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Sammanfattning 

 

Syfte: 

Syftet med denna studie var att undersöka om skillnader fanns i mängd vardagsmotion mellan 

olika socioekonomiska områden. Detta genom att undersöka användandet av rulltrappa och 

vanlig trappa i offentlig miljö. Även eventuella skillnader i trappanvändande mellan könen 

samt gällande tidpunkt på dagen studerades. 

Metod: 

För denna studie valdes en kvantitativ observation. En förstudie gjordes för att kartlägga olika 

socioekonomiska områden och deras byggda miljö i tunnelbanan för att kunna göra urvalet av 

lämpliga trappor. Som representant för hög socioekonomi valdes Traneberg, för låg 

socioekonomi valdes Skärholmen. Observerade var alla som hade möjlighet att gå på egen 

hand, både barn, vuxna och äldre. Personerna delades upp utefter val av transportsätt; stående 

i rulltrappa, gående i rulltrappa samt gående i vanlig trappa. Observationer genomfördes vid 

låg- respektive högtrafik under totalt åtta tillfällen. 

Resultat: 

Totalt observerades 1 958 personer, av dem stod tre fjärdedelar stilla i rulltrappan i de båda 

områdena. Det var en signifikant större andel som gick i rulltrappan i området för hög 

socioekonomi men större andel som gick i den vanliga trappan i den lägre socioekonomin. 

Det var en signifikant större andel kvinnor som stod i rulltrappa jämfört med män, även en 

signifikant mindre andel kvinnor gick i rulltrappan. Däremot fanns ingen skillnad mellan 

könen vid gång i den vanliga trappan. Det var en signifikant större andel som valde att stå i 

rulltrappan under lågtrafik jämfört med högtrafik. Det var även skillnad för större andel 

gående i rulltrappan under högtrafik. Det fanns ingen skillnad för gående i vanlig trappa 

mellan tidpunkterna. 

Slutsats: 

Det fanns ett samband mellan val av transportsätt och kön samt mellan val av transportsätt 

och socioekonomiskt område, en indikation för samband mellan val av transportsätt och 

tidpunkt kunde urskiljas. Skillnader i gående och stående transportsätt skiljde sig ej mellan de 

olika socioekonomiska områdena. Dock är det totalt sett mindre än en tiondel som väljer ett 

aktivt transportsätt i trappa och därför har samhället en viktig uppgift i att förbättra 

möjligheterna för denna typ av vardagsmotion och därmed främja folkhälsan.  
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1 Inledning 

1.2 Introduktion 

I dag dör fler människor i världen av övervikt än av undernäring (WHO 2013-02-21). 

Övervikt, sett till hela världen, har tredubblats sedan 1980-talet och antalet drabbade ökar 

stadigt för varje år, detta har blivit en global epidemi som måste åtgärdas snarast. År 2008 var 

1,5 miljarder människor i världen överviktiga och 2,6 miljoner dör varje år på grund av denna 

allvarliga folksjukdom (WHO 2013-01-25a). I dagens Sverige är överviktiga och feta 

fördelade till hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna (Folkhälsoinstitutet 2012-11-

23; Rasmussen & Neovius 2011, s. 2567) och för varje år drabbas allt fler. Det är nu en viktig 

uppgift för samhället att ta tag i detta folkhälsoproblem och vi har också allt att vinna i att 

motverka denna stadigt ökande trend (Folkhälsoinstitutet 2012-11-23). 

 

Forskning visar att bland fysiskt aktiva personer minskar dödlighet oberoende av orsak 

jämfört med hur det ser ut för fysiskt inaktiva personer. Detta gäller för båda könen och för 

alla åldersgrupper (Andersen, Schnohr, Schroll & Hein 2000, s. 1627). I och med att 

utvecklingen i samhället under de senaste femtio åren har gått mot ett allt mer stillasittande 

och effektiviserat levnadssätt har fysisk aktivitet åsidosatts (Folkhälsoinstitutet 2012, s. 11; 

WHO 2006, s. 14). Det samhälle vi lever i idag uppmuntrar till att ta bilen (Faskunger 2007, s. 

18) och därför behövs nya metoder för hur infrastrukturen ska utvecklas till att kunna öka den 

fysiska aktiviteten. 

 

Den minskade fysiska aktiviteten tillsammans med den lättillgänglighet och det överflöd av 

mat som finns i dagens samhälle har bidragit till denna fetmaepidemi som leder till en rad 

olika negativa hälsoeffekter. Det har dessutom visat sig att människor med lägre 

socioekonomisk status har ett mer ohälsosamt beteende och är fysiskt inaktiva i större 

utsträckning jämfört med människor med högre socioekonomisk status (Folkhälsoakademin 

2010, s. 100; WHO 2006, s. 16). Resultaten av denna observationsstudie tillsammans med 

tidigare forskning kan då vara en hjälp för vilka satsningar samhället i första hand behöver 

göra för att kunna främja Sveriges folkhälsa. 
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1.3 Bakgrund 

I dagens Sverige har den motion vi får dagligen blivit i stort sett fokuserad till fritiden, detta 

på grund av att samhället är uppbyggt på ett sätt som ofta motverkar fysisk aktivitet och 

främjar stillasittande. Media ger stor uppmärksamhet till och förespråkar idrott, motion och 

träning vilket gett en stor motionsvåg i samhället. Dock når inte detta budskap de som allra 

mest behöver röra på sig och för många räcker inte den spenderade timmen i gymmet till att 

täcka de fysiska rekommendationerna då övrig tid är stillasittande. (Faskunger 2007, s. 18 f.) 

 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet är minst 30 minuter sammanlagd måttlig aktivitet 

varje dag, dessa kan delas upp men bör då utföras under minst tio sammanhängande minuter. 

Att gå i trappor är ett exempel där man kommer upp i måttlig ansträngning (Jansson & 

Andersson 2008, s. 39 ff.). I Svenska studier, som dock använt sig av olika mätmetoder, ser 

man att andelen som uppnådde rekommendationerna var relativt lika. Studien LIV 2000 

utförd av Ekblom, Engström, Ekblom och Ekblom-Bak (2011, s. 92) visade att cirka hälften 

av deltagarna, av totalt 2 203 personer, var fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. En studie 

av Hagströmer (2007, s. 19-40) där 1 114 personer deltog visade att 52 procent av 

populationen uppnådde 30 minuters måttlig fysisk aktivitet per dag, men ser man till 

rekommendationen att dessa skall vara under minst tio minuters sammanhängande tid var det 

endast en procent som nådde rekommendationen. Denna studie använde sig av accelerometer 

som mätte fysisk aktivitet under sju dagar från att man gick ur sängen på morgonen till att 

man lade sig på kvällen. Även International Physical Activiy Questionnaire, IPAQ, 

besvarades genom frågor angående tidigare veckas beteende kring fysisk aktivitet och 

stillasittande.  Hagströmer visade även att män utförde mer högintensiv aktivitet än kvinnor 

men vad gäller total aktivitet fanns inga könsskillnader.  

 

1.4 Konsekvenser av fysisk inaktivitet 

Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitetsgrad och hälsotillstånd, de som är 

inaktiva har större risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar (Morris & Heady 1953, s. 

248 ff; Wilmot, Edwardson, Achana, Davies, Gorely, Gray, Khunti, Yates & Biddle 2012 s. 

2898; Blair, Kohl, Paffenberger, Clark, Cooper & Gibbons 1989 s. 2397; Katzmarzyk, 

Church, Craig & Bouchard 2009 s. 1001). Sambandet gäller även för insjuknande i cancer 

(Blair et al. 1989 s. 2397 ff; Wilmot et al. 2012 s. 2898) och typ 2 diabetes (Wilmot et al. 
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2012 s. 2898). Ett flertal studier har även visat att långvarigt stillasittande har tydliga samband 

med ökad risk för dödlighet oberoende av orsak (Blair et al. 1989 s. 2400; Wilmot et al. 2012 

s. 2898; Katzmarzyk et al. 2009 s. 1001). Dagens forskning pekar på att människor sitter stilla 

halva eller mer än halva av den vakna tiden, till stor del beroende på den allt mer 

digitaliserade och förenklade vardagen (Hamilton, Hamilton & Zderic 2007, s. 2655). 

Forskning visar även att de negativa effekterna av långvarigt stillasittande starkt påverkar den 

ökade risken för all sorts dödlighet i sig, även om man når rekommendationerna för daglig 

fysisk aktivitet (ibid. 2007, s. 2658 ff; Matthews, George, Moore, Bowles, Blair, Park, 

Troiano, Hollenbeck & Schatzkin 2012 s. 441).  

 

Den ökade inaktiviteten och de folksjukdomar som följer orsakar stora kostnader i bland 

annat sjukvård och produktionsbortfall. I en studie av Bolin och Lindgren (2006, s. 37) 

uppgår år 2002 denna summa till 6 miljarder kronor. Det är samhällsekonomiskt lönsamt att 

bygga om samhället för att skapa attraktiva miljöer för både fysisk aktivitet och 

vardagsmotion då det sänker kostnaderna för kronisk sjukdom. Detta både genom lägre 

sjukvårdskostnader och ökad produktivitet. Idag finns det brister i infrastrukturen som 

behöver åtgärdas, större resurser måste läggas på att förbättra och motverka dessa brister för 

att kunna öka befolkningens fysiska rörelsemönster. (Faskunger 2007, s. 10) I och med den 

utveckling som skett med effektivisering, stillasittande och därmed ett flertal folksjukdomar 

är en av samhällets viktigaste uppgifter att arbeta för en förbättrad folkhälsa. Samhället skulle 

på flera sätt tjäna på att skapa en miljö och sprida kunskap som motiverar och ger 

förutsättningar för människor att röra på sig och ger möjligheter till lättillgänglig 

vardagsmotion. (Faskunger 2007, s. 18 f.; Schantz 2006, s. 4 ff.) 

 

1.5 Trappanvändande som fysisk aktivitet 

En enkel typ av vardagsmotion är aktiv transport vilket handlar om att transportera sig på ett 

fysiskt aktivt sätt. Inom kollektivtrafiken behöver man ofta gå och stå vilket innebär en ökad 

aktiv transport, går man dessutom i trappor ökar den fysiska aktiviteten i samband med 

transporten (Folkhälsoinstitutet 2012, s. 53-55). 309 miljoner resor görs varje år med 

tunnelbanan i Stockholm (Trafikanalys 2012, s. 28). I anslutning till dessa resor finns det i de 

flesta fall möjlighet att använda en trappa, vilket om det gjordes dagligen, skulle öka den 

fysiska aktiviteten markant. 
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Forskning har visat att regelbundet användande av trappa istället för rulltrappa eller hiss ger 

tydliga positiva hälsoeffekter. Detta genom viktnedgång, sänkt kolesterol och sänkt risk för 

benskörhet, även förbättrad styrka och kondition kan vinnas utav trappanvändande. 

(Faskunger 2005, s. 19) 

 

Andersen och Bauman (2011, s. 50) har observerat hur många personer som väljer att gå i 

trappa, hur många som åker i rulltrappa samt hur många som går i rulltrappa vid utgången på 

en tunnelbanestation i Maryland, USA. Detta gjordes under åtta veckor på veckodagarnas 

morgnar. 9 766 personer observerades och resultatet visade att 18,4 procent gick i trappa och 

18,6 procent gick i rulltrappa, resterande personer stod stilla i rulltrappa. De fann inga 

signifikanta skillnader mellan kvinnor och mäns användning av respektive trappa. 

 

I en annan studie har man observerat 20 315 personer angående deras trappanvändande 

jämfört med användande av rulltrappa på två tunnelbanestationer i Glasgow, Skottland. Man 

undersökte då samtidigt vilken socioekonomisk grupp personerna som passerade tillhörde, 

vilket enligt studien aldrig undersökts tidigare. Detta gjordes genom att intervjua personerna 

och fråga efter deras postadress som användes som referens för att se den socioekonomiska 

tillhörigheten. Under observationen framgick det att personer med hög socioekonomisk status 

gick i trappa i större utsträckning än personer med låg socioekonomisk status. 12,2 procent 

bland personerna med hög socioekonomisk status använde trapporna till skillnad från 7 

procent bland personerna med låg socioekonomisk status. (Ryan, Lyon, Webb, Eves & Ryan 

2011, s. 352 f.)  

 

Webb, Eves och Kerr (2011, s. 561 f.) har gjort en litteraturstudie på sex stycken tidigare 

studier. Dessa studier har undersökt användandet av trappa jämfört med rulltrappa i olika 

köpcentrum och observerat skillnader i användandet efter att man satt upp skyltar med 

motiverande budskap. Litteraturstudien visar att 5,5 procent av totalt 127 221 passerande 

personer tog trappan innan interventionerna ägde rum. Fler män, 7 procent, än kvinnor, 4,4 

procent, använde trapporna istället för rulltrapporna. Detta till skillnad från Russel och 

Hutchinson (2000, s. 59) som i sin studie av 3 369 personer kom fram till att 11,3 procent av 

männen jämfört med 12,8 procent av kvinnorna använde trapporna. Detta gällde män och 

kvinnor under 40 års ålder. Bland personer över 40 års ålder valde färre att gå i trappa, men 

kvinnor använde även här trappa i större utsträckning än män. Denna studie genomfördes till 

skillnad från Webb et al:s på en flygplats i USA. Boutelle, Jeffery, Murray och Schmitz 
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(2001, s. 2004-2006) har undersökt skillnaden mellan 35 475 kvinnor och män och kommit 

fram till att fler kvinnor använder trappa jämfört med män. Enligt dem tog 13,7 procent av 

kvinnorna respektive 12,7 procent av männen trappa. Observationen skedde på ett universitet 

i Minnesota, USA. Även Ryan et al. (2011, s. 353) har jämfört skillnaden i trappanvändning 

mellan kvinnor och män. Resultaten från den studien visar att män i hög socioekonomi, 16,7 

procent, använder trapporna i betydligt större utsträckning än kvinnor med samma 

socioekonomiska status, 7,3 procent. Även bland personer med låg socioekonomi var det fler 

män, 8,4 procent, än kvinnor, 5,8 procent, som gick i trapporna. Detta resultat kommer flera 

andra studier också fram till, att män använder trappa i större utsträckning än kvinnor (Kerr, 

Eves & Carroll 2001a, s. 425; Kerr, Eves & Carroll 2001b, s. 400 f.; Kerr, Eves & Carroll 

2001c, s. 498). 

 

Sloan, Haaland, Leung och Müller-Riemenschneider (2013, s. 213 f.) fann i sin studie att 

tidpunkten för observationen påverkade hur många personer som valde att gå i trappa jämfört 

med att ta rulltrappa. Studien visade att i perioder då fler tåg anlände till plattformen i 

Singapores tunnelbana ökade antalet personer som valde trappa, detta gällde dock enbart för 

män. Under lunchtid, då det var färre tåg som anlände till plattformen, var det även färre 

personer som valde att ta trappan. Detta visar flera studier, att antalet personer som valde 

trappa istället för rulltrappa ökade desto fler personer som var på platsen (Webb et al. 2011, s. 

561 f.; Andersen & Bauman 2011, s. 50; Webb & Eves 2007, s. 116; Kerr et al. 2001c, s. 

498). Andersen och Bauman (2011, s. 50 f.) kom fram till att det endast var 11,2 procent som 

gick i trappa under lågtrafik. Under mellanhög trafik ökade trappanvändandet till 18,7 procent 

och under högtrafik var trappanvändandet 20,9 procent. De fann även att flest personer gick i 

rulltrappa under lågtrafik och att färre gick i rulltrappa ju tätare trafiken blev. 

 

1.6 Socioekonomisk status och dess samband med fysisk aktivitet 

Definitionen av socioekonomi berör vilken typ av yrke man har, vilken ställning man har 

inom sitt yrke samt hushållets inkomster (Statistikcentralen, 2013-02-11). Enligt Statistiska 

Centralbyrån är en persons yrke en central del i begreppet socioekonomi. Uppgifter om 

yrkesindelning har använts under lång tid i svensk forskning då man diskuterar 

socioekonomisk status (Statistiska Centralbyrån 1982, s. 30). För fastställande av 

socioekonomisk status kan även utbildningsnivå, andel öppet arbetslösa samt andel med 

ekonomiskt bidrag studeras.   
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Den vanligaste definitionen för vad som är låg respektive hög inkomst utgår från det 

medianvärde som utgörs av samtliga hushåll i Sverige, där låg inkomst understiger 50 % av 

detta medianvärde och hög inkomst överstiger det dubbla medianvärdet (Ibid. 2006, s.7 f.).  

Forskning visar att högutbildade personer i större utsträckning är fysiskt aktiva på sin fritid 

jämfört med personer med lägre utbildning. Dessutom har lågutbildade i större utsträckning 

en mer stillasittande fritid jämfört med högutbildade. (Folkhälsoakademin 2010, s. 26, 30) 

Tittar man på självrapporterad hälsa ser man också att olika socioekonomiska grupper 

rapporterar skillnader i självskattad hälsa. Arbetare rapporterar lägre hälsa jämfört med högre 

tjänstemän, det samma gäller långvarig sjukdom där arbetare rapporterar detta i större 

utsträckning (Stockholms läns landsting 2007, s. 30). I en sammanställning gjord av WHO 

(2006, s. 14 ff.) visar sig ungdomar från lägre socioekonomiska grupper ha en högre grad av 

hälsoskadande beteenden däribland ohälsosamma kostvanor och avsaknad av tillräcklig fysisk 

aktivitet. Sociala faktorer, ekonomi, kultur och den fysiska miljön har stor påverkan på vår 

grad av fysisk aktivitet samt våra kostvanor. Bland världens industriländer syns en tydlig 

koppling mellan risken för barnövervikt och utsatt ekonomi. 

 

1.7 Motiv för denna studie 

Denna studie syftade till att se hur många personer som valde att gå i trappa jämfört med att 

stå i rulltrappa när dessa valmöjligheter fanns för att eventuellt se skillnader i vardagsmotion. 

Observationen syftade även till att ta reda på om skillnader fanns mellan könen, mellan hög- 

och lågtrafik samt mellan två områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Både de 

som valde att gå i trappa, de som valde att stå i rulltrappa samt de som valde att gå i rulltrappa 

observerades. Intressant var att tidigare forskning fokuserat på personer som antingen gått i 

trappa eller åkte i rulltrappa. Enbart en tidigare studie, av de undersökta, observerade även de 

som gick i rulltrappa. Den aktuella studien lade till denna aspekt för att ytterligare utveckla 

kunskaperna kring trappanvändande. Den forskning som tidigare genomförts inom detta fält 

kommer huvudsakligen från utomeuropeiska länder och ingen studie hittades med svenska 

förhållanden. Därmed var det viktigt att denna observationsstudie genomfördes i Sverige. Att 

det dessutom var få studier som undersökt om det fanns skillnader i trappanvändande mellan 

olika socioekonomiska områden gav ytterligare ett nytt perspektiv som undersöktes genom 

denna observationsstudie.  
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1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka om skillnader fanns i mängd vardagsmotion mellan 

olika socioekonomiska områden. Detta genom att undersöka användandet av rulltrappa och 

vanlig trappa i offentlig miljö. Även eventuella skillnader i trappanvändande mellan könen 

samt gällande tidpunkt på dagen studerades. 

 

- Hur ser skillnaden ut i andel gående i trappa samt gående och stående i rulltrappa mellan 

olika socioekonomiska områden? 

- Hur ser skillnaden ut i andel gående i trappa samt gående och stående i rulltrappa mellan 

könen? 

- Hur påverkar högtrafik samt lågtrafik andelen gående i trappa samt gående och stående i 

rulltrappa? 

 

2 Metod 
För att besvara syftet valdes en kvantitativ metod genom observation. Detta för att nå en stor 

grupp med människor och för att kunna jämföra två större grupper med varandra. Enligt 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 85) syftar en kvantitativ studie till att få information om en 

hel grupp. Någonting undersöks brett för att få ett större perspektiv och för att kunna uttala sig 

om ett genomsnitt (Ibid. 2008, s. 85). Valet av studiedesign medförde att trappanvändande 

kunde ses i ett större perspektiv och data kunde användas för att beräkna genomsnitt.  

 

Fördelen med en observationsstudie är att de iakttagna personerna är omedvetna om att deras 

handling observeras och de kan således inte påverkas av själva studien genom att anpassa sitt 

agerande till ett önskvärt beteende (Ibid. 2008, s.265). 

 

2.1 Förstudie 

För att kunna genomföra denna studie behövde en kartläggning göras för att ta reda på hur 

olika områden i Stockholm såg ut vad gäller socioekonomisk status. Här användes “Statistik 

om Stockholm” (2013-02-04) som visar medelinkomster, utbildningsnivå, arbetslöshet samt 

bidragstagande för olika stadsdelar i Stockholm. Områden med lägre samt högre nivåer av 

medelinkomst noterades och med hjälp av områdeskartor noterades även vilken 
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tunnelbanestation som var relaterad till området. Även skillnader i andel högutbildade, öppet 

arbetslösa samt ekonomiskt bidragstagande noterades. 

 

En observation av de potentiella tunnelbanestationerna gjordes sedan för att undersöka hur 

trapporna i anslutning till stationerna såg ut. För att denna studie skulle kunna genomföras 

behövdes minst två platser med olika socioekonomisk status och liknande förutsättningar vad 

gäller rulltrappa och vanlig trappas placering, antal trappsteg, bredd och om trappan ledde upp 

från tågets perrong till markplan eller från markplan och upp till tågets perrong. 

 

Längs tunnelbanans blå linje noterades de lägsta medelinkomsterna, denna del uteslöts dock 

då största delen av den blå linjen var placerad långt under jord och detta innebar att endast 

rulltrappa eller hiss fanns som alternativ. De områden med den högsta medelinkomsten var 

belägna utanför tunnelbanans placering och nåddes istället med buss eller annan spårtrafik 

som exempelvis Nockebybanan. Dessa spår låg alla över jord med endast kortare trappor i 

anslutning samt saknade helt rulltrappa. Många delar av tunnelbanenätets stationer visade sig 

vara kopplade till stadsdelar där medelinkomsten låg på en mellannivå som inte visade på 

några större skillnader i socioekonomi, dessa stationer var till största del även bebyggda med 

endast trappa. Något högre nivåer av medelinkomster kunde ses längs den gröna linjen norrut 

men även dessa stationer var bebyggda med endast trappa och hiss. 

 

Ett flertal tunnelbanestationer saknade rulltrappa vid sina utgångar och erbjöd istället enbart 

en vanlig trappa. Vid ett flertal stationer var det motsatta ett problem, dessa saknade vanlig 

trappa och erbjöd enbart rulltrappa till sina resenärer. Dessa tunnelbanestationer behövde 

därmed exkluderas helt i denna studie då denna observation krävde att det både fanns en 

vanlig trappa samt en rulltrappa bredvid varandra. 

 

2.2 Urval 

Utifrån förstudiens resultat valdes två stadsdelar ut för att representera olika socioekonomiska 

områden. Inom dessa stadsdelar togs sedan en tunnelbanestation ut för att användas i 

datainsamlingen. De områden som valdes ut var Skärholmen och Traneberg. De 

tunnelbanestationer som bäst representerade dessa områden var Skärholmen station med 

utgång mot Skärholmsplan samt Alvik station med utgång mot Traneberg.  

 

8 

 



Dessa områden valdes utifrån hur medelinkomsten för bosatta i området såg ut under år 2010, 

procentandel högutbildade under år 2011, andel öppet arbetslösa under 2012 samt andel med 

ekonomiskt bidrag under 2011, se Tabell 1 (Statistik om Stockholm 2013, s. 3 f.). Statistiken 

för medelinkomst är beräknad på inkomsttagare mellan åldern 20 och 64 år. Med siffror för 

medelinkomst för de båda områdena i Tabell 1 kan man i Tabell 2 se att Skärholmen 

representerar en lägre socioekonomi enligt Statistiska Centralbyrån (2013, s. 13) och att 

Traneberg representerar en högre socioekonomi. Anledningen till att det är olika årtal för de 

olika aspekterna i socioekonomi beror på att detta är den statistik som Statistiska Centralbyrån 

presenterar i dagsläget. Orsaken till att inte medianvärde för inkomst används beror på att den 

statistik som presenteras bygger på medelvärden i inkomst. 

 

Tabell 1 – Socioekonomiska förhållanden mellan de olika områdena 

Skärholmen Traneberg 
Medelinkomst (kronor)  207 500 326 700 
Andel eftergymnasialt utbildade  29,3% 61,9% 
Andel öppet arbetslösa  5,9% 2,5% 
Andel med ekonomiskt bidrag   10,9% 1,5% 

 
 

Tabell 2 – Kategoriserad arbetsinkomst 

Arbetsinkomst, i kronor    

Låg inkomst  1‐138 628 
Medellåg inkomst  138 629‐266 174 
Medelhög inkomst  266 175‐353 922 
Hög inkomst  >353 922 

 
 
Antaganden gjordes att de flesta människor som använde sig av den specifika 

tunnelbaneuppgången hade en koppling till stadsdelen i fråga. Undantag kunde finnas då en 

person enbart besökte eller arbetade i en av stadsdelarna och i övrigt inte hade några 

kopplingar till området. I och med att antalet observationer var högt kan dock dessa 

avvikande personer antas vara en så pass liten del i studien att dessa inte har påverkat 

resultatet.  

 

Vid de valda utgångarna fanns en rulltrappa samt en vanlig trappa belägna precis bredvid 

varandra. Detta för att personerna som passerade utgången skulle kunna välja antingen 

rulltrappa eller vanlig trappa och att dessa val gjordes efter samma förutsättningar vad gäller 
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placering. Båda trapporna var placerade med utgångspunkt från plattformen där tågen anlände 

samt ledde upp till markplan. Det stannade lika många tåg på vardera sida om de två 

perrongerna. 

 

Trapporna på de två stationerna var motsvarande varandra i längd, trappan i Traneberg hade 

24 trappsteg, trappan i Skärholmen hade 26 trappsteg, se Bild 1 och Bild 2. Båda trapporna 

var uppdelade i två delar med en avsats mellan delarna efter 13 steg i Skärholmen samt efter 

12 steg i Traneberg. Trappan i Skärholmen var tre meter bred, trappan i Traneberg var också 

tre meter bred men med en en meter bred barnvagnsramp och ett avskiljande räcke mot resten 

av trappan.  

 

 
Bild 1 – Trappa och rulltrappa vid Alviks tunnelbanestation med uppgång mot Traneberg. 

 
Bild 2 – Trappa och rulltrappa vid Skärholmens tunnelbanestation, uppgång mot 

Skärholmsplan. 

10 

 



Två tidpunkter valdes ut för observation. Den första i högtrafik då det var fler människor på 

platsen och den andra i lågtrafik då ett mindre antal resenärer var på platsen. Detta för att 

jämföra användandet under två olika förutsättningar sett till antal personer som befann sig på 

platsen samtidigt. Högtrafik anses av Storstockholms Lokaltrafik vara klockan 06-09 samt 15-

19, resterande timmar anses som lågtrafikerade (AB Storstockholms Lokaltrafik 2012, s. 18, 

46 f.).  

 

2.3 Inklusion och exklusion 

Inkluderade i urvalet var alla personer med möjlighet att gå på egen hand, både barn, vuxna 

och äldre. Alla blev grupperade som män eller kvinnor, oavsett ålder. Inkluderade var de 

personer som gick uppför trappan samt de som åkte uppför i rulltrappan. De personer som 

åkte i rulltrappan inkluderades om de gick ett fåtal trappsteg men stod stilla under majoriteten 

av färden uppför rulltrappan. Även de som valde att gå hela vägen i rulltrappan noterades. De 

personer som gick i rulltrappan bildade alltså en egen grupp i urvalet. Dessa personer skulle 

gå i majoriteten av rulltrappan, minst halva trappan, för att inkluderas i denna grupp. Alla 

observerade var på väg från tunnelbaneperrongen och upp till stadsdelen. 

 

Exkluderade var de personer som var på väg nedför trappan samt de som inte kunde förflytta 

sig själva uppför en rulltrappa eller vanlig trappa.  

 

2.4 Pilotstudie 

Innan observationen ägde rum genomfördes en pilotstudie, detta för att se att observationen 

var genomförbar. Under pilotstudien studerades en av tunnelbanestationerna vid rusningstid, 

för att se att tiden räckte till för att registrera alla individer som passerade trappan och 

rulltrappan samt för att se att det var möjligt att studera deras könstillhörighet. Detta 

fungerade utmärkt och inga ändringar gjordes inför observationen.  

 

 

 

 

11 

 



2.5 Genomförande 

Data till studien samlades in genom observation.  

 

Insamling av data ägde rum vid två olika platser vid fyra olika tillfällen för respektive plats. 

Platserna för observation var Alviks tunnelbanestation med uppgång mot Traneberg samt 

Skärholmens tunnelbanestation med uppgång mot Skärholmsplan. Insamlingen gjordes på 

vardagar i eftermiddagens högtrafik, mellan klockan 16.30 och 17.30, samt i lågtrafik under 

tidig eftermiddag, mellan klockan 13.00 och 14.00. Det vill säga två gånger i högtrafik per 

plats samt två gånger i lågtrafik per plats.  

 

Data samlades in av två personer där en person enbart observerade alla män och hur de 

använde trappa respektive rulltrappa och där en person enbart observerade alla kvinnor. Det 

som observerades var hur många kvinnor respektive män som valde vilket alternativ. Antalet 

personer räknades in med hjälp av fyra personräknare (“Hand tally counter”, Velleman). Med 

dessa räknades antal personer som stod respektive gick i rulltrappa. De personer som gick i 

den vanliga trappan antecknades separat.  

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Validiteten, det vill säga hur väl den utförda observationen fångar upp det som studien 

faktiskt vill undersöka (Hassmén & Hassmén 2008, s.136; Thurén 1999, s. 22), i denna studie 

hade både styrkor och brister. Validiteten kring trappa jämfört med rulltrappa var hög då 

dessa observerades i samma typ av miljö men på olika platser där utformningen av trappa och 

rulltrappa var relativt lika. 

 

Däremot kunde validiteten kring socioekonomisk status hos individer i de specifika områdena 

vara svårbestämd. Med största sannolikhet tillhörde inte alla som observerades och 

registrerades den utvalda stadsdelen och alla tillhörde nödvändigtvis inte heller den 

socioekonomiska nivå som området i stort tillhörde. Men med det stora antal observationer 

som gjordes kan det antas att majoriteten tillhörde rätt målgrupp. Validiteten angående att 

registrera kön var hög, viss risk fanns att könets art kunde vara obestämbart men 

observanterna ansåg att de kunde identifiera könen på alla och dessa registrerades med största 

sannolikhet korrekt. 
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Hög reliabilitet handlar om att observationen ska vara upprepbar (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 124; Thurén 1999, s. 22). Detta innebär att man ska kunna göra samma observation flera 

gånger efter varandra och dessa ska ge samma resultat. Att observera antalet personer som 

väljer att ta rulltrappa respektive vanlig trappa på två tunnelbanestationer i Stockholm vid en 

viss tidpunkt är en mätning som går att upprepa.  

 

Denna observation hade, i och med det stora antalet observationer, hög tillförlitlighet. Att 

antalet observationer var stort innebar att slumpmässiga fel minskade. Observationerna ägde 

rum vid fyra olika tillfällen per område för att höja tillförlitligheten i studien. Genom att 

studera människors beteende vid flera tillfällen minskar risken för slumpmässiga felaktigheter 

vilket höjer reliabiliteten i studien.  

 

En nackdel med att observera antalet människor som passerade trapporna genom enbart 

beräkning på plats, utan filmkameror eller liknande till hjälp, var den mänskliga faktorn. Det 

fanns en risk att mätningarna blev fel på grund av att personen som mätte inte såg alla som 

passerade, att för många personer kom samtidigt så att det ej var möjligt att hinna räkna alla 

alternativt att det var svårt att definiera de passerande personernas kön. Detta undveks i 

möjligaste mån då en person observerade alla män och en annan person observerade alla 

kvinnor.  

 

2.7 Etiska aspekter 

Att observera människor utan att de själva vet om att man observerar dem kan vara ett 

problem. Dessa människor kanske inte skulle ha valt att medverka i en studie och de 

medverkar då mot sin vilja. Detta problem undveks så långt det var möjligt genom att inte 

observera någonting personligt om dessa individer, mer än om de gick i trappan eller åkte i 

rulltrappa. Det finns därför ingen koppling till dessa personer som på något sätt gör att det går 

att identifiera dem. Att detta är ett etiskt problem beror på att en av grunderna i forskning är 

just att deltagarna ska vara informerade om att de är med i en studie samt att de ska ha 

möjlighet att säga nej till detta (Hassmén & Hassmén 2008, s. 266). 

 

Att observationen inte har skett med hjälp av filmkamera genom att filma alla förbipasserande 

vid tunnelbanestationerna beror på de etiska problem som hade kunnat uppstå. Att filma 

människor i offentlig miljö kan göra att dessa känner sig iakttagna, kränkta och då de inte vet 
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vad filmen ska användas till kan stora problem uppstå. I och med dessa etiska aspekter 

övervägdes inte filminspelning som en möjlig hjälp vid observationen utan avslogs direkt.  

 

En etisk aspekt som bör framhållas är syftet med denna studie. Observationen genomfördes 

för att jämföra vardagsmotion mellan olika socioekonomiska områden. Anledningen till att 

denna studie är viktig är för att framhålla skillnader mellan olika människor och deras 

hälsobeteenden. Om stora skillnader fanns är det etiskt viktigt att framhålla resultatet och med 

det som grund genomföra samhällssatsningar för utsatta grupper.  

 

2.8 Dataanalys 

Statistikprogrammet Statistica 64 användes för att jämföra olika variabler med varandra. 

Variablerna som jämfördes var gångsätt, socioekonomisk område, kön och tidpunkt. Kön och 

tidpunkt var nominal data, socioekonomiskt område och transportsätt var ordinal data. De 

olika transportsätten, stå i rulltrappa, gå i rulltrappa samt gå i vanlig trappa, kodades till 

siffrorna 1, 2 och 3. De socioekonomiska områdena, Skärholmen och Traneberg, kodades som 

1 och 2. Könen kodades som män, 1, och kvinnor, 2. Tidpunkt kodades för lågtrafik, 1, och 

högtrafik, 2.  

 

Beskrivande statistik användes för att redovisa deskriptiv data så som antal kvinnor och män 

samt antal observerade personer under de olika förutsättningarna. För att jämföra de olika 

variablerna med varandra användes bivariata jämförelser. Alla variabler ställdes mot varandra 

i en korstabulering och resultaten i frekvenstabellen användes för att sammanställa 

förklarande tabeller i Microsoft Excel. 

 

Matematisk uträkning för att få fram konfidensintervall användes (Newcombe 1998, s. 973-

890; Wilson 1927, s. 209 ff.). Test för konfidensintervall valdes då detta berättar med hur stor 

sannolikhet, i detta fall 95 procent, ett värde innesluter det verkliga värdet. Detta innebär att 

om samma observation gjordes på en hel population visar konfidensintervallet inom vilka 

gränser resultatet skulle hamna (Olsson & Sörensen 2001, s. 137). 

 

Slutligen gjordes en polynominal regression för att se om det fanns ett statistiskt samband 

mellan de olika variablerna. Denna regression är en variant av en multipel regression och 

valdes för att den används vid analys av nominal data och för att kunna ställa variablerna 
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emot varandra samtidigt, i motsatts till de tidigare analyserna där de ställts mot varandra en 

mot en. För att kunna genomföra regressionen valdes kön, socioekonomiskt område och 

tidpunkt som oberoende variabler för att se vilka av dessa som hade störst samband med den 

valda beroende variabeln, det vill säga val av transportsätt. Dock kan det inte utifrån denna 

analys sägas med säkerhet vilka variabler som är de beroende respektive oberoende, man kan 

alltså inte uttala sig om åt vilket håll kausaliteten leder. (Trost 2012, s.169)  

 

3 Resultat 
Totalt observerades 1 958 personer varav 1 036 (53 procent) var kvinnor och 922 (47 procent) 

män. Av dessa stod 1 472 (75 procent) stilla i rulltrappan, 324 (17 procent) gick i rulltrappan 

och 162 (8 procent) gick i den vanliga trappan, se Figur 1. Slår man samman andelen som går 

på de båda sätten blir stillastående 75 procent mot de gående 25 procent. 

 

75%

17%

8%

Stående i rulltrappa

Gående i rulltrappa

Gående i vanlig trappa

 
Figur 1 – Andel personer totalt, angett i procent, utifrån valt transportsätt. N=1 958. 
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3.1 Hur ser skillnaden ut i andel gående i trappa samt gående och 
stående i rulltrappa mellan olika socioekonomiska områden? 

I Skärholmen, representant för låg socioekonomi, passerade 1 243 personer under 

observationen. I Traneberg, representant för hög socioekonomi var motsvarande siffra 715 

personer.  

 

Figur 2 visar att i de olika områdena var det ungefär lika stor andel personer som stod i 

rulltrappan (skillnad 1,1 %, CI: -2,8 % till 5,1 %). Däremot var det större andel och 

signifikant skillnad mellan de som gick i rulltrappan i Traneberg jämfört med Skärholmen, 

21,5 procent jämfört med 13,5 procent (skillnad 8 %, CI: 4,5 % till 11,8 %), men större andel 

som gick i den vanliga trappan i Skärholmen jämfört med Traneberg, 11,5 procent jämfört 

med 2,5 procent (skillnad 9 %, CI: 7,1 % till 11,4 %) vilket är en signifikant skillnad.  
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Figur 2 – Andel personer, angett i procent, uppdelat per  

socioekonomiskt område samt utifrån valt transportsätt. 

 
Slår man ihop de två gående grupperna, gående i rulltrappa samt gående i vanlig trappa, visar 

det sig att i Traneberg går 24 procent av den totala andelen personerna. I Skärholmen är 

motsvarande siffra 25 procent.  
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3.2 Hur ser skillnaden ut i andel gående i trappa samt gående och 
stående i rulltrappa mellan könen? 

Totalt var det 922 män och 1 036 kvinnor som observerades i denna studie. I Traneberg var 

49 procent av de observerade män och 51 procent kvinnor. I Skärholmen utgjorde männen 46 

procent och kvinnorna 54 procent. 

 

Det var en signifikant större andel kvinnor som stod i rulltrappa jämfört med män (skillnad 10 

%, CI: 6,4 % till 14 %). Det var även en mindre andel kvinnor som gick i rulltrappan jämfört 

med männen (skillnad 10 %, CI: 6,4 % till 13 %). Däremot fanns ingen skillnad mellan antal 

kvinnor och män som gick i den vanliga trappan (skillnad 0 %, CI: -1,9 % till 3 %). Se Figur 

3. 
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Figur 3 – Andel personer, angett i procent,  

uppdelat för kön samt utifrån val av transportsätt. 

 
Slår man ihop de två gående grupperna, gående i rulltrappa samt gående i vanlig trappa, visar 

det sig att 30 procent av alla män går i antingen rulltrappa eller vanlig trappa. Bland kvinnor 

är motsvarande siffra 20 procent, vilket ger en skillnad mellan könen på 10 % (CI: 6,5 % till 

14 %). 
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Det fanns en signifikant skillnad mellan könen där kvinnor oftare stod i rulltrappan i 

Traneberg (skillnad 13,5%, CI: 7,2 % till 19,6 %). Det visade sig även att män i större 

utsträckning går i rulltrappan jämfört med kvinnor i Traneberg (skillnad 13,5 % CI: 7,7 % till 

19,6 %). Däremot fanns ingen skillnad mellan könen vid gång i vanlig trappa i Traneberg 

(skillnad 0 % CI: -2,2 % till 2,6 %). Se Figur 4.  

 

En signifikant skillnad sågs mellan könen där kvinnor oftare står i rulltrappan i Skärholmen 

(skillnad 8,5 %, CI: 3,6 % till 13,4 %). Bland gående i rulltrappa var männen en större andel i 

Skärholmen (skillnad 7 %, CI: 3,2 % till 11 %). Ingen skillnad fanns mellan könen vid gång i 

vanlig trappa i Skärholmen (skillnad 1,5 %, CI: -2 % till 5 %). Se Figur 4. 
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Figur 4 – Andel personer, angett i procent, uppdelat för kön, 

socioekonomiskt område samt utifrån val av transportsätt. 

 

Det visade sig att det var en större andel kvinnor (36,5 procent) som observerades totalt på de 

båda tunnelbanestationerna under lågtrafik jämfört med män (29 procent), samtidigt som 

männen istället utgjorde en större andel under högtrafik (71 procent) jämfört med kvinnor 

(63,5 procent).  
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I Figur 5 visas en signifikant skillnad mellan andel män som observerades i Traneberg under 

lågtrafik jämfört med andel kvinnor som var där vid samma tidpunkt (skillnad 9 %, CI: 2,8 % 

till 14,9 %), då kvinnorna utgjorde 61 procent av de passerande. Det visade sig även finnas en 

skillnad mellan andel män och andel kvinnor som observerades i Traneberg under högtrafik 

(skillnad 9 %, CI: 2,8 % till 15 %) där männen var en majoritet. I Skärholmen fanns ingen 

skillnad mellan andel män och kvinnor som passerade under varken lågtrafik (skillnad 5 %, 

CI: -0,2 % till 10,5 %) eller högtrafik (skillnad 5 % CI: -0,2% till 10,5 %).  
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Figur 5 – Andel personer, angett i procent,  

uppdelat för kön, socioekonomiskt område samt tidpunkt. 

 
 

3.3 Hur påverkar högtrafik samt lågtrafik andelen gående i trappor 
samt gående och stående i rulltrappor? 

I lågtrafik observerades totalt 647 personer (33 procent) på de båda tunnelbanestationerna, i 

högtrafik var motsvarande siffra 1 311 (67 procent). Observationen visade en skillnad i att en 

större andel personer besökte de båda tunnelbanestationerna under högtrafik jämfört med 

lågtrafik (skillnad 4 %, CI: 5 % till 12,5 %). I Traneberg observerades 22,5 procent av total 

andel personer under lågtrafik och 77,5 procent under högtrafik. Motsvarande resultat för 

Skärholmen var 39 procent under lågtrafik samt 61 procent under högtrafik. Det visade sig 
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vara en signifikant skillnad mellan tidpunkterna i de båda områdena, både för Traneberg 

(skillnad 55 %, CI: 50,7 % till 59 %) och för Skärholmen (skillnad 22 %, CI: 17,8 % till 25,4 

%).  

 

Större andel personer valde att stå i rulltrappan under lågtrafik jämfört med dem som stod i 

rulltrappan under högtrafik (skillnad 4 %, CI: 0,7 % till 8,6 %), se Figur 6. Det fanns också en 

signifikant skillnad mellan dem som valde att gå i rulltrappan under hög- respektive lågtrafik 

(skillnad 4,5 %, CI: 1,4 % till 8 %), där störst andel gick i rulltrappan under högtrafik. Det 

fanns ingen skillnad mellan dem som valde att gå i den vanliga trappan under hög- och 

lågtrafik (skillnad 0,5 % CI: -2,4 % till 2,9 %).  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Stående i rulltrappa Gående i rulltrappa Gående i vanlig trappa

An
de

l p
er
so
ne

r i
 p
ro
ce
nt

Lågtrafik

Högtrafik

 
Figur 6 – Andel personer, angett i procent, uppdelat  

för tidpunkt samt utifrån val av transportsätt. 
 

Slår man ihop de två gående grupperna, det vill säga gående i rulltrappa samt gående i vanlig 

trappa, visar det sig att 22 procent går i antingen rulltrappa eller vanlig trappa vid lågtrafik, 

under högtrafik är motsvarande siffra 26 procent (skillnad 4 %, CI: 0,7 % till 8,6 %). 
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3.4 Sammanfattande resultat 

Tabell 3 visar andelar personer uppdelat för kön, område samt tidpunkt utifrån val av 

gångsätt, där en sammanslagning av gående i rulltrappa och gående i vanlig trappa kan ses 

längst till höger i tabellen. Tittar man på skillnaderna mellan könen, deras transportsätt och 

hur de väljer att gå i högtrafik respektive lågtrafik ses en skillnad där andelen män som går i 

rulltrappa eller vanlig trappa i högtrafik är lika stor som andelen män som går på något sätt i 

lågtrafik (skillnad 2,5 %, CI: -4,2 % till 8,7 %). Bland kvinnor finns det däremot en skillnad 

där andelen som går i trappa eller rulltrappa är större under högtrafik jämfört med lågtrafik 

(skillnad 5 %, CI: 0,07 % till 9,9 %). 

 

Tabell 3 – Andel personer, angett i procent, uppdelat för kön,  

socioekonomiskt område, tidpunkt samt utifrån val av transportsätt. 

Stående i 
rulltrappa 

Gående i 
rulltrappa 

Gående i vanlig 
trappa  Totalt 

Gående i både 
rulltrappa och 
vanlig trappa 

Traneberg män i högtrafik  69 29 2 100 %  31 %
Skärholmen män i högtrafik  69 18 13 100 %  31 %
                 
Traneberg män i lågtrafik  70 27 3 100 %  30 %
Skärholmen män i lågtrafik  72 16 12 100 %  28 %
                 
Traneberg kvinnor i högtrafik  81 16 3 100 %  19 %
Skärholmen kvinnor i högtrafik  76 12 12 100 %  24 %
                 
Traneberg kvinnor i lågtrafik  86,5 12,5 1 100 %  13,5 %
Skärholmen kvinnor i lågtrafik  82 8,5 9,5 100 %  18 %
 

I en polynominal regression visar det sig att det finns ett signifikant samband mellan val av 

transportsätt och kön (p<0,001), se Figur 3 och 5, samt mellan val av transportsätt och 

socioekonomiskt område (p<0,001), se Figur 2 och 5. Däremot visade det sig inte finnas 

något signifikant samband mellan val av transportsätt och låg- eller högtrafik (p=0,052), se 

Figur 6, men det finns en indikation på ett samband även här.  
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4 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om skillnader fanns i mängd vardagsmotion mellan 

olika socioekonomiska områden. Detta genom att undersöka användandet av rulltrappa och 

vanlig trappa i offentlig miljö. Även eventuella skillnader i trappanvändande mellan könen 

samt gällande tidpunkt på dagen studerades. 

 

Sammanfattningsvis var det lika vanligt att stå i rulltrappa i de olika socioekonomiska 

områdena, vilket 75 procent gjorde. Dock var det större andel i Traneberg, representant för 

hög socioekonomi, som valde att gå i rulltrappa, 21,5 procent, men större andel i Skärholmen, 

representant för låg socioekonomi, som valde att gå i vanlig trappa, 11,5 procent. Sett till 

könsfördelning var det större andel kvinnor som stod i rulltrappa, fler män som gick i 

rulltrappa, men lika stor andel som gick i vanlig trappa, totalt sett och även per område. 

I Traneberg utgjorde kvinnorna en större andel under lågtrafik medans männen hade högre 

representation i högtrafik, i Skärholmen fanns ingen skillnad. Totalt sett observerades en 

större andel personer under högtrafik, 67 procent, jämfört med lågtrafik sett till de båda 

områdena. En större andel stod i rulltrappa i lågtrafik, i högtrafik gick istället en större andel i 

rulltrappa. I den vanliga trappan sågs ingen skillnad mellan tidpunkterna. 

 

4.1 Metoddiskussion 

En kvantitativ metod valdes för att få ett större underlag och därmed kunna koppla resultaten 

till en hel befolkning. I denna studie observerades 1 958 personer. Med en kvalitativ metod 

hade som mest ett tiotal personer kunnat delta vilket avsevärt hade begränsat användningen av 

resultaten. Denna kvantitativa observationsstudie kan nu ge ett större perspektiv i frågan.  

 

Hade tid och resurser funnits hade det varit intressant att undersöka fler områden och fler 

tunnelbanestationer för att få en tydligare bild av hur socioekonomi påverkar 

vardagsmotionen i samhället. Även den byggda miljön och dess utseende försvårar en 

observation av bredare slag, detta på grund av hur det ser ut vid olika tunnelbanestationer i 

Stockholm. En bredare observation där fler allmänna platser i olika socioekonomiska 

områden inkluderas skulle jämna ut olikheterna i miljön, som kan begränsa denna faktor som 

confounder.  
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Även vid de två observerade områdena förekom skillnader i den byggda miljön. I Skärholmen 

var trapporna längre ifrån perrongen och placeringen av trapporna gjorde så att färre fysiska 

hinder i den byggda miljön fanns för valet mellan vanlig trappa och rulltrappa. I Traneberg 

däremot var trapporna närmare perrongen vilket medförde att beroende på vilken sida av 

perrongen tåget stannade vid hade man antingen vanlig trappa eller rulltrappa som mest 

lättillgängliga alternativ. Önskvärt hade varit att miljön var identisk på de båda platserna för 

att få så tillförlitliga resultat som möjligt. Dock är detta i praktiken i princip omöjligt och i 

denna studie gjordes valet av område utifrån så lika platser som möjligt. Större skillnader i 

socioekonomi mellan olika områden fanns jämfört med vad som användes i denna studie men 

den byggda miljön såg allt för olika ut i dessa områden för att kunna ge jämförbara resultat. 

 

Urvalet som gjordes till denna observation baserades på två olika socioekonomiska områden, 

där alla med möjlighet att gå på egen hand inkluderades. Här gjordes ett antagande att de 

flesta som befann sig på platsen tillhörde stadsdelen. För att till större grad säkerställa den 

ekonomiska tillhörigheten hade man kunnat, likt Ryan et. al. (2011, s. 352 f.), intervjua de 

observerade personerna alternativt dela ut en enkät med frågor som visar socioekonomisk 

tillhörighet, så som arbetsinkomst och utbildningsnivå. Anledningen till att denna studie inte 

använde sig av dessa metoder var på grund av att antalet observerade personer troligtvis då 

skulle begränsas avsevärt då det tar lång tid samt att det finns en ovilja till att delta i intervjuer 

eller svara på enkäter.  

 

Att ytterligare exkludera deltagare ur observationen skulle kunna ge än mer tydliga resultat. 

Exempelvis likt Webb et. al. (2011, s. 561 f.) som utesluter barn under en viss längd som 

passerar på egen hand samt personer i rullstol och med rullator. Även personer med barnvagn, 

tung packning, rullväska och hund eller annat husdjur skulle kunna exkluderas då dessa har 

begränsade möjligheter att välja transportsätt. För att tydligare klargöra bilden av vilka det är 

som är minst aktiva i vardagen skulle även en kodning för exempelvis ålder och etnicitet 

kunnat göras vilket skulle kunna visa på var samhället främst behöver rikta sina resurser. 

Skulle även en enkät angående orsaker till val av trappa använts skulle andra perspektiv 

framkomma som även de skulle kunna peka på vad som behöver göras för att öka 

vardagsmotionen i samhället. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Resultaten av denna studie visade att 75 procent av alla personer som passerade de två 

tunnelbanestationerna stod stilla i rulltrappan och resterande 25 procent gick i rulltrappan 

alternativt i den vanliga trappan. Detta till skillnad från tidigare forskning som har kommit 

fram till olika resultat. En litteraturstudie i USA visade att 5,5 procent av personerna gick i 

trappan (Webb et al. 2011, s. 561 f.) och en observationsstudie i samma land visade att 10,6 

procent av 3 369 personer gick i den vanliga trappan (Russel & Hutchinson 2000, s. 59). 

Ytterligare en observationsstudie från USA visade att 18,4 procent gick i den vanliga trappan 

och 18,6 procent gick i rulltrappan, resterande personer stod still i rulltrappa (Andersen & 

Bauman 2011, s. 50). Till skillnad från Andersen och Bauman samt resterande tidigare 

forskning skiljer sig resultaten från denna studie vilket kan bero på de olika områdenas 

miljöer. Några studier undersökte trappanvändningen vid tunnelbanestationer och andra vid 

en flygplats eller i köpcentrum. Även miljön och kulturen sett ur ett större perspektiv kan 

påverka resultaten. Ser man till dessa studier är de gjorda i olika länder vilket kan ha 

betydelse för de olika resultaten. Denna studie är gjord i Sverige vilket påverkar resultaten i 

och med att kulturen och miljön men även sociala faktorer här ser annorlunda ut jämfört med 

till exempel USA där flertalet andra studier inom området är gjorda. 

 

4.2.1 Hur ser skillnaden ut i andel gående i trappa samt gående och 
stående i rulltrappa mellan olika socioekonomiska områden? 

Det fanns ingen skillnad i hur många som stod i rulltrappa mellan de olika socioekonomiska 

områdena. Däremot var det fler som gick i rulltrappa i Traneberg, representant för hög 

socioekonomi, men fler gick i den vanliga trappan i Skärholmen, representant för låg 

socioekonomi. När man ser till den sammanslagna andelen som går mot dem som står är de 

relativt jämställda. 

 

I motsägelse till dessa resultat där ingen större skillnad ses mellan de två socioekonomiska 

områdena visar en av få studier som likt denna tagit hänsyn till trappanvändande bland olika 

socioekonomiska grupper andra resultat. (Ryan et al. 2011, s. 352 f.). Här visar sig 12,2 

procent av de tillhörande hög socioekonomi mot 7 procent av de tillhörande låg socioekonomi 

använda trappan. Denna studie avgjorde socioekonomisk tillhörighet genom att intervjua 

personer om deras postadress som sedan kontrollerats för socioekonomisk status, dock 
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framgår inte gränserna för vad som räknats som låg- respektive hög socioekonomi vilket gör 

det svårare att jämföra resultaten. Att göra intervjuer likt Ryan et al. är ett ytterligare 

säkerställande av tillhörighet jämfört med denna studie där man antagit att de flesta vid 

tunnelbanestationen tillhör området. Dock säger nödvändigtvis inte ett postnummer mer än att 

anta att de flesta som kommer med tåget en vardagseftermiddag tillhör området. För att 

ytterligare säkerställa socioekonomisk tillhörighet skulle en mer ingående intervju eller enkät 

som även frågar om utbildningsnivå, typ av arbete samt inkomst vara relevant. 

 

Studier visar att det är mer inaktivitet i områden med lägre socioekonomisk status 

(Folkhälsoakademin 2010, s. 26, 30; WHO 2006, s.14 ff.), i motsägelse till vad denna studie 

resulterat i. Inaktivitet definieras av Folkhälsoakademin och WHO som total inaktivitet, det 

vill säga all tid utan fysisk rörelse, medan denna studie endast syftade till inaktiviteten som 

kan uppstå vid val av transportsätt i trappa. Detta gör att dessa studier är jämförbara men med 

vissa begränsningar. Skillnaderna som ses mellan studierna kan bero på att de valda områdena 

i denna studie ej var optimala vid jämförelse av socioekonomi enligt vald definition som utgår 

främst från inkomst. Dock beskrivs stora skillnader för områdena i antal högutbildade samt 

bidragstagande vilket stärker dess socioekonomiska skillnad. Forskning beskriver att personer 

med högre utbildningsnivå är mer fysiskt aktiva (Folkhälsoakademin 2010, s. 26, 30; 

Stockholms läns landsting 2007, s. 30). Skillnaden mellan områdena i utbildning var 62 

procent eftergymnasialt utbildade i Traneberg mot 29 procent i Skärholmen, samt 1,5 procent 

bidragstagare i Traneberg mot 11 procent i Skärholmen (Statistiska centralbyrån 1982, s. 30). 

Med dessa styrkta skillnader i socioekonomi säger resultaten i denna studie emot tidigare 

forskning, dock skulle en noggrannare registrering av ekonomisk tillhörighet ge tydligare svar 

i frågan ifall socioekonomi påverkar trappanvändande. Att även här inkludera andra miljöer 

än enbart tunnelbana skulle kunna ge en tydligare bild av skillnader i den allmänna vardagliga 

motionen. 

 

4.2.2 Hur ser skillnaden ut i andel gående i trappor samt gående och 
stående i rulltrappor mellan könen? 

Denna studie visade att det fanns en skillnad mellan kvinnor och män och hur de använder sig 

av de olika trapporna. Kvinnorna visade sig stå stilla i rulltrappan i större utsträckning än män 

och gick dessutom i rulltrappan i mindre utsträckning, däremot fanns det inga skillnader 
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mellan könen i andel gående i den vanliga trappan. När man slår samman gående i rulltrappa 

och gående i vanlig trappa visar det sig att männen går i större utsträckning än kvinnor.  

 

Det finns tidigare studier som visar på att män går i trappan i större utsträckning än kvinnor 

(Webb et al. 2011, s. 561 f.; Ryan et al. 2011, s. 353; Kerr et al. 2001a, s. 425; Kerr et al. 

2001b, s. 400 f.; Kerr et al. 2001c, s. 498) men det finns även flera studier som visar att 

kvinnor går i trappan i större utsträckning än män (Russel & Hutchinson 2000, s. 59; Boutelle 

et al. 2001, s.2004 ff.).  

 

Dessa tidigare studier har diskuterat och kommit med förklaringar till varför män skulle gå i 

trappa i större utsträckning än kvinnor. Det kan förklaras fysiologiskt då män troligen inte 

upplever gående i trappa som lika ansträngande som kvinnor gör, i och med att de är längre 

och därmed har längre ben samt att de generellt har en högre syreupptagningsförmåga (Sloan 

et al. 2013, s. 215; Webb et al. 2011, s. 563; Kerr et al. 2001a, s. 425). Detta skulle kunna vara 

förklaringen till att män går i trappa i större utsträckning även enligt denna studie. Anser 

kvinnor det som fysiskt ansträngande att gå i rulltrappan eller den vanliga trappan kommer de 

troligen att välja att stå i rulltrappan. Män som inte anser det lika ansträngande att gå väljer då 

att göra det.  

 

Det har visat sig att kvinnor har en större motivation att jobba mot en hälsosam livsstil jämfört 

med män (Fridlund & von Bothmer 2005, s.114) vilket kan vara en av förklaringarna till 

varför lika stor andel kvinnor som män går i den vanliga trappan. Vet man om att man mår 

bra av vardagsmotion och att man kan få det genom att välja att gå i trappa kan man 

bestämma sig för att alltid gå i trappa när man passerar en. Kvinnor som går i den vanliga 

trappan kan vara personer som har bestämt sig för att leva hälsosamt, de väljer helt bort 

rulltrappan och går i den vanliga trappan istället. De kvinnor som däremot inte har bestämt sig 

för att leva hälsosamt och som inte har reflekterat över sitt trapp- och rulltrappsanvändande 

väljer möjligen att stå i rulltrappan i och med att det är fysiskt ansträngande att gå. Män 

däremot har lägre motivation till förändring mot en hälsosam livsstil, men tycker möjligtvis 

inte att gående i trappa är särskilt ansträngande på grund av deras fysiska förutsättningar, och 

väljer dels att gå i trappan men går även i rulltrappa. Det kan vara något de gör utan att 

reflektera över det, de går i rulltrappan för att vinna tid eller för att det är trångt och för att då 

slippa trängas under längre tid.  
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Denna studie visar även att det var fler kvinnor som rörde sig vid de båda 

tunnelbanestationerna i lågtrafik. Männen utgjorde istället en större andel i högtrafik. Denna 

totala skillnad berodde främst på skillnader i Traneberg, hög socioekonomi. I Skärholmen, låg 

socioekonomi, fanns det nämligen inga skillnader mellan könen och deras representation i 

hög- respektive lågtrafik. Man kan spekulera i om dessa skillnader skulle kunna förklaras 

genom att kvinnor troligen i större utsträckning arbetar under obekväma tider, så som inom 

vården och andra serviceyrken. Detta medför att fler kvinnor reser med tunnelbanan under 

lågtrafik och att män, som istället troligen oftare arbetar på fasta kontorstider, reser under 

högtrafik. Skulle en större andel kvinnor regelbundet färdas med tunnelbanan under högtrafik 

skulle eventuellt även fler kvinnor gå i rulltrappan alternativt den vanliga trappan, då det har 

visat sig att desto fler personer som befinner sig på platsen desto fler väljer att på ett eller 

annat sätt gå (Sloan et al. 2013, s. 213 f.; Webb et al. 2011, s. 561 f.; Andersen & Bauman 

2011, s. 50 f.; Webb & Eves 2007, s. 116; Kerr et al. 2001c, s. 498). Detta skulle troligen 

jämna ut skillnaden mellan könen. 

 

Resultaten från denna studie visade även att en större andel kvinnor valde att gå i trappa eller 

rulltrappa i högtrafik jämfört med lågtrafik. Bland männen fanns det ingen skillnad mellan 

tidpunkterna, detta till skillnad från Sloan et al. (2013, s. 213 f.) vars studie i Singapore visade 

att männen utgjorde skillnaden för gående i trappa under högtrafik jämfört med lågtrafik. 

Detta säger även emot Fridlund och von Bothmers (2005, s.114) teori om att kvinnor är mer 

motiverade att jobba mot en hälsosam livsstil. Dock är både denna studie och Fridlund och 

von Bothmers studie baserade på svenska förhållanden vilket inte till fullo kan jämföras med 

en studie gjord i Singapore då stora skillnader finns i både kultur och tradition ur 

hälsohänseende.  

 

4.2.3 Hur påverkar högtrafik samt lågtrafik andelen gående i trappor samt 
gående och stående i rulltrappor? 

Totalt sett var det en skillnad i andel personer under lågtrafik jämfört med högtrafik. Dock 

visade sig denna skillnad vara mycket större i Traneberg, där differensen mellan tidpunkterna 

var 55 procent, jämfört med Skärholmen där differensen mellan tidpunkterna bara var 22 

procent. Detta skulle kunna vara en ytterligare indikator på att socioekonomin är lägre här 

med fler arbetslösa, bidragstagare, skiftarbetande och därmed möjlighet att vistas mer i 

tunnelbanans miljöer under lågtrafik.  
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Det var en större andel personer som stod stilla i rulltrappan under lågtrafik samt en större 

andel som gick under högtrafik, detta i likhet med ett flertal andra studier som visat att när fler 

människor befinner sig på platsen samtidigt väljer fler att gå i trappan (Sloan et al. 2013, s. 

213 f.; Webb et al. 2011, s. 561 f.; Andersen & Bauman 2011, s. 50 f.; Webb & Eves 2007, s. 

116; Kerr et al. 2001c, s. 498). Detta kan tänkas bero på att det vid högtrafik med många 

personer på platsen bildas kö till rulltrappan. Fler väljer då att gå i denna för att snabbare 

komma därifrån, istället för att stå och vänta för att få åka med stillaståendes i rulltrappan. 

Detta till skillnad från vad Andersen och Bauman fann i sin studie, där de kom fram till att 

färre personer gick i rulltrappan ju tätare trafiken blev, men att fler personer istället gick i den 

vanliga trappan (Andersen & Bauman 2011, s. 50 f.). 

 

Man skulle kunna tro att om det är kö till rulltrappan skulle fler personer välja den vanliga 

trappan i och med att det troligen skulle vara ett snabbare alternativ jämfört med att vänta vid 

rulltrappan, vilket diskuteras i en litteraturstudie av Webb et al. (2011, s. 563). Så är dock inte 

fallet i denna studie där det inte visade sig vara någon skillnad mellan gående i den vanliga 

trappan under de olika tidpunkterna. Möjligtvis var det så att antalet personer på platsen inte 

ökade tillräckligt mycket för att påverka de enskilda människornas beslut om att gå i trappan 

eller vänta på rulltrappan. Kön till rulltrappan blev inte tillräckligt lång för att personerna 

skulle överväga att gå i trappan och valde då istället att köa en kort stund för att få stå stilla i 

rulltrappan.  

 

4.3 Slutsats 

Tillförlitligheten i denna studie kan anses relativt stor tack vare det stora antalet deltagare som 

med sitt antal begränsar slumpmässiga fel, även att observationen ägde rum vid ett flertal 

tillfällen ökar tillförlitligheten. Giltigheten av dessa resultat har både styrkor och brister. Att 

jämföra trappa och rulltrappa ger hög giltighet då dessa var placerade i samma miljö med 

samma förutsättningar. Dock kan giltigheten kring socioekonomi diskuteras då denna är 

svårdefinierad hos de observerade i studien. Även denna aspekt för felbedömning av 

socioekonomi jämnas dock ut med det stora antalet deltagare. Giltigheten angående 

bestämmande av kön kan anses som hög då det vid ytterst få tillfällen kan vara svårdefinierat. 

 

Vid test för samband mellan alla variabler visade det sig att det fanns ett samband mellan val 

av transportsätt och kön samt mellan val av transportsätt och socioekonomiskt område. Då 
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denna studie ej gjordes över tid kan vi inte uttala oss om vilken av variabeln som är beroende 

av den andra, men vi ser att kausalitet finns. Långtidsstudier kring dessa variabler skulle 

därför vara av intresse att studera för att få en tydligare bild av vilken faktor som är den 

påverkande och hur man då skall kunna jobba för förbättringar i vardagsmotion. 

 

Skulle en tydligare bild framstå kring faktorerna som påverkar vardagsmotion kan eventuellt 

samhällets arbete för stödjande miljöer, med inriktning på den byggda miljöns påverkan samt 

socialt och politiskt stöd för fysisk aktivitet kunna utvecklas. Som förstudien till denna studie 

visar finns stora olikheter inom den byggda miljön i Stockholms tunnelbana där olika 

förutsättningar ges för att främja vardagsmotion. I områden med hög socioekonomi sågs fler 

möjligheter till främjande av aktiv transport i den byggda miljön än i områden med låg 

socioekonomi där valet till inaktiva transporter var mer framträdande. 

 

Människor blir mer och mer överviktiga, fler och fler är stillasittande under största delen av 

dagen och detta leder till ökad ohälsa i samhället. Kan denna studie bidra till debatten att 

människor bör vara mer fysiskt aktiva i vardagen och att möjligheten till aktiv transport med 

allmänna kommunikationer bör vara jämlik mellan olika områden, skulle det vara en stor 

vinning. Om detta inte uppmärksammas kommer trenden mot ökad ohälsa att fortsätta och det 

kan leda till ett samhälle som i slutändan består av mestadels sjuka människor som inte kan ta 

hand om sig själva. Detta är därför en fråga för alla människor i samhället och frågans 

betydelse kan inte misstas. Genom denna studie är förhoppningen att kunskapen kring hälsa 

och ohälsa ökar och att samhället tar vara på detta och utvecklar samt prioriterar sitt arbete för 

folkhälsan. 

 

4.4 Vidare forskning 

Det finns mycket forskning om vardagsmotion och även en hel del forskning om 

trappanvändande. Trots det behövs mer forskning för att titta på orsaker till hur beteenden 

hänger samman med olika faktorer. Dels behövs mer forskning som studerar trappanvändande 

kopplat till socioekonomi. Detta för att tydligare se om de två faktorerna hänger samman och 

på vilket sätt de är sammankopplade. Denna typ av forskning behövs för att man sedan ska 

kunna gå vidare och arbeta mot förändringar. För att förändra människors beteende behövs 

först och främst fakta på hur de beter sig idag och även fakta på vad som krävs för att 

genomgå en beteendeförändring.  
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Mer forskning behövs för att få fram kausaliteten mellan två eller flera faktorer. Detta skulle 

kunna göras genom långtidsstudier för att ta reda på vilka faktorer som påverkar varandra och 

för att därmed få en tydligare bild av vilka faktorer som påverkar om en människa väljer att 

gå i trappa eller stå i rulltrappa.  

 

För att förbättra den byggda miljön och öka möjligheten till fysisk aktivitet, som därmed kan 

hjälpa människor att välja hälsosamma beteenden, behövs forskning som tar reda på vad som 

krävs av miljön för att människor ska välja hälsosamt. Det behövs även forskning på hur det 

ser ut idag och hur det påverkar individen. Det kan vara så att olika socioekonomiska 

områden ser olika ut vad gäller den fysiska miljön och att det i sig påverkar fysiska 

beteenden. Detta kunde dels ses i denna studies förstudie där det framgick att flera områden 

med hög socioekonomi enbart hade en trappa och ingen rulltrappa. Detta skulle eventuellt 

kunna vara en del av svaret på frågan varför människor med högre socioekonomi får mer 

vardagsmotion jämfört med personer med lägre socioekonomi (Folkhälsoakademin 2010, s. 

30). 

 

Ytterligare forskning behövs där de gående i rulltrappa utgör en egen grupp. Utöver denna 

studie är det bara ytterligare en studie, av de studerade, som har studerat de gående i 

rulltrappan och redovisat dem som en egen grupp (Andersen & Bauman 2011, s. 50). Detta 

betyder att mer fakta behövs kring hur många personer som går i rulltrappa. Det behövs även 

studier kring varför människor väljer det val de väljer. Genom enkäter eller intervjuer skulle 

man kunna ta reda på varför en person gick i rulltrappa alternativt gick i den vanliga trappan. 

Detta skulle kunna ge svar på hur man bör förhålla sig till trappanvändande och vad man kan 

göra för att öka det.  

 

För att kunna applicera alla fakta på svenska förhållanden behöver fler studier genomföras i 

Sverige. Detta skulle behöva göras dels i större utsträckning i kollektivtrafiken men även i 

andra miljöer där vardagsmotion kan tillämpas. Samhället skulle då få en tydligare indikation 

för vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att gynna Sveriges ekonomi, dess befolknings 

hälsa samt välmående. Vardagsmotion är en viktig faktor i arbetet mot en förbättrad folkhälsa.
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka om skillnader 

fanns i mängd vardagsmotion mellan olika socioekonomiska områden. Detta genom att 

undersöka användandet av rulltrappa och vanlig trappa i offentlig miljö. Även eventuella 

skillnader i trappanvändande mellan könen samt gällande tidpunkt på dagen studerades. 

 

- Hur ser skillnaden ut i andel gående i trappa samt gående och stående i rulltrappa mellan 

olika socioekonomiska områden? 

- Hur ser skillnaden ut i andel gående i trappa samt gående och stående i rulltrappa mellan 

könen? 

- Hur påverkar högtrafik samt lågtrafik andelen gående i trappa samt gående och stående i 

rulltrappa? 

 
Vilka sökord har du använt? 
escalator, mortality, NEAT, none excercise physical activity, obesity, overweight, physical 

activity, physical activity+socioeconomics, sedentary behaviour, socioeconomics, stairs, stair 

use, stairclimbing, stair use+environment, aktiva transporter, aktiva transporter+trappa, fysisk 

aktivitet, fysisk aktivitet+socioekonomi, fysiska rekommendationer, inkomststatistik, 

inaktivitet, intervention, rusningstrafik, socioekonomi, stillasittande, trappanvändande, 

vardagsmotion, socioekonomi+definition, trappbudskap, trappa+omgivning, 

trappa+rulltrappa, trappa+miljö,   

 
Var har du sökt? 
PubMed, Google Scholar, Folkhälsoinstitutet, FYSS, WHO, GIH:s bibliotek, Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: stair use, stairclimbing, sedentary behavior, stairs escalator, none exercise physical 

activity 

Google Scholar: stair use, stairclimbing, sedentary behavior, stairs+escalator, none exercise 

physical activity, fysisk aktivitet, stillasittande, fysisk aktivitet+socioekonomi, 

vardagsmotion, trappanvändande, aktiva transporter, socioekonomi+definition, aktiva 

transporter+trappa, trappa+rulltrappa 



 

Folkhälsoinstitutet: Aktiva transporter, inaktivitet, fysisk aktivitet, trappanvändande, 

vardagsmotion 

FYSS: Fysisk aktivitet 

WHO: Obesity, overweight, physical activity, socioeconomics, sedentary behavior, mortality 

Google: Socioekonomi+definition, inkomststatistik, rusningstrafik, fysiska rekommendationer

 
 
Kommentarer 
PubMed och Google Scholar har varit databaser som har gett mycket information. Genom 

dem har det varit lätt att hitta information.  

Det har varit svårt att hitta information kring vardagsmotion och socioekonomi i och med att 

det inte finns mycket forskning kring detta. De flesta studier kring trappanvändande är 

interventioner.  

Det har varit svårt att hitta väsentliga siffror för att kunna definiera socioekonomi. Även 

själva definitionen har varit svårt att få fram.  

Mycket information har hittats genom studier av forskningsrapporters egna litteraturlistor.  
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