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Sammanfattning 

Introduktion: Denna litteraturstudie har avsikten att belysa faktorer kring aktiv mobilitet, 
här avses cykling och gång och hur dessa aktiviteter kan bidra till en ökad folkhälsa. Aktiv 
mobilitet är en form av måttlig fysisk aktivitet, där metabolisk ekvivalent (MET) anses 
vara över 3. Syftet med denna studie är att belysa om och hur aktiv mobilitet i form av 
cykling och gång kan bidra till en förbättrad folkhälsa. Metod: En litteraturstudie med 
sökning efter originalartiklar om aktiv mobilitet/transport med sökorden: ’health 
promotion, mobility, transport, physical activity, walking, cycling och daily’ i olika 
kombinationer. Resultat: Om belyses av de biomedicinska underlagen från vetenskapliga 
artiklar, vilka pekar på att aktiv mobilitet kan ha ett värdefullt bidrag till ökad folkhälsa i 
och med den regelbundenhet som antas få av den. Dessa underlag är samstämda med 
annan forskning och underlag från WHO, Folkhälsomyndigheten och FYSS. Faktorerna 
kring hur är mer komplicerat att belysa och förstå. Sociala och psykologiska faktorer kring 
demografiska området och om vilka som nyttjar aktiv mobilitet är inte samstämd i denna 
studie. Faktorer kring omgivningen och den byggda miljön är något mer samstämd där 
stödjande faktorer handlar om infrastruktur kring cykling, men även om antal träd i 
omgivningen. Slutsats: Aktiv mobilitet i form av cykling och gång kan enligt denna 
litteraturstudie bidra till en förbättrad folkhälsa då aktiviteten kommer tillstånd.  
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Abstract 

Introduction: This literature review aims at highlighting factors regarding active mobility. 
In particular, this review concerns bicycling and walking, and how these activities can 
contribute to better public health. Active mobility is a form of moderate physical activity, 
defined as reaching a Metabolic Equivalent (MET) >3. The purpose of this review is to 
illustrate if and how active mobility in the form of bicycling and walking may contribute to 
an improved public health. Methods: Literature review using keywords: health promotion, 
mobility, transport, physical activity, walking, cycling and daily in different combinations.   
Result: Evidence from scientific articles reviewed indicate that active mobility can make a 
valuable contribution to enhanced public health because of the assumed regularity of the 
activity. These data are consistent with other research and data from WHO, the Public 
Health Authority in Sweden and FYSS-organization. Factors related to how to achieve 
increased active mobility among a greater proportion of the population is more 
complicated to illustrate and understand. Social and psychological factors related to the 
demographics of who may utilize active mobility are not consistent based on this review. 
Factors surrounding the context and the built environment are somewhat more consistent, 
and include built infrastructure for cycling, and the natural physical surroundings, e.g., 
number of trees and green space. Conclusion: According to this literature review, when 
actualized, active mobility in the form of bicycling and walking can contribute to an 
improved public health.  
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Begreppsförklaringar och definitioner 

 

Fysisk inaktivitet 

”Fysisk inaktivitet är således avsaknad av kroppsrörelse, det vill säga nära den energi-

förbrukning individer har i vila. En dag består av en blandning av inaktivitet (liggande, 

sittande, stående)…”. (Farledare, u.å.).  

 

Fysisk aktivitet, FA 

”Fysisk aktivitet är all form av rörelse som ger ökad energiförbrukning. Det inbegriper all typ 

av muskelaktivitet som hushålls- och trädgårdsarbete, transport till fots eller med cykel, 

friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, motion och fysisk träning.” ”… och olika typer och 

grader av fysisk aktivitet (rörelse med låg till mycket hög ansträngning)” (Farledare, u.å.). 

 

Aktiv mobilitet/ aktiv transport  

”Aktiv transport står för interventioner som syftar till att öka fysisk aktivitet genom 

transporter. Gång och cykel är de vanligaste formerna av aktiv transport, men även andra 

former såsom rullstolsåkning, inlines, rullskidor och skateboard kan förekomma” (Faskunger, 

2013, s. 193). 

 

Kroniska sjukdomar 

”Det finns ingen vedertagen definition av kronisk sjukdom. […] sjukdomar som en person har 

under sin livstid eller under mycket lång tid. De vanligaste förekommande kroniska sjuk-

domarna tillhör grupperna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar, lung-

sjukdomar såsom astma, allergi och KOL, psykiska sjukdomar inklusive beroendesjukdomar, 

neuro-logiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar samt långvariga smärttillstånd.” 

(Socialstyrelsen, 2014. s. 4.)  
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INTRODUKTION    

Inledning 

Fysisk aktivitet 

Människor anses vara biologiskt anpassade för ett liv med fysisk aktivitet (FA) men 

aktiviteternas form skiljer sig åt beroende på individuella förutsättningar. Forskning visar 

också att FA är en viktig förutsättning för ett hälsosamt liv för människan (Brownson et al., 

2009; Faskunger, 2013; FYSS, 2017; Guthold et al., 2018; Pedley et al., 2018). 

 

Det anses problematiskt att fysisk aktivitet, FA, minskat stort för flera befolkningsgrupper i 

världen. Fysisk inaktivitet blir en riskfaktor, globalt och i Sverige och leder till en förhöjd risk 

av kroniska sjukdomar (non-communicable disease, NCD), psykisk ohälsa och bidrar till 

bristande livskvalitet (Guthold et al., 2018). En fjärdedel av alla vuxna eller i absoluta tal 1.4 

miljarder individer uppskattas inte uppnå de rekommenderade nivåer för fysisk aktivitet enligt 

data från Världshälsoorganisationen (WHO) som publicerats i ’Lancet Global Health’. Vilket 

är liknande nivåer som fanns år 2001 globalt för inaktivitet, alltså relativt oförändrat (WHO, 

(n.d.-c). Sveriges befolkning består av ca 10 miljoner individer och 40 % av befolkningen 

uppnår inte de rekommenderade nivåer som finns om fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndig-

heten (2016). Därmed finns en omfattande konstant risk för kroniska sjukdomar, något som 

med ett folkhälsovetenskapligt arbete bör kunna angripas för att stödja möjligheten till en 

hälsosammare befolkning och Sveriges övergripande folkhälsomål om en god och jämlik 

hälsa.  

 

WHO/Europe (n.d.) har arbetat fram ett policyramverk, Hälsa 2020, för att främja sektors-

övergripande insatser för förbättrad hälsa för att motverka den fysiska inaktiviteten som de 

anser är en av de största riskfaktorerna för ohälsa i Europa. Även EU har arbetat med frågan 

och fortsatt arbetet med att få fram ett gemensamt evidensbaserat policyramverk för EU-

länderna i samverkan med OECD. Det har utmynnat i flera rapporter en av dessa är ’Health at 

a glance: Europe 2018’. Här beskrivs att ca 800.000 individer inom EU dog en förtida död år 

2016 på grund av riskfaktorer såsom dåliga kostvanor och låg fysisk aktivitet vilka är påverk-

bara faktorer. Därför efterfrågas i rapporten ökat fokus på hälsofrämjande och preventions-
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arbete för att minska bördan kring sjukdomar orsakade av just levnadsfaktorer och ökad 

fysisk aktivitet framhålls som en värdefull åtgärd (OECD/EU, 2018). 

Aktiv mobilitet 

Det finns även friskfaktorer som denna studie tar fokus på, här gäller perspektivet kring det 

hälsofrämjande som fysisk aktivitet innebär, mer exakt är det en studie kring aktiv mobilitet. 

Valet av aktiv mobilitet, som även benämns aktiv transport motiveras med att det är 

tillgängligt, rättvist och just hälsofrämjande. Aktiv mobilitet handlar om förflyttning, 

exempelvis från punkt A till B, där individer är fysisk aktiva, Faskunger (2013) benämner 

begreppet som aktiv transport. Begreppen kan ställas mot begreppet passiv transport, där 

framförallt förflyttning i bil är ett exempel och passiviteten består i princip av att det är ringa 

fysisk aktivitet. En stillasittande livsstil, där forskningsbegreppet på engelska är ’sedentary 

behavior’, inkluderar sittande i många former där metabolisk ekvivalent (MET) är under 1.5 

(förklaring ges under metodavsnittet), d.v.s. livsstil som anses vara fysisk inaktiv. Medan vid 

aktiv mobilitet är MET över 3 (Faskunger, 2013).   

Hälsofrämjande insats genom fysisk aktivitet  

Hälsofrämjande arbete kan ske i olika former, för olika målgrupper och på olika arenor. Men 

det som åsyftas är insatser innan hälsoproblem uppstår så kallade primärpreventiva åtgärder 

(Pellmer et al., 2012). Aktiv mobilitet är ett bra exempel på en hälsofrämjande aktivitet och 

kan enligt flera rapporter från WHO och Sveriges Folkhälsomyndighet minska risken för flera 

kroniska sjukdomar t.ex. typ 2-diabetes (Folkhälsomyndigheten, 2018; WHO, 2018). WHO 

har också målsättningar att fysisk aktivitet ska öka samt att den fysiska inaktiviteten ska 

minska. Utfallet i sin tur är målsättningen att få diabetes och fetma prevalensen att avstanna, 

samt minska prevalensen av flera andra kroniska sjukdomar (WHO, 2018; WHO/Europe, 

2015). 

WHOs nya ’Global Action Plan for Physical Activity’, GAPPA, publicerades sommaren 2018 

och har målsättningen att minska fysiska inaktiviteten för vuxna och ungdom med 10% till år 

2025 och med 15% tills år 2030. Den beskriver 20 policyområden som gemensamt ska bidra 

till aktivitet genom förbättringar i miljöer och tillgängligheten för att öka gång, cykling, sport, 

dans, lek och liknande aktiviteter (WHO (n.d.-d). Fysisk inaktivitet ses som ett globalt folk-

hälsoproblem.  
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Rotterdam studien ’Physical activity types and health-related quality of life among middle-

aged and elderly adults’ är en studie med drygt 5500 deltagare där de fann en association 

mellan fysisk aktivitet och livskvalitet (Koolhaas et al., 2018). I en annan mindre studie med 

20 deltagare fanns stöd i biomedicinsk data att fysisk aktivitet i den mängd och form som 

daglig pendling innebar under fyra veckor bidrog till ökad hälsa (Peterman et al., 2016).  

Att vara fysiskt aktiv i sitt liv är en viktig hälsofrämjande faktor för alla individer att känna 

till. Att det därtill även kan verka som sjukdomsprevention är viktigt och troligen ytterliggare 

motiverande. Mer om sjukdomspreventionen beskrivs under rubriken nedan.   

Prevention av kroniska sjukdomar  

Kroniska sjukdomar (non-communicable disease, NCD) som kardiovaskulära sjukdomar, 

cancer, luftvägssjukdomar, fetma, högt blodtryck och diabetes ökar vid en fysiskt inaktiv 

livsstil. För att motverka detta har WHO tagit fram en plan för arbetet, en så kallad ’Global 

Action Plan’, GAP. ’GAP for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020’ innebär att 

bekämpa de kroniska sjukdomarna som är den största dödsorsaken globalt och ca 40 % av 

dessa dödsfall gäller individer under 70 år, s.k. förtida död. Flertalet av de förtida dödsfallen 

kopplas till vanliga riskfaktorer såsom livsstilsfaktorer. WHOs handlingsplan (GAP) inne-

håller nio frivilliga med målsättningen att exempelvis minska antal förtida dödsfall p.g.a. 

NCD. Nationella myndigheters ansvar i detta arbete framhålls (WHO, n.d.-b).  

Från handlingsplanen beskrivs tre av de nio målen nedan. Målen avses att det ska nås senast 

år 2025 (WHO, n.d.-a).  

- att minska kardiovaskulära sjukdomar, cancer, luftvägssjukdomar och diabetes med 25% 

- att minska fysiska inaktiviteten med 10% 

- att få ökningen av fetma och diabetes att avstanna.  

 

Sjukdomsprevention är viktigt och i en studie i Mexico med nära 200 deltagare som fick be-

handling i form av strukturerad rådgivning kring livsstilsfaktorer resulterade det i att med 150 

min fysisk aktivitet per vecka under en period så minskade deltagarna sin kroppsvikt i genom-

snitt med 7% samt minskade glukosvärdet s.k. ’lower baseline A1c’ (Gamiochipi el al., 2016).  

Sanchez et al. (2018) drog slutsatsen att det beteendeinriktade programmet, vilket inkluderade 

fysisk aktivitet, som de använde i sin studie var effektivt med att minska incidensen för typ 2-
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diabetes i en grupp högrisk individer som identifierats av primärvården. Relativ risk för 

insjuknande i typ 2-diabetes kunde här visas minska med 32%.  4170 individer screenades för 

eventuellt deltagande i studien men ca 1000 individer valde att ingå i fall-kontrollstudien.  

I en studie från Polen med nära 300 deltagare vilka hade ökad risk för typ 2-diabetes infördes 

preventiva interventioner kring livsstilsförändring. Vilket visade sig vara effektivt för att 

bevara deltagarnas hälsa, exempel på insatser var motiverande telefonsamtal och events med 

fysiska aktiviteter. Studien innebar en insamling av biomedicinsk data från deltagarna och för-

bättringar gällande kardiovaskulära riskfaktorer kunde via detta påvisas (Gilis-Januszewska et 

al., 2017). 

Möjligheten att ta ett större ansvar kring NCD-prevention bör vara möjlig och det kan anses 

finnas flera synergier mellan problemområden kring hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, 

diabetes och depression. Det handlar exempelvis om vad människor äter, hur de lever och 

förflyttar sig. WHOs rekommendationer är att öka prioriteringen kring NCDs, om att öka 

medvetenheten kring den ekonomiska hälsobörda som exempelvis NCD utgör, öka medveten-

heten som sambanden mellan NCD och socioekonomi, arbeta multi-sektoriellt och söka 

åtaganden för policy och synergier för gemensamt ansvartagande för att angripa problemen 

från en ”whole-of-government and whole-of-society approaches” (WHO, 2016, s. 77).  
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Folkhälsovetenskaplig relevans 

Folkhälsovetenskapen som tvärvetenskapligt ämne ger relevans att inkludera biomedicin, 

psykologi, sociologi, politik, ekonomi och etik (Andersson och Eljertsson, 2009). Ett folk-

hälsovetenskapligt perspektiv är om hälsofrämjande på befolkningsnivå. Denna studie handlar 

om att belysa om aktiv mobilitet i form av cykling och gång kan bidra till en förbättrad folk-

hälsa, vilket skulle kunna vara en hälsofrämjande åtgärd på befolkningsnivå. Av den orsaken 

är det även viktigt att belysa frågor kring yttre och inre drivkrafter och omgivningsfaktorer.  

Inre och yttre drivkrafter 

Anell (2009) skriver om psykologisk forskning gällande incitament för att få effekt, exempel-

vis om ”morot eller piska”. Det handlar om vad som stärker den inre motivationen och vad 

som kan reducera den. Här lyfts kompetens, autonomi och sammanhang fram, att individerna 

behöver kompetens för att styra och se nyttan av sin ansträngning i ett större sammanhang. 

Det behövs, menar Anell, ett långsiktigt arbete med att främja motivation, ha tydliga mål och 

en strategi. Externa drivkrafter kan störa, stödja eller samverka med de inre drivkrafterna. Det 

är därmed bra att vara uppmärksam på vilket som ska betonas och vad som kan ”ta över” så 

att det önskvärda beteendet blir det som premieras.      

Sociologiska perspektiv och forskning 

Barry & Yuill (2016) beskriver sociologin som en vetenskap för att förstå människor i 

samhället, att det berör sociala strukturer och dess påverkan och om behovet av att resonera i 

olika perspektiv. Som disciplin handlar det mycket om att finna metoder för att undersöka och 

förklara. När det gäller sociologins förhållande till hälsofrågor och folkhälsofrågor så kan det 

ses att områden möts i resonemanget kring determinanter, på en mer strukturell nivå och kring 

sociala faktorer och frågor kring relationer och beteenden. Inom forskningsområdet finns 

omfattande diskussioner om ojämlikhet i olika sammanhang, så även inom hälsoområdet. 

Forskningsläget om fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet 

Folkhälsomyndigheten har gemensamt med Livsmedelsverket låtit genomföra en litteratur-

studie över åtgärder om kost och FA för att presentera det vetenskapliga kunskapsläget. Där 

har de funnit vetenskapliga underlag om möjligheterna att med samhällsinterventioner öka 

fysisk aktivitet och minska stillasittande hos den vuxna populationen. Det handlar om 
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aktiviteter i grupp, beteendeförändringstekniker och samtalsmetoder som gett positiv effekt. 

Men även om ökad tillgång av cykel- och gångvägar, hastighetsminskning av trafiken och 

belysning uppvisar positivt resultat. Vidare finns belägg kring ekonomiska incitament som 

kan vara stödjande eller vara motverkande i form av avgifter (Folkhälsomyndigheten & 

Livsmedelsverket, 2017). 

Problemformulering 

Kroniska sjukdomar (NCD) orsakade av fysisk inaktivitet anses växande och det beskrivs att 

en inaktiv befolkning utgör ett allvarligt hälsoproblem menar Folkhälsomyndigheten (2018). 

Samtidigt finns det mycket goda möjligheter att minska riskerna med kroniska sjukdomar 

genom aktiv mobilitet som är en form av FA. Det allmänna hälsotillståndet kan förbättras och 

risken för NCD kan reduceras med fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet har tydliga 

samband med en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och typ 2-diabetes.  

Utifrån ett tilltagande problem med fysisk inaktivitet bland befolkningen i Sverige försöker 

denna studie belysa detta med hjälp av vetenskapliga underlag. Vidare att utifrån forskning på 

området försöka lyfta fram FA som en möjlig åtgärd för att minska risken att få NCD och 

exempelvis typ 2-diabetes. Fokus i denna studie ges således kring allmän folkhälsa och att 

fysisk aktivitet i form av aktiv mobilitet kan bidra till att färre individer riskerar insjukna i 

kroniska sjukdomar, NCD.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa faktorer om och hur aktiv mobilitet i form av cykling 

och gång kan bidra till en förbättrad folkhälsa. 
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MATERIAL och METOD    

Denna studie genomfördes med en systematisk litteraturstudie för att belysa möjligheter för 

förbättrad folkhälsa som aktiv mobilitet i form av cykling och gång utgör. Litteraturstudier 

görs för att på ett systematiskt sätt ta reda på valda frågeställningar. Det går även att inrikta en 

litteraturstudie så att den redovisar artiklar kring ett valt tema, det kan beröra en vald teori, en 

metod eller en hälsofråga i en viss region etc. Den kvalitativa inriktningen kan således formas 

att bli mer subjektiv (Backman, 2016). För att undvika att det blir för subjektivt finns 

strategier att använda och listor för kvalitetsgranskning att följa.  

En litteraturstudie går till genom att systematiskt granska vetenskapliga belägg i form av 

originalartiklar. Genom förfarandet belyses en specifik frågeställning för att sedan analysera 

om likheter och skillnader. Det kan bidra till att det synliggörs kunskapsluckor eller brister 

kring forskningsområdet. Avsikten är även att få fram det senaste inom forskningen för 

ämnesområdet (Backman, 2016). I denna litteraturstudie har avsikten varit att synliggöra det 

hälsofrämjande med aktiv mobilitet i formen cykling och gång. 

Rekommenderade nivå av fysisk aktivitet 

Internationella riktlinjer från WHO som Svenska läkarsällskapet följer rekommenderar minst 

150 minuter fysisk aktivitet per vecka av minst måttlig intensitet. Vilket kan vara aktiv 

transport i vardagslivet i form av till exempel promenader eller cykling, som uppfyller 

rekommendationen vilken är t.ex. 30 minuters rask promenad eller cykling fem dagar per 

vecka (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Nivåer av fysisk aktivitet mäts i Metabolisk ekvivalent, MET 

Nivåerna av fysisk aktivitet handlar om energiförbrukning och mäts i metabolisk ekvivalent 

(MET), för stillasittande och den fysiskt inaktiva nivån handlar det om MET under 1,5 och för 

fysisk aktivitet över 1,5 (FYSS, 2016).  

Aktiv transport sker på en måttlig fysisk aktivitets nivå d.v.s. över 3 MET (Faskunder, 2013). 
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Datainsamlingen 

Artiklarna valdes från auktoritära offentliga myndigheters rapporter och från sökningar i 

artikeldatabaser d.v.s. osystematisk sökning och systematisk sökning (SBU, 2017). 

Sökningarna i artikeldatabaserna skedde hösten 2018 och våren 2019. Sökningarna gjordes i 

databaserna: Medline, Eric och Cinahl. Valet av Medline var för att nå biomedicinskt 

relaterad data, valet av Eric för att få med sociala inriktningar och Cinahl för att få med 

psykologiskt inriktade studier. Medline samlar ett stort omfång av artiklar inom medicin, 

biomedicin, kognitiv neurovetenskap, epidemiologi och liknande ämnesområden. Sökorden 

som användes på engelska var: health promotion, mobility, transport, physical activity, 

walking, cycling och daily i olika kombinationer.  Det gav ca 800 träffar då filter för följande 

kriterier har sats: Januari 2016- januari 2019; Europa; Peer-reviwed; samt ålder 19-64 år. Från 

dessa har uppskattningsvis ca 100 abstrakts lästs. Från dessa 100, har det lästs 20 artiklar och 

av dessa har fyra artiklar valts.  

Ett antal vetenskapliga originalartiklar valdes från screening av offentliga myndigheters 

rapporter och webbinformation, från deras referenslistor och liknade hänvisningar. Det gäller 

artiklar från WHO, WHO/Europe, EU, OECD, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och 

Livsmedelsverket. På liknade sätt inhämtades uppslag från litteratur inom ämnesområdet samt 

webbplatsen för Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) och 

Fysioterapi. Från dessa har uppskattningsvis ca 20 abstrakts lästs och 10 artiklar lästs och tre 

valts, som ansågs ge underlag för att besvara litteraturstudiens syfte. 

 

Bland artiklarna som sökts fram ur artikeldatabaserna har det även förkommit översiktstudier 

och metaanalyser, från dessa har ett antal originalartiklar valts. Av dessa har sedan upp-

skattningsvis ca 20 abstrakts lästs och 5-10 artiklar lästs och 0 valts, då de inte stämde med 

syftet. 

 

Under senvåren 2019 har en kompletterande sökning av originalartiklar gjorts vilket redovisas 

i text här och i söktabellen nedan i tabell 1. Sökningar i artikeldatabasen Cinahl, där valet av 

databasen gjordes då det finns en inriktning mot psykologiska artiklar, fysioterapi men även 

kring folkhälsa i övrigt. Här användes möjligheten att sätta s.k. tesaurus (Backman, 2016) som 

i Cinahl kallas CINAHL Subject Headings vilket möjliggör säkrare träffar.  
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Sökningar har även gjorts i databasen Eric, valet av denna databas är gjord för att få ökad 

möjlighet att få artiklar som beskriver sociala aspekter och lärande. Även här har tesaurus 

funktionen används, där det skrivs in en term som behålls under sökningen. Avslutningsvis 

har sökningar efter vetenskapliga artiklar gjort i databasen Medline.  

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas  Sökord  Filter  Antal 

träffar  

Lästa 

abstrakt  

Lästa 

artiklar  

Inkluderade 

artiklar  

Cinahl (MM "Health 

Promotion") AND 

mobility AND 

physical activity 

AND walking OR 

cycling 

Peer reviewed 

Mellan åren 

2014-2019  

Kontinental 

Europa  

Åldern 19-64 år. 

ca 100 18 4 3 

Eric "health promotion" 

AND mobility 

AND physical 

activity AND 

walking OR 

cycling 

Inga 35 2 0 0 

Eric walking OR 

cycling 

 

Peer reviewed 

Adults 

Sedan år 2015. 

25 6 1 0 

Medline "Health 

Promotion" AND 

mobility AND 

physical activity 

AND walking OR 

cycling  

Review Articles  

Human 

Mellan åren 

2016-2019. 

ca 350 18 3 0 
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Urval 

Processen med urvalet i databassökningen skedde genom att först läsa rubriker på träffar som 

kom upp och med vägledning från detta lästes därefter abstrakten för artiklar som berörde 

frågeställningen. Sista steget i denna urvalsprocess var att läsa abstrakt igen och därefter läsa 

och spara ner hela artiklar för att pröva dessa mot kvalitetskriterier så att ett val av vilka 

artiklar som skulle ingå i resultatdelen kunde avgöras. Kvalitetskriterierna handlar t.ex. om 

artiklarnas validitet både extern och intern, tydlighet i syfte och datainsamlingsförfarande, 

reliabilitet och fler faktorer som även återfinns i checklistor som STROBE (Bowling 2014; 

Malterud, 2014).  I figur 1 redogörs omfattningen kring urvalsproceduren som kan kopplas till 

uppsatsens avsikt och tidsperspektiv. 

 

Figur 1. Flödesschema för urvalsprocessen  

 

 

Överväganden och resonemang för urvalet kring population har varit följande: att söka studier 

och data kring vuxna, fokus på vuxna i arbetsförålder och att vara könsneutral. Vidare att söka 

efter studier och data från Europa eller västerländska länder med avsikten att finna mer 

adekvat kunskap där klimat, kultur och genetiska faktorer stämmer mer överens med Sverige. 

Därmed har en god generaliserbarhet av resultatet eftersträvats. Då kunskapsområdet ständigt 

Antal lästa titlar  
vid manuell- och databassökning 

ca 1500 

Antal lästa artikel- 
sammanfattningar 

ca 180 

Antal lästa originalartiklar 
ca 40 

Antal valda artiklar för litteraturstudien 
n=10 
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utvecklas eftersöks i första hand data från år 2014 och framåt i tiden. Artiklarna som väljs är 

granskade, innehåller inga jäv-konflikter och uppfattas hålla en hög vetenskaplig kvalitet samt 

ska inte innehålla etiska betänkligheter (Anderson, 2016; Backman, 2016).   

Demografiskt urval sker alltså ur ett geografiskt perspektiv och åldersgrupper. Sökord kring 

aktiv mobilitet har gjorts med flera synonyma begrepp som transport, travel och commute. 

Exkludering har gjorts av vetenskapliga artiklar som inte anses ha hög kvalitet eller har 

ansetts för svårtolkade. Det kan röra sig om studier med oklart syfte, studier med andra oklara 

kvalitetskriterier såsom vilka begrepp som har använts, tillvägagångssätt vid mätningar etc. 

Det har även förekommit studier där resultatet har varit svårtolkat både från text och tabell. I 

tabell 2 nedan redogörs inkluderings- och exkluderingskriterier. 

 

Tabell 2. Urvalskriterier  

Urvalskriterier Inkluderande kriterier Exkluderande kriterier 

Gäller vid urvalet av 
originalartiklar för den 
gjorda litteraturstudien. 

Vuxna i arbetsförålder, 
företrädelsevis 19-64 år. 

Västerländska länder. 

Artiklar från 2014 och nyare. 

 

Handlar enbart om män eller 
enbart om kvinnor. 

Om det enbart handlar om 
viss etnicitet eller civilstånd. 

Bedömt ha låg kvalitet. 

Bedömts svårtolkade. 

Artiklar om sekundär eller 

tertiär prevention. 

Artiklar med fokus på skade-

prevention. 

Artiklar om elit och hög 

intensiv aktivitet. 

 

Dataanalys 

Backman (2016) beskriver att den kvalitativa analysen görs genom en kategorisering som ofta 

struktureras innan själva datasamlingen börjar. Avsikten med analysen är att få en helhetsbild 

och förstå bakomliggande mekanismer kring berörda faktorer. Det görs i en enklare nivå av 
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syntes för att från artiklarna söka olika perspektiv och synsätt (Bowling, 2014). Sedan 

beskrivs detta tematiskt i s.k. kategorier i resultatet. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

har sökts och kvalitetsgranskining av artiklarna har gjort enligt Bowlings rekommendationer 

(2014) och med stöd av checklistorna från STROBE. Arbete har gått till så att artiklar sorteras 

ner i olika mappar och undermappar för att få en uppdelning på kategorierna. I mapparna har 

sedan noteringar i separat dokument gjorts för att jämföra och värdera innehållet.  

I samband med analys och tolkning av insamlade artiklar är det även viktigt att ha insikt i att 

studiens författare med sin förförståelse kan tänkas påverka urvalet av data och sedan även 

tolkningen (SBU, 2017). I denna studie har ett objektivt synsätt eftersträvats.  

Backman (2016) beskriver att urvalet av artiklar behöver förhålla sig till frågeställningen som 

studien har. Det gäller att finna de mest relevanta söktermerna för att ringa in så adekvat data 

som möjligt och exkludera irrelevant som inte svarar på syftet. Det kan ändå vara relevant att 

även få med perspektiv kring närliggande och bakomliggande faktorer som berör syftet. Det 

kan exempelvis handla om socioekonomisk status, om stödjande eller störande miljöfaktorer 

etc. Bowling (2014) beskriver olika förhållningssätt i en forskningsprocess.  

För att kunna belysa om aktiv mobilitet i formen cykling och gång kan bidra till en förbättrad 

hälsa i befolkningen så behöver olika faktorer belysas. Stöd för detta tas i den bio-psyko-

sociala modellen.  

Etik  

I folkhälsovetenskapliga studier är etik viktig så är det även för denna studie. Vetenskapliga 

artiklar som har samlas in bedöms ha hanterat och insamlat data på ett etiskt korrekt sätt. De 

artiklar som redovisas har inte ansetts vara etiskt olämpliga, det samma gäller övrig litteratur. 

Vidare att studierna är granskade och håller hög kvalitet (Andersson, 2016). I denna litteratur-

studie har det eftersträvats att artiklarna ska ha trovärdiga avsändare, det gäller så väl 

författarskapet som finansiärer.  

Litteraturstudien belyser artiklar om hälsoutfall vid aktiv mobilitet och omgivningsfaktorer 

kopplat till hälsans determinanter. Omgivningsfaktorer kan beröra i olika grad lagar, regler, 

normer och socialt beteende vilket berör värderingar och folkhälsovetenskapen framhåller 

gärna insatser som inte skuldbelägger, men leder till ökad nytta på ett effektivt sätt (Pellmer et 

al., 2012).   
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RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet från artikelinsamlingen. Resultatet redovisas i olika teman med 

avsikt att kunna besvara frågan om och hur aktiv mobilitet i form av cykling och gång kan 

bidra till en förbättrad folkhälsa. Första temat handlar om biologiska faktorer och här finns 

kvantitativa studier som beskriver biomedicinsk data i förhållande till cykling och gång. 

Andra temat är sociala sammanhang med studier som skildrar demografiska faktorer för 

grupper. Sista temat om omgivningsfaktorer handlar mestadels om den omgivande byggda 

miljön men även om behov av policyarbete för att möjliggöra aktiv mobilitet. Se bilaga för en 

artikelöversikt. 

Tema: Biomedicinska faktorer 

Aktiv mobilitet relaterat till kroniska sjukdomar  

En svensk studie från 2016 som bygger på data från Västerbottens interventionsprogram, där 

avsikten var att följa utvecklingen av riskfaktorer och hälsoläget för populationen. Program-

met startade 1990 med bl.a. syftet att minska insjuknandet i kardiovaskulär sjukdom. För 

denna kohortstudie har det vid två tillfällen inhämtats data därifrån och analyserats mellan två 

grupper. En grupp som dagligen cyklade till arbetet d.v.s aktiv mobilitet och en grupp som 

åkte bil eller kollektivtrafik.  Avsikten var att utläsa data om riskfaktorer för kardiovaskulär 

sjukdom d.v.s. fetma, högt blodtryck, triglycerider i blodet och glukos intolerans för dessa 

båda grupper och göra en jämförelse. I studien fann de hälsofördelar för den grupp som 

cyklade och deras slutsats från studien var att aktiv mobilitet i formen av cykling till sin 

arbetsplats var en värdefull strategi för att minska insjuknandet i riskfaktorer som kan leda till 

kardiovaskulär sjukdom för både kvinnor och män i medelåldern (Grøntved et al., 2016).     

De skriver att det finns en utmaning i samhället att kunna engagera breda populationsgrupper 

i fysisk aktivitet och att aktiv mobilitet kan ses som ett positivt bidrag till detta. I studien 

visade det sig att passiv mobilitet d.v.s. med bil var färdsättet för 59% av individerna, medan 

24% cyklade, 11% gick och 6% redovisade blandade färdsätt. De fann att för alla fyra risk-

faktorerna så fanns en positiv association med de grupper som hade cyklat i jämförelse med 

de grupper som hade nyttjat färdsätt via passiv mobilitet. Vid det nästkommande tillfälle då 

denna jämförelse gjordes kunde de även se positiva hälsofördelar gällande riskfaktorerna för 
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deltagare som valt att under studiens gång börja nyttja färdsättet med aktiv mobilitet vilket i 

detta fall var cykling (Grøntved et al., 2016).     

 

I en studie gjord i Tyskland 2015 diskuteras möjligheten att med aktiv mobilitet i form av 

cykling och gång minska risken för typ 2-diabetes. Studien var en kohortstudie på data från 

åldersgruppen födda år 1985, de grupper som jämfördes med en grupp där ingen förändring i 

resemönster skedde med en grupp som nyttjade aktiv mobilitet. I inledningen till studien 

skriver de att det kan anses allmänt känt att cykling och gång ger positiva hälsoeffekter, 

vidare belyser de att det scenario som de ställer upp där står aktiva mobiliteten för en fysisk 

aktivitetsnivå på 2.5 timmar per vecka på en måttlig fysisk aktivitets nivå. Vilket de beskriver 

som det finns god möjlighet att uppnå på individnivå för en person som ska till sin arbetsplats 

fem gånger i veckan genom att det rör sig om 15 minuter per förflyttningstillfälle som sedan 

summerat blir 2.5 timma/vecka. Deras studie redovisar resultat från populationsnivå. 

Resultatet visar att det genom aktiv mobilitet på det sätt som beskrivits kan minska den 

absoluta risken att utveckla diabetes till 6.4% för män och 4.7 % för kvinnor i de åldergrupper 

som är under 80 år (Brinks et al., 2015).  

I jämförelse mellan den grupp som inte gjort en förändring i sitt resesätt med den grupp som 

anammar resesättet aktiv mobilitet redovisar de från sin studie att det skulle betyda att 14% av 

männen och 15.8% av kvinnorna skulle undvika att utveckla typ 2-diabetes. Ett annat sätt att 

uttrycka det är att 1 av 7 av männen och 1 av 6 av kvinnorna skulle kunna undvika diabetes. 

Vidare lyfter de fram möjligheten att få detta tillstånd genom de trafikplaner och policyarbete 

som görs i Tyskland. Samt att två tredjedelar av den tyska befolkningen bor i städer, där de 

anser att genomförandet av en sådan insats skulle underlättas. Slutligen pekar de även på 

andra sjukdomar t.ex. ischemisk hjärtsjukdom och demens som skulle kunna få positiva 

hälsoeffekter från aktiv mobilitet (Brinks et al., 2015). 

Aktiv mobilitet relaterat till övervikt och fetma  

En studie i Storbritannien från år 2016 där syftet var att undersöka longitudinella associationer 

mellan aktiv mobilitet som cykling och gång till arbetsplatsen och ’body mass index’ (BMI). 

De använde data från en studie kallad ’Communting and Health in Cambridge study’ från år 

2009-2012, vilken bygger på självrapporterad data gällande längd, vikt och aktiv mobilitet. 

Anledningen till studien 2016 var den allmänna oron som problembilden med övervikt och 

fetma utgör i Storbritannien samt även kostnader relaterat till dessa. De såg det intressant att 

undersöka hur cykling och gång skulle kunna vara ett möjligt sätt att inkludera fysisk aktivitet 
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i individers dagliga liv. De ansåg att den evidens som fanns om relationen mellan fetma och 

aktiv mobilitet var svag, av den anledningen ville de göra en longitudinell studie. Resultatet 

från denna longitudinella studie visar dock på liknande sätt att associationen är svag. 

Resultatet visar att studiedeltagare som upprätthöll den cyklande aktiviteten hade ett något 

lägre BMI än de som aldrig cyklade till arbetsplatsen. Resultatet för gåenden visade på samma 

sätt något längre BMI, men utgav inget signifikant värde. De framhåll ändå att för en arbets-

tagare kan det ändå ha ett personligt värde att känna till då denna gör sitt personliga val av 

färdsätt (Mytton et al., 2016).      

 

Det har även gjorts en studie i Australien 2017 kring aktiv mobilitet och andra transport 

former och ’body mass index’ (BMI). Den bygger på utdrag av data från s.k. HABITAT 

studien som är en longitudinell studie kring hälsa för boende i en region i Australien. Den 

studien gjordes för att försöka finna mönster kring hälsa och välbefinnande och har haft fokus 

på individer i medelåldern och äldre. Den studie som beskrivs här från 2017 gjorde uttag av 

data från år 2007 och 2013 som analyserades. Avsikten var att undersöka om det fanns en 

trend i BMI för män och kvinnor som använde ett visst sätt att förflytta sig. Detta för att i 

nästa steg se om det skulle innebära en försvagning av det allmänt annars ökande tillståndet 

av fetma och övervikt i Australien. Här vill de inte enbart koppla detta till arbetspendling 

eftersom de ville få med alla samhällskategorier och undvika så att det inte enbart blir 

individer som har arbete den s.k. ’healthy worker’ inverkan. Studien pågick över sju år och 

enbart de individer som behöll samma färdsätt under hela perioden ingick i studien, inte de 

som bytte färdsätt. Resultatet var att BMI för män som regelbundet cyklade eller gick 

minskade i vikt i genomsnitt med 2.15 kg/m2 respektive 3.20kg/m2. För kvinnor var det 2.55 

kg/m2 respektive 2.42 kg/m2. Studiens konklusion var att individer som regelbundet cyklade 

eller gick fick ett betydande lägre BMI i jämförelse med de som färdades i privat bil. Vidare 

menar de att policyarbete och beteende interventioner bör kunna ta nytta av resultatet för att 

påverka så att ett skifte blir från passiv till aktiv mobilitet som ett medel för att stävja den 

ökande fetman som även relaterar till övrig kronisk sjukdom (Turrell et al., 2018).  
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Tema: Sociala och psykiska faktorer 

Aktiv mobilitet relaterat till demografiska frågor  

Från Storbritannien finns denna studie från 2014 som ställer frågan om det finns ett socialt 

mönster gällande aktiv mobilitet samt om det även finns skillnader för grupper boende i urban 

eller rural miljö. De har för studien använt data från en studie gjord på hushållsnivå den s.k. 

’UK Household Longitudinal Study’. De har med datauppgifter om ålder, kön, utbildnings-

nivå, sysselsättningsnivå (arbete), ekonomi på hushållsnivå etc. En frågeställning har varit hur 

ofta personen i fråga cyklar eller går då det gäller resor som är kortare än 2-3 miles ( d.v.s. 

drygt 3 till nära 5 km). Svaren på denna fråga var att 43% av de tillfrågade svarade att de 

regelbundet cyklade eller gick vid denna typ av korta resor, men det fanns en skillnad mellan 

boende i urbana och rurala miljöer. För urbant boende var till 64 % mer troligt att de skulle 

cykla eller gå i jämförelse med de som bodde ruralt, vidare var det var något mer vanligt att 

yngre än äldre personer använde sig av aktiv mobilitet. Det var även mer vanligt att hushåll 

med låg inkomst ofta använde aktiv mobilitet samt så gällde samma även för hushåll där det 

fanns deltidsanställningar eller arbetslöshet (Hutchinson et al., 2014).  

 

En studie från Australien publicerades 2015 och bygger på hälsorelaterad data från år 2007 ur 

HABITAT studien som har samlat in data för medelålders individer boende i en region där. 

En anledning till valet av denna data var att den berör den åldersgrupp som har en ökad risk 

för kardiovaskulär sjukdom och ett syfte var nu att förstå möjligheten kring att öka fysisk 

aktivitet via cykling som rörelseform. Nu i studien från 2015 avsåg de att se vad två olika 

cyklisttyper ansåg om olika faktorer, de två cyklisttyperna var de som cyklade för rekreation 

och de som cyklade för transport (aktiv mobilitet).  De ville se associationer gällande socio-

ekonomi och naturlig samt den byggda miljön. Studien visade att den naturliga och byggda 

miljön hade störst betydelse för de som använde cykeln som aktiv mobilitet och avstånd till 

destinationen var även av betydelse. Boenden rapporterade exempelvis hur många timmar och 

minuter som de hade cyklat för transport under den senaste veckan. I resultatet går det att 

utläsa att bland de som cyklade för transport så cyklade de i yngre medelåldern oftare än de i 

övre medelåldern och män cyklade oftare för transport i jämförelse med kvinnor. Vidare att ju 

högre utbildning desto högre procent andel cyklade samt ju högre inkomst på hushållsnivå ju 

oftare cyklades det för transport. Studien visade även att heltidsanställda i större utsträckning 

cyklade för transport än de deltidsanställda och de som var utanför arbetsmarknaden. 

Författarna till studien menar att det är värdefullt i stadsplaneringen och i policyarbete att ta 
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hänsyn till att det finns olika syften, d.v.s. här olika cyklist typer att ta hänsyn till vid åtgärder 

att främja ett ökat cyklande (Heesch et al., 2015). 

 

En studie från Storbritannien, ifrån 2014, beskriver utfallet av en intervention där de avsåg att 

utläsa beteendet kring fysisk aktivitet och aktiv mobilitet. Anledningen till interventionen var 

den höga nivån av fysisk inaktivitet som kunde utläsas och därmed den oro som fanns från 

samtida forskning kring inaktivitet i relation till kroniska sjukdomar såsom diabetes. Samt den 

kunskap som fanns att fysisk aktivitet kan bidra till individers välbefinnande och hälsa. 

Studien bestod av enkäter till hushåll som besvarades under en treårsperiod, år 2009 och 

2012. Interventionen uppmanade interventionsdeltagarna att öka sin fysiska aktivitet allmänt i 

alla former och framförde även aktiv mobilitet med cykling och gång som bidrag till detta. De 

framförde även möjligheten till kollektivtrafiklösningar som i realiteten inkluderar en stunds 

gång eller cyklig. I Skottland där interventionen skedde finns ett övergripande mål om att 

befolkningen ska uppnå den rekommendera fysisk aktivitets nivå per veckan (150 minuters 

måttlig fysisk aktivitet), målet är att 50% av befolkningen ska nå det målet till år 2022 och 

innan studiens start var det 39% som nådde den rekommenderade nivån. Resultatet från 

interventionen summeras positivt med att i medeltal ledde interventionen till att 6% fler av 

interventionsdeltagarna nådde de rekommenderade nivåerna i jämförelse med individer från 

kontrollområdet. Gällande olika individgrupper var det svårt att utläsa utfallet då faktorer 

relaterar till varandra, de fann exempelvis att anställda oftare ägnade sig åt fysik aktivitet men 

som ändå inte nådde upp till de rekommenderade nivåerna och de förde ett resonemang om 

detta kunde relatera till ’cost of time’ och därmed att anställning inte säkert skulle vara en för-

del utan en nackdel för att öka omfattningen. Individer som tenderade att i mindre omfattning 

uppnå de rekommenderade nivåerna var både anställda och icke anställda. I slutdiskussionen 

nämner de även att det tar tid att arbete med beteendeförändringar och hälsofrämjande arbete 

som detta och att en treårsperiod kan anses som kort (Nordwood et al., 2014). 

Tema: Omgivningsfaktorer 

Aktiv mobilitet relaterat till omgivande strukturer  

En studie från 2015 som inkluderar sju städer inom EU har flera syften som den vill besvara. 

Det handlar om att undersöka relationen mellan aktiv mobilitet, fysisk aktivitet, luft-

föroreningar och olycksfallsrisk, att utvärdera olika interventioner kopplade till aktiv 
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mobilitet, att förbättra hälsobedömningsverktyg, att främja samverkan mellan disciplinerna 

för folkhälsovetenskapen och transportplanering. En anledning till studien deklareras i 

inledningen där de skriver att enbart en tredje del av den europeiska befolkningen anses nå 

upp de rekommenderade nivåerna kring fysisk aktivitet och att fysisk inaktivitet innebär en 

ökad risk för kroniska sjukdomar. De kopplar detta till de politiska mål och strategier som EU 

har satt upp om övervikt och fetma och anser att aktiv mobilitet kan ge en god struktur för att 

erbjuda behovet av en regelbunden fysisk aktivitet. De summerar studiens bidrag som att det 

nu finns en ökad kunskap om determinanter kring aktiv mobilitet och fysisk aktivitet, 

relationen mellan dessa och kring effektiviteten av aktiv mobilitet. Vidare förmedlar de ett 

konceptuellt tänkande för dessa frågeställningar och via en systematisk översikt har de gett 

bidrag till underlag för WHO:s hälsobedömningsverktyg HEAT (Gerike et al., 2016).  

 

En global utblick gör studien från 2016 där de studerar fysisk aktivitet i urbana miljöer. Här 

inleder de med att beskriva den fysiska inaktiviteten som en epidemi som leder till kroniska 

sjukdomar. Avsikten med denna studie var att beskriva hur den urbana miljön kan relatera till 

fysisk aktivitet genom att använda objektiva mätvärden från den s.k. IPEN studien. IPEN 

studien innehåller mätvärden kring exempelvis trivsamhet att promenera i s.k. ’walkability’ 

områden och om socioekonomisk status med fokus på vuxna i ålder 18-66 år i 14 olika städer 

runt om i världen. Mätvärden som finns är bl.a. tillgången till kollektivtrafik och till grön-

områden. De beskriver att områden som är mer ’walkable’ tenderar även att ge mer fysisk 

aktivitet, att den byggda miljön inbjuder med olika form av utbud som parker, butiker och 

kaféer som bidrar till att individer blir mer fysiskt aktiva. I resultatet benämner de detta som 

mer eller mindre ”aktivitetsvänligt område” (activity-friendly neighbourhood). De finner att 

vuxna boende i mer aktivitetsvänliga områden är fysiskt aktiva i 68-89 minuter mer per vecka 

i jämförelse med de som levde i mindre aktivitetsvänliga områden. De finner därmed en 

relation mellan den byggda miljön och nivån av fysisk aktivitet. Vidare att studien därmed 

kan stärka policyarbetet gällande stadsplanering, transportfrågor och grönområden och 

därmed vara ett verktyg i arbetet mot ökningen av fysisk inaktivitet och kroniska sjukdomar 

(Sallis et al., 2016).  

 

En studie från 2017 tar upp relationer mellan byggd miljö och cykling i syfte för transport 

d.v.s. aktiv mobilitet i Europa. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer i den byggda 

miljön som kan associeras till cykling för vuxna befolkningen i urbana miljöer. Studien var en 

del av forskningsprojektet SPOTLIGHT och data från denna användes. Huvudsyfte för 
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projektet vara att undersöka determinanter kring fetma och söka interventioner kring detta. 

Studien gjordes i fem större städer i EU och socioekonomiska data kring olika områden var en 

del av detta och grupperingar för socioekonomiska nivå och befolkningstäthet gjordes. 

Enkäter med frågeställningar skickades ut under 2014 och drygt 10% av de tillfrågade valde 

att delta i studien. Gällande cykling vara frågeställningen om individerna cyklat de senaste sju 

dagarna och en uppskattning om hur mycket tid detta tagit i anspråk efterfrågades. I studien 

ingick även data om cykelinfrastruktur, gångstråk, grönområden, kollektivtrafik, restauranger, 

butiker, aktivitetscentraler som simhallar etc. samt avstånden till dessa. Resultatet visade att 

individer boende i områden med hastighetsbegränsning (under 30km/h), hade många cykel-

leder, mer träd, mer skräp och bilar som stod parkerade oregelbundet som hinder hade fler 

invånare som cyklade för transport än området då detta inte var fallet. När det gäller att fler 

invånare cyklade då bilar stod oregelbundet parkerade som hinder så fanns det en skillnad 

demografisk och scenariot gällde framförallt yngre vuxna, men inte för de äldre vuxna i 

området. En diskussion fanns om varför så var fallet och ett resonemang var att det var i 

områden där det allmänt var mer intensiv trafik. Studien avslutar med en konklusion att fler 

studier behövs men att resultatet kan innebära att minskad hastighet för bilar och fler cykel-

vägar kan vara effektiva sätt för att främja cyklingen i Europa (Mertens et al., 2017).  



25 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Forskningsprocessen för denna studie påbörjades hösten 2018 med inläsning av litteratur 

kring aktiv mobilitet. Kunskapsinsamlingen har även inkluderat deltagande på föreläsningar 

och webbseminarier samt eftersökningar kring vetenskapliga artiklar med fokus på 

systematiska översiktsartiklar och metaanalyser för att öka förståelsen i ämnet. Datain-

samlingen har således skett enligt en systematisk forskningsprocess med inläsning kring 

ämnesområdet som har varvats med att sålla fram adekvata data. Data från myndigheters 

rapporter och webbplatser har ansetts auktoritära och trovärdiga och har av den anledningen 

använts. Från dessa har ett flertal vetenskapliga originalartiklar sållats fram från referenslistor. 

Systematisk sökning i databaser för vetenskapliga artiklar har även gjorts. Här har en omsorg 

varit att söka artiklar från både medicinskt, psykologiskt och samhällsvetenskapligt håll. 

Urvalet gjordes för att få fram artiklar som berör individer i arbetsförålder, deras kontext och 

möjlighet att få tillstånd daglig fysisk aktivitet i form av aktiv mobilitet.  

 

Validiteten i artiklarna till litteraturstudien kan anse ha varit god, men det kan upplevas att det 

finns en skillnad i detta beroende på vilken frågeställning som artikeln berör. Artiklarna som 

berör mer biomedicinska frågeställningar kan anses vara mer möjliga att mäta det de avser att 

mäta, två av dessa är även kohortstudier som ger ett högre evidensvärde. Generaliserbarheten 

kan anses som starkare för artiklarna kring biomedicin än för de demografiska faktorerna där 

det finns vissa olikheter mellan artiklarna. Reliabiliteten kan anses god och artiklarna som 

berör mer biomedicinska frågeställningar kan anses vara mer preciserade i sina mätningar. 

Forskningsläget är ständigt i en förändring kunskapsmässigt och en annan litteraturstudie 

skulle kunna få fram en annan slutsats utifrån frågeställningar och artikel val.   

 

Styrkor i denna litteraturstudie har varit att det finns en god mängd nyskrivna artiklar och s.k. 

grålitteratur på ämnet om aktiv mobiliteten för att förbättra folkhälsan, det kan antas reflektera 

att det är en angelägen relevant folkhälsovetenskaplig frågeställning. Samtidigt blir det även 

en svaghet då forskningsläget hela tiden förändras då ny kunskap och perspektiv kommer in.  
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Resultatdiskussion  

Två kohortstudier visar att aktiv mobilitet har möjlighet att minska risken för kronisk sjuk-

dom. Den ena studien fokuserar på riskfaktorer som kan bidra till kronisk sjukdom (Grøntved 

et al., 2016) och den andra studien fokuserar direkt på en av de större kroniska sjukdomarna 

nämligen typ 2-diabetes (Brinks et al., 2015). Båda studierna visar att den förändring som att 

cykla eller gå till sin arbetsplats regelbundet kan innebära ger en positiv hälsoeffekt och kan 

bidra på populationsnivå till ökad folkhälsa. Två studier tog upp frågan om BMI kopplat till 

aktiv mobilitet och resulterade i ett visst stöd för att avstanna den viktökning som riskerar att 

finnas vid passiv mobilitet. Samt att det i vissa fall även kan bidra till minskning av BMI och 

därmed minska risken för kronisk sjukdom (Mytton et al., 2016; Turrell et al., 2018).      

 

Studierna som undersökte aktiv mobilitet för olika hushållsgrupper, individgrupper och cykel- 

typer avsåg att föra fram underlag som ökar förståelsen för vem det är som använder sig av 

aktiv mobilitet (Heesch et al., 2015; Hutchinson et al., 2014; Nordwood et al., 2014). Vidare 

skulle denna kunskap kunna användas för att analysera, informera och planera, så att det sker 

en ökad förståelse om olika grupper i samband med policyarbete för att främja aktiv mobilitet 

(Heesch et al., 2015). Men studiernas resultat upplevs inte som samstämda. Exempelvis då det 

gäller personer med arbete, deltidsanställda och arbetslösa så finns det olika utfall i studierna 

där det i en studie innebär att den anställde nyttjar aktiv mobilitet oftare än den utan 

anställning och i en annan att den arbetslöse nyttjar aktiv mobilitet oftare.    

 

Studierna i temat omgivande strukturer påvisar värdet av kunskap kring aktiv mobilitet för att 

stödja planeringen av framförallt stadsmiljöerna, den urbana miljön där majoriteten av med-

borgarna i studierna bor (Gerike et al., 2016; Mertens et al., 2017; Sallis et al., 2016). Ett 

resultat var att i miljöer där fler träd fanns i staden desto mer cyklade studiedeltagarna, vilket 

går att sammanlänka med en av de studierna där det beskrivs som aktivitetsvänliga områden 

(Mertens et al., 2017). Här fanns även ett resonemang om att stärka policyarbetet kring stads-

planering och gröna strukturfrågor då fler cyklande och gående gör att behovet av asfalterade 

ytor i staden efterhand minskas och därmed kunde omvandlas till allt fler gröna områden som 

gynnar ökningen av fysisk aktivitet i olika former i den urbana miljön (Mertens et al., 2017; 

Sallis et al., 2016).  
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Övergripande diskussion     

Som en övergripande diskussion kan det vara värdefullt att reflektera över globala mål-

sättningar, dokumentation och forskning på området som finns i övrigt och mycket pekar på 

att såsom artiklarna i litteraturstudien att aktiv mobilitet som ett exempel på fysisk aktivitet 

kan bidra till förbättrad folkhälsa. WHO (2016) skriver om behoven av att arbeta preventivt 

och förebygga kroniska sjukdomar, fysisk aktivitet framhålls som väsentligt för att likaså 

arbeta preventivt mot övervikt och fetma. WHO anser att det behövs en bra formad fysisk och 

social miljö med möjlighet till aktiv mobilitet vid sidan om ekonomiska och administrativa 

styrmedel. En regelbunden fysisk aktivitet framhålls vara en anledning till framtagandet av 

målet gällande NCD om 10 % minskning av den fysiska inaktiviteten. WHO ser möjligheten 

att förhindra kronisk sjukdom, men att det behövs ett multisektoriellt arbete där en inaktiv 

livsstil, övervikt och fetma-frågor adresseras gällande allmänheten.  

Synergier med globala målsättningar och aktiv mobilitet som preventionsinsats 

WHO/Europe (2017) beskriver tillsammans med Gehl institutet den fysiska planeringen i en 

stad, de ger en bakgrund till europeiska städers utformning och negativa hälsoeffekter som det 

har haft för den stillasittande livsstil som nu är utbredd. De framhåller positiva hälsoeffekter 

med fysisk aktivitet i stadsmiljön och har aktiv mobilitet som ett exempel. De beskriver för-

delar med den dagliga pendlingen från A till B, med cykel eller gång alternativt en blandning 

av färdsätt där man går eller cyklar till och från tåg- och bussars hållplatser. Publikationen 

påminner om de åtaganden som finns att minska de kroniska sjukdomarna genom att minska 

stillasittandet, de beskriver utmaningen men också dess möjlighet att samverka med andra 

målsättningar och nå ’win-win’ situationer. De nämner exempelvis möjligheten att bidra till 

utjämnandet av sociala klyftor. År 2030 kommer enligt prognos 80 % av den europeiska 

befolkningen bo i urbana miljöer, utformandet av våra städer kan utgöra en väsentlig arena för 

ett hälsofrämjande arbete. WHO/Europe (2017) framhåller fördelarna med att gå från 

planering för biltrafik till att planera staden utifrån människorna som bor i den. 

 

En deklaration kallad ‘City in motion – people first’ antogs år 2014 av WHOs europeiska 

ministrar för transport, hälsa och miljöfrågor med syfte att städer och regioner ska bli mer 

hälsosamma och inkluderande, säkra, resilienta och ha mer mobilitets management. År 2016 

togs vidare ett beslut av FN om ’New Urban Agenda’ vilken också har fokus på detta område. 

’Liveability’ i urbana miljöer är begrepp som det talas om, i en av artiklarna i denna litteratur-

studie nämns även ”aktivitetsvänligt område” (activity-friendly neighbourhood) och de 
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nämner sociala fördelar i en stad där fler börjar gå (Sallis et al., 2016). Där sociala 

interaktioner som uppstår reducerar känslan av ensamhet och synliggör sociala sammanhang. 

De menar även att det bidrar till en ökad jämlikhet då gång och cykling inte kräver en större 

ekonomisk utgift. Vidare tar de upp miljömässiga fördelarna med minskat buller, luft-

föroreningar och koldioxidutsläpp (WHO/Europe, 2017).   

 

WHO (2018) menar i ’Global action plan on physical activity’ 2018-2030, GAPPA, att det 

finns bevis att regelbunden fysisk aktivitet förebygger kroniska sjukdomar såsom diabetes 

samt övervikt, fetma, högt blodtryck och ger mentalt välbefinnande och livskvalitet. Vidare 

att flera av de fördelar som fysisk aktivitet kan bidra med likaså ger positiva synergier för 

andra målsättningar, politiska prioriteringar och Agenda 2030s ’Sustainable Development 

Goals’ (SDG). Därför föreslås ett starkt ledarskap globalt, regionalt och lokalt som 

koordinerar och driver arbetet med en ’whole-of society response’ med breda interventioner 

som ger möjlighet till individer att bli mer fysiskt aktiva i sina dagliga liv. GAPPA har syftet 

att stödja arbetet och WHO menar att det ännu finns en brist på att uppmärksamma och 

investera i detta område. Gällande cykling och gång lyfter de fram detta som en nyckel 

komponent för att få till en daglig fysisk aktivitet. Vidare att det är en sociokulturell fråga och 

det finns likaså socioekonomiska faktorer som spelar in.  

 

Målsättningen som WHO uttrycker har varit att ta GAP för NDC, som har målsättningen att 

minska stillasittandet med 10 % till år 2025, ett steg ytterligare. Vilket görs i GAP för fysisk 

aktivitet, GAPPA, där sätts målet för att minska den fysiska inaktiviteten med 15 % till år 

2030. Båda har 2016 som basår och använder samma indikatorer. År 2030 sammanfaller det 

också med Agenda2030 arbetet och dess SDGs (WHO, 2018). 

Slutsats 

Aktiv mobilitet i form av cykling och gång kan enligt denna litteraturstudie bidra till en för-

bättrad folkhälsa förutsatt att aktivitet kommer tillstånd och nyttjas med följsamhet. För att ge 

strukturellt stöd för att gynna följsamheten är det möjligt att övergripande policyarbete 

gällande ämnesområden och frågeställningar som berör aktiv mobilitet görs och genomförs. 

Något som även är med i globala och nationella målsättningar gällande folkhälsoarbetet. 

Arbete kring aktiv mobilitet förtjänar uppmärksammas och konkreta interventioner genom-

föras, en god följsamhet kan efterhand anammas inte minst av urbana befolkningar.  
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