i trappan och 

nedgång i trappan. Fysiskt inaktiva kan uppnå hälsovinster med hjälp av vardagsmotion. 

Exempelvis ger att gå upp för en trappa på ungefär fyra våningar samma positiva fysiologiska 

effekt som en 10 minuters promenad på plant underlag med en extra vikt på 15 kg (Benn, 
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McCartney & McKelvie 1996). Att gå i trappan kan alltså leda till att människor når 

rekommendationerna för fysisk aktivitet, eller vara en bidragande del i att nå 

rekommendationerna. Människor som anser sig vara fysiskt inaktiva eller som klassas så i 

olika undersökningar utifrån rekommendationerna för fysisk aktivitet, trots att de dagligen går 

flera gånger i trappan, är egentligen fysisk aktiva. Eftersom de flesta som svarade på 

frågeformuläret, klassades som fysisk inaktiva enligt rekommendationerna och att motion var 

en av de främsta anledningarna till att gå i trappan kan man spekulera kring om dessa 

människor trots allt anser att de får motion via denna vardagsmotion, det vill säga att gå i 

trappan, men att det inte är inom ramarna för rekommendationerna då det inte innefattar 10 

sammanhängande minuter.  

 

Under studiens sista vecka var en av de tre hissarna i byggnaden avstängd. Detta ökade 

troligtvis trycket på hissarna och det ledde således till en ökad väntetid. Tid var en av de 

främsta anledningarna till att gå i trappan som angavs i frågeformuläret. Därför kan en längre 

väntetid inneburit att fler gått i trappan istället för att ta hissen för att spara tid, vilket således 

kan ha påverkat våra resultat positivt (Eves & Webb, 2006).  Att spara tid skulle kunna 

användas som ett motiverande argument till att välja att gå i trappan.  

 

Vi undersökte inte användandet av hissen. Men utifrån bredare folkhälsoperspektiv med målet 

att människor är fysisk aktiva kan det naturligtvis förekomma människor som är tillräckligt 

fysiskt aktiva trots att de väljer att ta hissen. De tillgodoser troligtvis den rekommenderade 

fysiska aktivitetsnivån via strukturerad motion eller träning. Vi är dock försiktiga med att dra 

alltför stora slutsatser kring resultatet från frågeformuläret om vilka som klassades som aktiva 

respektive inaktiva och som valde att gå i trappan. Detta eftersom de som svara på 

frågeformuläret var de 24 första personerna som ville svara. En stor andel personer, vilka vi 

tyvärr inte har kontroll på, avstod från att svara och dessa kan naturligtvis gett en annan bild 

av resultatet.  

 

Det är upp till samhället att planera och utforma omgivningar som uppmuntrar till fysisk 

aktivitet (Edwards & Tsouros 2006, s.14f.). Att trappan, som tidigare nämnts, uppfattades 

som trång kan ha medfört valet att åka hiss istället för att ta trappan. Trots att forskning tyder 

på att samhället bör ta ansvar över en positiv utveckling av miljöer som uppmuntrar till fysisk 

aktivitet, så tycks vårt samhälle utvecklas åt andra hållet istället. Idag behöver vi inte 

anstränga oss lika mycket som förr. Idag har vi till exempel hissar, rulltrappor och bilar som 
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motverkar den fysiska aktiviteten. Många har dessutom arbeten som inte är fysiskt krävande. 

(Andersson 2012, s.14, 23f.) 

 

4.2 Metoddiskussion 

Viss problematik med utrustningen kan ha påverkat resultatet. Apparaturen hade sina brister i 

form av att den bland annat inte alltid fungerade som den skulle samt att den inte klarade av 

att mäta två förbipasserande samtidigt. Trappan som användes kan också uppfattats som trång 

vilket kan ha medfört att passerande blivit tvungna att gå förbi varandra och detta har 

apparaturen alltså inte kunnat mäta.  

 

Vid tre tillfällen föll apparaturen ner, vilket hade till stor del att göra med att tejpen som den 

fästes med var för svag, vilket ledde till ofullständiga mätningar. Dessvärre kan dessa 

tillfällen påverkat vår studie negativt eftersom vi på grund av detta fick korrigera våra 

mätningar. Vi fick påbörja vår eftermätning under vecka 2 istället för tänkt vecka 1, vilket 

innebar att fler av de anställda i byggnaden kan ha uppmärksammat interventionen under 

längre tid.  

 

Vid ett tillfälle var apparaturen inte på plats vilket berodde på att den medvetet hade tagits ner 

av de anställda i byggnaden. Vi fick senare höra att det kunde bero på att de anställda var 

misstänksamma gentemot apparaturen för de inte visste vad den innebar. Informationen som 

hade skickats ut på intranätet var, som tidigare nämnts, medvetet inte så omfattande eller 

detaljerad. Vi ville inte gå ut med för mycket information för att minimera den eventuella 

risken att de anställda enbart gick i trappan på grund av studien. Det vi dock hade kunnat göra 

var att sätta upp informationslapparna vid apparaturen i ett tidigare skede för att möjligt 

undvika att detta problem skulle uppstå.  

 

4.3 Vidare forskning 

Det finns mycket forskning inom området fysisk aktivitet, men lite om applikationers 

påverkan av fysisk aktivitetsnivå. Eftersom att en stor andel av Sveriges befolkning äger en 

smartphone, så har de tillgång till applikationer. Den forskning som finns idag visar att 

applikationer verkar ha en positiv påverkan på fysisk aktivitet. Mer forskning om området är 
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därför av intresse. Vidare vore det intressant att undersöka vad det är i applikationen som 

leder till att människor rör på sig.  

 

Det går att säga StepJockey har en viss påverkan på trappanvändandet, men det går inte att 

generalisera till andra grupper. Hur stor påverkan applikationen och skyltarna har går inte att 

uttala sig om, därför skulle fler studier behövas på större grupper för att få en klarare bild 

inom detta. 
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Bilaga 1 

Käll- och litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
 
Syftet med studien var att undersöka hur StepJockey påverkar trappanvändning. 

 

- Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med StepJockey veckovis? 

- Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med StepJockey dag vis? 

- Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey i jämförelse med StepJockey timvis? 

- Hur ser trappanvändare ut i form av aktiva respektive inaktiva och vad är anledningen 

till att gå i trappan, utan StepJockey respektive med StepJockey? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Johan Faskunger, rolighetsteorin, rulltrappa, IJBNPA, stair use, vardagsmotion, daily 
exercise, pedometer, physical activity, rekommendationer för fysisk aktivitet, WHO, daily 
stair use, fetma i Sverige, motivation till fysisk aktivitet, motivation, SDT, physical activity 
benefits, trappanvändning,  
 
Var har du sökt? 
Google, google scholar, SportDiscus, DiVa 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: Johan Faskunger, pedometer, daily exercise, motivation, trappanvändning 
SportDiscus: Johan Faskunger 
DiVa: Rulltrappa, daily stair use, SDT 
Google: IJBNPA, WHO, fetma i Sverige 

 
Kommentarer 
Vardagsmotion var ett ämne som var svårt att erhålla information om. Google scholar var 
den databas där vi kunde få tag i större delen av informationen.  

 

 

 



 

Bilaga 2 

Frågeformulär  

 
Förmätning  
 
Man    Kvinna  
 
Varför använder du trappan?  
 
Motion    Hissfobi    Tid    Miljö    Grupptryck  
 
Hur många dagar i veckan är du fysiskt aktiv på en måttlig intensitet där du blir 
andfådd eller svettig minst 30 minuter sammanhängande tid?  
 
0    1    2    3    4    5    6    7  
	   
Eftermätning 
 
 
Kvinna	  	  	  	  	  Man  
 
Varför använder du trappan?  
 
Motion    Hissfobi    Tid    Miljö    Grupptryck    StepJockey   
 
Hur många dagar i veckan är du fysiskt aktiv på en måttlig intensitet där du blir 
andfådd eller svettig minst 30 minuter sammanhängande tid?  
 
0    1    2    3    4    5    6    7  
	  	   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Informationslapp 

 

Examensarbete pågår! 

Dessa två svarta dosor är en infraröd apparatur som endast mäter antal passerande. Vänligen 

rör ej. Tack för visad hänsyn!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 

StepJockey information 

Kom i form. Ta trapporna! 
Den 9 mars kommer de inom Stockholms läns landsting som arbetar på Norra 
Stationsgatan 69 att märka en del skillnader i trapphuset då programmet StepJockey 
drar igång. Detta är början på ett pilotprojekt inom landstinget för att få många fler 
medarbetare att välja trappan istället för hissen.   
Programmet kallas StepJockey och ingår i ett nytt hälsofrämjande initiativ för att främja god 
form, ökad styrka och uppmuntrar oss alla att utnyttja byggnaden på ett bättre sätt – särskilt 
trapporna. Genom att gå mer i trappor minskar man risken för hjärtsjukdom, stroke, cancer, 
fetma och typ 2-diabetes.   
  
På varje plan i trapphuset på Norra Stationsgatan kommer det att finnas skyltar med en QR-
kod uppsatta. Vill man kunna följa sin trappklättring så kan man ladda hem StepJockey appen 
till sin smart phone och sedan skanna skylten när man passerar den med hjälp av appen.   
  
Samtidigt som StepJockey-programmet pågår så undersöker två studenter från GIH hur 
användningen av trapporna ser ut. Det har sedan några veckor pågått en mätning av antalet 
personer som tar trapporna och denna mätning pågår också under StepJockey perioden. 
Resultatet från denna mätning är tänkt att resultera i en c-uppsats.  
Därför ska man ta trapporna  Att gå i trapporna är ett säkert och lätt sätt att öka sin 
vardagsmotion. Genom att göra det till en vana att ta trapporna istället för hissen, så kan man 
genom små steg, göra en betydande skillnad för sin hälsa.  
Förutom att man kommer i bättre form, bidrar man även till minskad miljöpåverkan. Oftast 
går det också fortare än att ta hissen.  
StepJockey på Norra Stationsgatan initieras av HR-avdelningen på landstinget, SLIF 
(Stockholms landstings idrottsförbund) och Atrium Ljungberg. Det är ett led i att uppmuntra 
till ökad vardagsmotion.  Genom att utnyttja byggnader på ett bättre sätt – speciellt trapporna 
--  vill vi uppmuntra alla medarbetare att ta tillvara på möjligheten till vardagsmotion på sin 
arbetsplats. I nästa steg räknar vi med att landstinget kommer jobba med trapporna på 
liknande sätt på många andra arbetsplatser inom SLL.   
   
Fakta  
Vad är StepJockey  
Med stöd av nationella hälsomyndigheterna grundades StepJockey i Storbritannien för att 
uppmuntra till ökad vardagsmotion på arbetsplatsen.  Det är idag spritt över hela världen och 
cirka 3500 kontor har anslutit sig.   
  
Att gå i trappor kan ge en märkbart positiv påverkan på din hälsa.  
• Att ta trapporna ger dig starkare ben  
• Att gå i trapporna sju minuter per dag beräknas halvera risken för hjärtinfarkt  
• Att gå i trappor förbränner 7 gånger mer kalorier än att åka hiss  
• Du förbrukar ungefär 1,5 kalorier för vart tionde steg  
• Ju tyngre du är desto mer energi förbrukar du  
  
Man gör det på BBC – se videon  
_________________________  
  
Ladda ner StepJockey appen  



 

Du kan ladda ned appen StepJockey till din smartphone och skapa ett konto.   
  
• Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stepjockey  
• App Store   https://itunes.apple.com/gb/app/stepjockey-tracker/id709290957?mt=8   
Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) är ett ideellt samverkansorgan för idrotts- och 
friskvårdsföreningar riktade mot personalen inom Stockholms läns landsting (SLL). SLIF 
arbetar inom tre olika fält: föreningsutveckling, aktiviteter och vardagsmotion.  
  
www.slif.nu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


