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SAMMANFATTNING 

Trappor är ett av arkitekturhistoriens äldsta byggnadselement och har genom åren 

transporterat människan bekvämt och säkert mellan olika höjdnivåer. Genom att mäta 

människans steglängd kunde man under 1600-talet ta fram en trappformel för att underlätta 

arbetet i att hitta bästa stegförhållande mellan stegdjup och steghöjd. Det visade sig under 

åren att trappformeln, i vissa fall, inte ger bekväma trappor. År 1957 tog Lars Einar Eriksson 

fram den så kallade bekvämlighetskurvan, även den ett verktyg för att underlätta arbetet i att 

hitta det bästa stegförhållandet. Studiens syfte har därför varit att dels kontrollera ifall dessa 

två verktyg fortfarande är aktuella, eller om dessa måste justeras. Vidare har syftet varit att ta 

reda på vad som avgör om en trappa anses bekväm och säker för användaren, samt om 

justeringar måste göras kring de krav som ställs på trappkonstruktioner. För att uppnå studiens 

syfte och kunna besvara studiens frågeställning har ett frågeschema tagits fram och intervjuer 

genomförts hos fem av Sveriges största trappkonstruktörer. Studiens slutsats kan besvaras 

genom frågeställningarna; vad är det som avgör bekvämligheten och säkerheten hos en 

trappa?,  hur kan en trappa tillverkas så bekväm som möjligt för så många som möjligt?, är 

trappformeln samt bekvämlighetskurvan fortfarande aktuella, eller måste dessa justeras? 

samt finns det några krav i det svenska regelverket som bör justeras? Slutsatsen i vad som 

avgör bekvämligheten och säkerheten hos en trappa är dels individuell men samtidigt beror 

det på flertal olika faktorer som kopplas samman. I slutändan handlar det om en 

helhetsbedömning för den individuella trappan. Det har visats finnas 3 faktorer som är 

grundläggande för att konstruera en trappa som är både bekväm och säker för så många som 

möjligt. Dessa faktorer är; stegdjup, steghöjd samt stegbredd. Vidare förklaras det att det 

likväl handlar om att se till trappans miljö samt vilka dess användare i största mån är. 

Trappformeln behöver nödvändigtvis inte justeras, den uppfyller sitt syfte. Det handlar istället 

om att hitta ett kompleterande verktyg då trappformeln i vissa fall inte ger bekväma 

stegförhållanden. Gällande bekvämlighetskurvan visar det sig att många av respondenterna i 

studien inte hört talats om den men att det anser ändå att det skulle kunna vara ett 

kompleterande verktyg till trappformeln. Studien har resulterat i framtagning utav ett område 

samt en uppdaterad trappformel enligt 4,1H + B = 1025 millimeter. Motivering till 

uppdatering grundas i att nuvarande formel har visats vara bristfällig i avseende på framtaget 

områdes omfattning. 

 

Nyckelord: trappor, trappkonstruktion, Stairs, Stairways, Gait, Stair-climbing, Stair 

pedestrian, psychophysical methods, stair safety, standards for stairs 

  



ABSTRACT 

Staircases are one of the architectural history's oldest building elements and over the years 

they have transported humans comfortably and safely between different altitudes. By 

measuring the human stride length during the 1600s a formula could take place to facilitate 

the work in finding the best relationship between the step depth and step height. It was shown 

over the years that the formula did not always result in comfortable staircases. Therefore in 

1957, Lars Einar Eriksson presented the so-called comfort curve, which is also a tool to 

facilitate the work of finding the best relationship between step depth and step height. The 

purpose of the study was therefore to verify whether these two tools still were two current 

tools or if these had to be adjusted. Furthermore, the aim for this study has been to find out 

what determines if a staircase is considered comfortable and safe for the user and if 

adjustments need to be made regarding the demands of the structures of the staircase. In order 

to achieve the objectives of the study and answer the research questions a questionnaire was 

developed and interviews were conducted on five of the largest staircase builders in Sweden. 

The study's conclusion can be answered through the issues; what is it that determines the 

comfort and safety of a staircase?, how can a staircase be made as comfortable as possible 

for as many people as possible?, Are the staircase formula and the comfort curve still 

relevant, or do they need to be adjusted? And are there any requirements in the Swedish 

regulatory framework that should be adjusted? The conclusion of what determines the 

comfort and safety of a staircase is partly individual, but at the same time it depends on 

several different factors that must be interconnected. In the end it is about a holistic 

assessment of the individual staircase. There are three factors that are fundamental to 

construct a staircase that is both comfortable and safe for as many people as possible. These 

factors are; Step depth, step height and step width. Further, it all comes down to analyze the 

stair environment and its users. The staircase formula does not necessarily need to be 

adjusted; it has shown to fulfill its purpose. It is instead about finding additional tools to the 

staircase formula when it in some cases does not provide comfortable stair conditions. 

Regarding the comfort curve, it turns out that many of the respondents in the study have not 

heard of it but still feels that it could be an additional tool to the staircase formula. The study 

has resulted in a developed area and an updated formula according to 4.1H + B = 1025 mm 

since the current stair formula does not cover the entire developed area. There should be made 

several adjustments regarding the demands of the staircase structures, particularly around the 

requirements for the description of the background, contrast marking, handrails and step 

height. 

 

Keywords: trappor, trappkonstruktion, Stairs, Stairways, Gait, Stair-climbing, Stair 

pedestrian, psychophysical methods, stair safety, standards for stairs  
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1. INLEDNING 

Kapitlet kommer inledningsvis förklara vad som ligger till grund för arbetet och ge en inblick 

i de problem arbetet kommer att byggas kring. Vidare kommer syftet och frågeställningen för 

arbetet att beskrivas. 

1.1 Bakgrund  

Människan har genom tiden vandrat på branta, våta och leriga stigar med hjälp av så kallade 

modifierade ”landstrappor”. Dessa modifierade ”landstrappor” kunde bestå av stenar, rötter, 

stockar och diverse olika föremål som kunde fungera som ett trappsteg. Genom att använda 

kompassen från ett mänskligt steg kunde det tas fram geometriska mått och hugga ut dessa i 

berg och skapa en trappa, Templer (1992). Det kan mycket möjligt antas vara effekten av 

upprepade fotspår längst branta och hala sluttningar som legat tillgrund för dagens trappor, 

Jiricna (2001). De tidigaste och enklaste trapporna hade en regelbunden utformning och en 

konsekvent dimensionering. Det finns dock ingen logisk förklaring till detta men det 

spekuleras om att det kan bero på konsekvenserna av mänskliga estetiska instinkter eller av 

våra forntida vanor. Trots det, visar det sig att trappor i forntida civilisationer, i enkla 

samhällen och i komplexa moderna kulturer följer dessa principer, Templer (1992). Ingen vet 

riktigt säkert när trappor togs fram, men det man vet är att trappor är ett av 

arkitekturhistoriens äldsta byggnadselement. (Jiricna, 2001) 

Idag ses en trappa som en kommunikationsled mellan olika nivåer indelad i steg. Trappor kan 

vara raka, vinklade eller svängda och det är viktigt att trappans mått bestäms med hänsyn till 

utrymning och transport (NE 2014). Trappornas huvudsyfte genom tiderna har varit, och är, 

att transportera människan så säkert och bekvämt som möjligt mellan olika höjdnivåer, Jiricna 

(2001). Trots att ett av trappornas huvudsyfte är att transportera användarna säkert visar det 

sig att olyckor som sker i trappor är hela tio procent av alla fallolyckor, Häfla Bruks (2014). 

Vidare förklaras det att den vanligaste fallolyckan hos personer i yrkesverksam ålder, 20 till 

64 år, är just fall i trappor, Ida.msb.se (2015). 

Trappformeln och bekvämlighetskurvan är två olika verktyg som genom tiden utvecklats för 

att konstruera bekväma trappor. Trappformeln är det första verktyget som togs fram under 

1600-talet genom mätningar av människans steglängd och som sedan används för att hitta det 

bästa förhållandet mellan stegdjup och steghöjd. Det visar sig dock att trappformeln i vissa 

fall inte ger speciellt bekväma trappor därför tog arkitekten Lars Einar Eriksson, år 1957, fram 

den så kallade bekvämlighetskurvan i dess syfte att komplettera de kombinationer som inte 

ger bekväma förhållanden. Denna kurva är annorlunda mot trappformel på det sätt att den är 

uppbyggd på empirisk väg, det ligger således ingen formel bakom kurvan, Eriksson (1964).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Arbetets syfte är att ta reda på vad som gör allmänna trappor bekväma och säkra att gå i för 

dess användare samt att undersöka om trappformeln och bekvämlighetskurvan fortfarande är 

två aktuella verktyg för framtagning av trappor, eller om dessa verktyg måste justeras. Vidare 

kommer det att undersökas om det måste göras några åtgärder eller justeringar kring de krav 

och regler som ställs på trappkonstruktioner. Frågeställning som tagits fram för arbetet är: 

o Vad är det som avgör bekvämligheten och säkerheten hos en trappa? 
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o Hur kan en trappa tillverkas så bekväm som möjligt för så många som möjligt? 

 

o Är trappformeln samt bekvämlighetskurvan fortfarande aktuella, eller måste dessa 

justeras? 

 

o Finns det några krav i det svenska regelverket som bör justeras? 

 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningen sker mot trappor i allmänhet där ingen hänsyn tagits till varken brand eller 

tillgänglighetsfrågor då dessa frågor är så stora att det skulle utgöra ett helt examensarbete i 

sig.  
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2. TEORI 

I detta kapitel kommer det redovisas tidigare studier och undersökningar som legat till grund 

för arbetet. Vidare förklaras i kapitlet olika förhållanden och faktorer som påverkar 

säkerheten och bekvämligheten hos trappor. 

2.1 Design av trappor 

Det finns ett flertal aspekter vid trappdesign som har blivit identifierade som viktiga när det 

kommer till säkerhet vid användning av trappor. Några av dessa aspekter är bland annat 

lutning, steghöjd och enlighet, stegbredd och stegdjup, överhäng (trappnos) samt ledstänger, 

Irvine et al. (1990). Detta stämmer överens med vad Boverkets byggregler (1995c) lyfter vid 

utformning av trappor. 

När det kommer till en trappas dimensionering, placering samt till dess formgivning har den 

kommunikationstekniska delen en stor betydelse men likväl den arkitektoniska. Det innebär 

att slitstyrka, säkerhet och dimensionering bör vara några av de avgörande faktorerna gällande 

planering av en trappa placerad i offentlig miljö med stor trafikkapacitet. Den viktigaste 

vertikala förbindelsen mellan två plan är trappan, detta leder till att redan från 

planeringsskedet är det av stor vikt att ta hänsyn till trappans placering för att den ska betjäna 

sitt syfte, Algers et al. (1962). 

2.1.1 Trapptyper 

Generellt sett finns två typer av trappor; raka trappor och svängda trappor. De raka trapporna 

har under hela trapplängden ett konstant stegförhållande mellan steghöjd och stegdjup i hela 

trappbredden medan svängda trappor har ett mer varierande stegförhållande i trappbredd 

under hela trappans längd. Detta är en anledning till varför raka trappor är att föredra framför 

svängda trappor. Det ska dock tilläggas att vid transport av skrymmande föremål är den 

svängda trappan att föredra med sin kontinuerligt svängande gånglinje, Algers et al. (1962).  

Kvarnström (1967) nämner att den u-formade tvåloppstrappan är säkrare än svängda och raka 

enloppstrappor, dessa trapptyper kan ses i figur 1. Detta genom en undersökning som gjordes 

i Malmö där man kontrollerade vilken trapptyp som de flesta olyckorna inträffade. Studien 

visade att olyckor som skedde i en u-formad tvåloppstrappa var mindre än en femtedel av alla 

olyckor och under 1960-talet var denna trapptyp den dominerande, det vill säga att de flest 

tillverkade trappor var just u-formade tvåloppstrappor.  
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Figur 1: Trapptyper, Trüby et al. (2014) 
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2.1.2 Dimensionering 

Det finns tre mästare i historien som var för sig kommit med ett antagande när det gäller 

dimensionering av trappor. Dessa tre mästarna var Vitruvius, Alberti och Palladio. Dessa 

ansåg att trappor skulle dimensioneras enligt, Trüby et al. (2014):  

o 𝐻 = 229 − 247 millimeter och 𝐵 = 457 − 610 millimeter (Vitruvius) 

 

o 𝐻 = 152 − 222 millimeter och 𝐵 = 305 − 592 millimeter (Alberti)  

 

o 𝐻 = 102 − 175 millimeter och 𝐵 = 305 − 526 millimeter (Palladio) 

Dessa teorier bygger på varandra då Albertis teorier baserades på Vitruvius och Palladio i sin 

tur baserades på Albertis teorier. Palladio var den av dessa tre som visade sitt intresse till att 

konstruera trappor som var bekväma för människor att använda. Detta gjorde han genom att 

ändra antalet steg från 11 till 13 istället för Albertios teori om att trappor skulle bestå av 7 till 

9 steg. Vidare förklaras det att steghöjden ändrats genom tiden, från Mayanpyramiderna som 

hade en steghöjd på 400 till 500 millimeter till antika Rom där trapporna hade en steghöjd på 

250 till 300 millimeter och slutligen dagens Europa som har justerat steghöjden till 180 till 

200 millimeter, Trüby et al. (2014). 

”The stairs should be comfortable to climb and should pose no difficulty and steep incline for 

the people” – Citat av Palladio, Trüby et al. (2014).  

Irvine et al. (1990) nämner att det finns tre regler som nästan alltid kommer upp vid design av 

trappors steghöjd och stegdjup, detta enligt amerikansk standard. Dessa tre regler är följande: 

o 𝐻 + 𝐵 = 432 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 445 millimeter 

 

o 𝐻 × 𝐵 = 1778 − 1905 millimeter  

 

o 2𝐻 + 𝐵 = 610 − 635 millimeter 

Vidare förklarar Irvine et al. (1990) andra stora amerikanska byggnormer: 

o Consumer Product Safety Commission (CPSC) 

H < 190 millimeter och B > 254 millimeter 
 

o Building Officials and Code Administrators (BOCA) 

H = 102–178 millimeter och B > 279 millimeter 
 

o National Building Code (NBC) 

H < 203 millimeter och B > 229 millimeter 
 

o Southern Building Code Congress (SBCC) 

H < 197 millimeter  och B > 229 millimeter 

Efter Kvarnströms (1977) studier sammanfattade han att trappor bör dimensioneras så att 

stegdjupet ligger mellan 250 till 300 millimeter och att steghöjden bör ligga mellan 150 till 

200 millimeter. Anledningen till att stegdjupet inte ska dimensioners större än 300 millimeter 
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kan förklaras genom att småväxta personer i de fallen kommer ta onormalt stora steg vilket 

innebär obalans i trappgåendet. Vidare förklaras att steghöjder lägre än 150 millimeter innebär 

orytm i trappgåendet. Det kan även tilläggas att stegnosar inte ger någon positiv effekt. 

Fortsättningsvis förklarar Kvarnström (1977) att för den enskilde individen bör två olika 

trappor tillverkas, en trappa för nedåtgående och en för uppåtgående. Vidare ges en förklaring 

kring individens tillvägagångsätt vid förflyttning i trappor: där man vid uppåtgående placerar 

halva fotsulan på trappsteget medans man i nedåtgående placerar hela fotsulan. 

Nemire et al. (2015) förklarar att vid en studie gjord av en Templer visade det att felkliv hos 

användaren var färre hos trappor med en steghöjd mellan 117 och 183 millimeter och där 

stegdjupet var större än 312 millimeter. Slutsatsen från dessa studier blev att man 

rekommenderade att trappor skulle konstrueras med en steghöjd på 180 millimeter och ett 

stegdjup på minst 280 millimeter. 

Vid dimensionering av trapploppens bredd gäller krav för säker transport av bår. Dessa 

uppfylls då raka trapplopp dimensioneras med en bredd på 1200 millimeter medan vinklade 

eller svängda trapplopp kan behöva dimensioneras med en större svängradie. Dessa krav 

gäller dock inte om transport av bår kan ske med hiss. Vidare bör trapplan dimensioneras 

minst lika bred som trappan och att variationer i steghöjd under ett och samma trapplopp bör 

undvikas. I de fall där detta inte går att undvika bör tydliga markeringar användas på 

trappstegen som avviker från resterande. Vidare förklaras att minsta stegdjupet i trappans 

gånglinje bör vara 250 millimeter, Boverkets byggregler (2015c). 

2.1.3 Lutning 

I svenska mått är den vanligaste lutningen hos en trappa mellan 10 till 45 grader och vid 

trappor med lutning under 10 grader använder man sig av en övergångsform mellan trappa 

och ramp. Det innebär att vid denna övergångsform ska trappans plansteg göras så stora att 

användarna kan bibehålla sin hastighet och därmed ta ett eller flera steg på samma plansteg, 

Algers et al. (1962), Bodin et al. (2009), Bodin et al. (2013). När det kommer till vad som 

anses vara rätt lutning hos en trappa skiljer sig den amerikanska standarden från den svenska. 

Enligt Irvine et al. (1990) gäller 20 till 50 grader för en trappa men att man föredrar att de ska 

ligga mellan 30 och 35 grader.  

2.1.4 Ledstänger 

Att trappor är försedda med ledstänger kan vara en viktig aspekt. De fungerar som guider, 

synliga referenser eller som stabilisator, främst för äldre personer. Effekten hos ledstänger 

beror helt och hållet på om användaren väljer att använda den. Det finns ett flertal olika 

faktorer som kan påverka detta, t. ex. ledstängernas synlighet, bekvämlighet, dess höjd och till 

och med dess friktionsegenskaper, Jackson & Cohen (1995). 

I Kvarnströms (1977) studier undersöktes viktiga aspekter gällande trappor, trappgåendet och 

om användarna utnyttjade ledstänger. Studierna av smala trappor visade att testpersonerna 

använde sig av ledstänger i en omfattning om 100 procent som stöd för att transporteras i 

trappor. I smala trappor användes båda händerna på varsin ledstång, vilket var en stor skillnad 

från breda trappor där 72 procent av testpersonerna använde sig av handledarna och det med 

en hand. Forskarna försökte komma fram till vilken höjd som var bäst lämpad för allmänna 

trappor, vilket visade sig vara omöjligt. Oavsett vilken höjd handledarna var placerade på blev 
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utfallet detsamma vid händelse av fall eller snubbling. För ledstänger hos smala trappor 

visade studierna att den bäst lämpade höjden för allmänna trappor bör ligga på 900 millimeter. 

Ledstänger bör sättas upp med en höjd på sin överkant på 800 millimeter från trappkant, detta 

för att barn ska kunna nå den samtidigt som vuxna kan nå den. Ibland kan även två ledstänger 

sättas upp, ett för barn på cirka 600 millimeter och ett för vuxna på cirka 900 millimeter. En 

rund ledstång ger bra fäste åt både vuxna och barn, då med en diameter mellan 30 och 50 

millimeter. Vuxna har svårt att greppa en ledstång med mindre diameter än 30 millimeter och 

barn har svårt att greppa en ledstång med större diameter än 50 millimeter, därför är dessa 

mått tillämpbara, Algers et al. (1962). Boverkets byggregler (2015c) nämner att ledstänger, 

räcken och dylikt inte bör inkräkta på trapploppets bredd mer än 100 millimeter och detta 

gäller på båda dess sidor. Vidare förklarar Boverkets byggregler (2015c) att ledstänger bör 

löpa förbi en trappas början och slut med 300 millimeter. 

Det har visat sig vid en studie, Nemire et al. (2015) att till följd av felsteg hos 

trappanvändaren ska denne kunna ta emot sig i ledstänger för att förhindra fallolyckan. Det 

visar att ledstänger under 864 millimeter inte är användbara för att förhindra fallolyckor utan 

ledstänger mellan 910 till 1020 millimeter är de mest optimala. Studien visar även att den 

mest optimala utformningen av handprofil hos ledstängerna är de cirkulära med en diameter 

på 38 millimeter. Kvarnström (1977) nämner att den cirkulära handledsprofilen är den som 

rekommenderas. 

2.1.5 Trappräcke 

Trappräcke är en säkerhetsåtgärd som bör monteras på de delar av trappan som har fria sidor. 

Trappräcken bör monteras med en höjd på minst 900 millimeter räknat från trappstegens 

framkant. Då barn har en tendens till att vilja klättra på saker och ting är det av stor vikt att 

räckverket inte bjuder in till klättring. Av vikt är att tänka på att räckverkets täthet inte heller 

får vara för glest så att barn kan fastna eller till och med ramla igenom räcket. Vid 

dimensionering av räckverk bör man därför tänka på att barnens huvud är den största delen, 

där två åringar har en huvudbredd på cirka 100 till 140 millimeter således bör tätheten hos 

räcken inte överskrida 100 millimeter, Algers et al. (1962). Vidare nämner Boverkets 

byggregler (2015c) att om våningshöjden, mätt från golv till golv, är mer än 3000 millimeter 

bör räckets höjd vara minst 1100 millimeter.  

Kvarnström (1977) nämner att barnvänliga ledstänger bör placeras i trappan på en höjd på 

cirka 700 millimeter, detta för att barn ska kunna ha samma förutsättningar som de vuxna och 

kunna stoppa ett fall. Detta stämmer dock inte överens med vad normerna säger, då ledstänger 

inte bör placeras på en sådan höjd att den bjuder in till klättring. Genom att placera vertikala 

gallerräcken vid ledstängerna kan barnen få en chans till att greppa tag i räcket och därmed 

stoppa ett fall, Kvarnström (1977). 

2.1.6 Markering av trappsteg och trapplopp 

Markering av trappsteg är en viktig del i säkerheten. Trappans start och slut skall tydligt 

markeras så att det är lätt att uppfatta var trappan börjar och slutar. Detta kan göras på flera 

olika sätt som till exempel att tydligt belysa det översta respektive nedersta trappsteg eller att 

dessa trappsteg markeras med en tydlig färgkant som kontrast till resterande trappans färg, 

Algers et al. (1962). 
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Boverkets byggregler (2015c) nämner för att personer med nedsatt synförmåga ska uppfatta 

nivåskillnader bör trappor förses med kontrastmarkeringar på ett konsekvent sätt i hela 

byggnaden. Detta gäller dock inte trappor i småhus och inom enskilda bostadslägenheter i 

flerbostadshus. Vidare nämns att ”en trappas nedersta plansteg och motsvarande del av 

framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha en ljushetskontrast 

på minst 0,40 enligt Natural Color System (NCS)”. Enligt Foster et al. (2014) är markeringens 

placering på trappsteget en viktig faktor, främst för äldre personer då de kanske har försämrad 

syn. Vidare ger dom förklaringen att färre felkliv inträffar om markeringen placeras så nära 

stegets framkant som möjligt. 

2.1.7 Gånglinjens betydelse 

Definitionen gånglinje kan sägas vara den väg som användaren väljer att gå i trappan. Tar 

man hänsyn rent praktiskt till hur olika användare rör sig i trappor kan man klart och tydligt se 

att det skiljer sig från användare till användare. Orsaken till detta är bland annat användarens 

kön, ålder och hastighet men också tillgång till ledstänger, Kvarnström (1977). 

Vid konstruktion av trappor tar man hänsyn till var gånglinjen placeras i trappan. Längs denna 

gånglinje ska stegdjupet och steghöjden vara enhetligt. Det vill säga att inga varierande höjder 

eller längder får uppstå längs linjen och detta i hela trapploppet. Denna aspekt gäller främst i 

svängda trappor, Kvarnström (1977). Vidare nämner Häfla Bruks (2014) att trappor kan vara 

konstruerade på en mängd olika sätt därigenom är det viktigt att tänka på var man placerar 

trappan utifrån hur den tänka gånglinjen ser ut. Skulle en trappa placeras på ett sådant sätt att 

den tänkta gånglinjen inte stämmer överens med den verkliga, ökar risken till olyckor. 

Dessutom nämner Boverkets byggregler (2015c) att lutningen i gånglinjen inom samma 

trapplopp inte bör ändras. 

För en rak trappa ska gånglinjen placeras på 300 till 400 millimeter från ledstången. Vid 

svängda trappor ska gånglinjen placeras 300 millimeter från ledstången, som i sin tur placeras 

på yttervägg. Det kan även förekomma att två gånglinjer placeras i svängda trappor och vid 

dessa tillfällen ska den inre gånglinjen, den närmast trappans mitt, placeras 850 till 1000 

millimeter från yttervägg. Det är likväl viktigt att ta hänsyn till dess lutning då den inre 

gånglinjen oftast blir väldigt brant, därför bör gånglinjen inte luta mer än 45 grader, Algers et 

al. (1962), Bodin et al. (2009), Bodin et al. (2013). 

2.2 Säkerhet 

En av de viktigaste faktorer man måste ta hänsyn till vid konstruering av trappor är hur säker 

trappan blir för dess användare. 

2.2.1 Fallolyckor 

Vid Lunds Tekniska Högskola har studier gjorts kring hur olyckor sker i trappor. I dessa 

utsattes testpersoner för flera olika faktorer som skulle få personerna ur balans. Dessa skulle 

representera ”vanliga” faktorer som kunde ske utanför den byggda laboratoriemiljön. De 

faktorer som studerades var bland annat hur stegdjupet och steghöjden skiljer sig åt från steg 

till steg, så kallad ojämn trappa. En annan faktor var hastigheten som kontrollerades genom 

att låta testpersonerna gå i de olika trapporna med olika hastigheter, det visade sig att på 4120 

steg var det endast en gång någon snubblade, föll eller att det blev ett felkliv. Slutligen 

gjordes ett experiment som innebar att testpersonerna skulle bli utsatta med bördor i form av 
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fem kilo tunga kartonger, brickor, koffert eller bärkasse. Det senast nämnda experimentet 

resulterade i att testpersonerna nästan helt och hållet gick felfritt i trapporna. Detta tack vare 

att de nu skärpte till sig och gick i jämn och lugn takt, Kvarnström (1977). 

Olyckor i trappor står för cirka tio procent av alla fallolyckor och trefjärdedelar av dessa sker 

då användaren är nedåtgående. De flesta olyckorna i trappor sker antingen i den översta delen 

av trappan eller vid den nedersta delen. Det är därför viktigt att ta hänsyn till var man placerar 

trappan i förhållande till entrédörrar och dylikt, Häfla Bruks (2014). Varje år snubblar, halkar 

och faller människor i trappor, trots att människan redan från barnsben lärt sig att gå upp och 

ner i trappor, Jackson & Cohen (1995). Det räcker med en skillnad på sex millimeter mellan 

intilliggande trappsteg för att det ska orsaka störning i fotens rytm och därmed leda till ett fall 

eller någon form av obalans hos användaren, Nemire et al. (2015). Nemire et al. (2015) har 

vidare tittat på en studie som visar att trappor med en skillnad på minst sex millimeter mellan 

trappstegens djup, höjd eller överhäng (trappnos), var två till tre gånger vanligare hos trappor 

där fallolyckor redan inträffat. Kvarnström (1977) säger att säkerheten ökar hos trappor om 

dessa konstrueras likformiga, det vill säga att inga variationer förekommer i steghöjd, 

stegdjup eller i lutningen hos trappan, utan dessa ska förbli likformiga. 

Miller & Esmay (1961) hittade vid en fältstudie gjord på över 101 trappor där fallolyckor 

inträffat, att hela fyrtiofem procent av dessa trappor hade en ojämnhet på 25 millimeter eller 

mer. Dessa ojämnheter kunde främst hittas antingen på trappans övre del eller på dess nedre 

del. Miller & Esmay (1961) intervjuade några av de drabbade, det visade sig att största 

orsaken till fallen var halka men att det inte endast var ojämnheterna som var orsaken utan 

olika faktorer spelade in, vilka dessa faktorer var förklarades dock inte. Roys & Wright 

(2005) menar att denna typ av halka kan vara en påföljd av antingen för höga trapphöjder eller 

ett för korta stegdjup. 

Det finns studier gjorda av Templer (1992) samt Jackson & Cohen (1995) som visar att 

fallolyckor sker oftast i kortare trappor, mindre än sex steg, eller hos längre trappor, men då 

sker olyckorna antingen i de tre översta stegen eller de tre nedersta stegen. Vidare nämner 

Jackson & Cohen (1995) att felet vid snubblingar, halkningar och felkliv nödvändigtvis inte 

beror på användaren utan det finns utförda studier som visar att olyckor sker när olika villkor 

råder, vilka dessa är nämner de dock inte. 

Cohen et al. (2009) har gjort en studie som byggde på att studera 80 stycken redan tillverkade 

trappor, där fallolyckor inträffat och användarna blivit skadade. Det visade sig att 80 procent 

av dessa fallolyckor skedde när användaren var nedåtgående. Detta styrker den teori som dr. 

Joan Ward gjorde, där man istället för att studera och prioritera den uppåtgående rörelsen 

borde man prioritera och studera den nedåtgående rörelsen, detta på grund av 

säkerhetssynpunkterna, Kvarnström (1977). 

Nemire et al. (2015) nämner att olyckor kan ske då trappor är för flacka. Därför anser de att 

det vore bra med någon studie som visar vad den maximala längden hos stegdjupet kan vara. 

Ett exempel som tas upp är att det finns trappor som har stegdjup 510 millimeter. Dessa 

trappor gör att användaren måste ta mer än ett steg för att ta sig till nästa trappsteg, vilket 

orsakar att användaren tappar sin gångs rytm och därmed ökar risken för olyckor. Vidare 

nämner Nemire et al. (2015) att det finns behov av att ta fram en metod som kan hjälpa 

dagens konstruktörer att kontrollera säkerheten hos nykonstruerade trappor innan de är 

färdigställda.  
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Fallolyckor bär större risk i svängda trappor än raka trappor då svängda trappor är svårare att 

gå i. Dock är det väsentligt att de långa raka trapporna har ett vilplan då risken för svåra 

fallolyckor ökar om trapporna ej har denna konstruktion, Svensson (2008). 

Kvarnström (1977) nämner att vad som skulle vara absolut bäst är att införa en standard som 

säger att alla trappor borde utföras med samma dimensioner, då människan redan efter tre steg 

känner igen stegmönstret. Vidare nämner Häfla Bruks (2014) att hjärnan är ett av de 

viktigaste organen människan har. Då människan går i trappor registrerar och programmerar 

hjärnan trappans gångrytm, redan efter tre tagna steg, och förväntar sig att de kommande 

stegen ska vara desamma som de föregående stegen. 

2.2.3 Andra faktorer 

Andra viktiga faktorer som kan orsaka fallolyckor eller obalans hos användaren är väta, smuts 

eller främmande föremål. Templer (1992) redovisar en studie av Svanström där 8 procent av 

fallolyckorna som skedde var för att det fanns smuts, väta eller något främmande föremål i 

trapporna. Det man måste tänka på är att dessa föremål inte alltid är synliga för användaren. I 

vissa av fallen skymmer trappstegen i sig smuts, vatten, is eller något annat främmande 

föremål, medans det i offentliga miljöer kanske vistas ett flertal människor samtidigt i trappan 

som gör att synfältet minskar och där med missar användaren att upptäcka smuts, väta eller 

andra föremål. Ibland kan det till och med vara så att ljuset är en del av orsaken till att föremål 

inte är synliga, Jackson & Cohen (1995). 

2.3 Bekvämlighet 

Vid en studie på Lunds Tekniska Högskola (LTH) under 1970-talet gjordes ett flertal försök 

för att kartlägga ansträngningsgradens betydelse vid trappgåendet. Det som gjordes var dels 

att mäta och kontrollera testpersonernas andnings- och muskelfunktioner, vilket i sin tur ledde 

till att man kunde konstatera att begreppet ”bekvämlighet” knappast är relevant vid 

trappgåendet, Kvarnström (1977). Det finns dock en studie gjord av Irvine et al. (1990) som 

visar vad som avgör om en trappa upplevs komfortabel, detta kan mätas med hjälp av 

psykofysiska metoder som bygger på självskattning.  

2.3.1 Psykofysiska metoder 

Med psykofysiska metoder menas att man mäter den sensoriska uppfattningsförmågan hos 

användaren. Det innebär att man mäter hur starka människors känslor är vid yttre händelser. 

Ett exempel på detta kan vara hur ansträngningen upplevs vid trappgåendet, Psykologiguiden 

(2015). 

Irvine et al. (1990) har gjort studier som bygger på psykofysiska metoder för att se till 

användarnas uppfattning om vad som är acceptabel trappdesign. Syftet med deras studie var 

att använda psykofysiska tekniker för att studera ett antal utvalda parametrar och jämföra 

dessa mot dåtidens praxis och rekommendationer. Deras studie byggde på 40 kvinnor och 26 

män. Testpersonerna hade en ålder mellan 19 och 69 år. Uppgiften för dessa personer var att 

testa ett antal trappor och utifrån dessa identifiera vilken som var att föredra och vilka de fann 

acceptabla, konstiga eller svåra att gå i. Utöver ålder och kön tittade de även på 

testpersonernas måttförhållanden, däribland personernas knähöjd, fotlängd, längd och vikt. 

Dessa måttförhållanden användes för att kontrollera om testpersonernas svar gällande vilken 

trappa som föredrogs eller accepterades kunde ha någon påverkan. Det visade sig att oavsett 
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vilket måttförhållande, kön eller ålder testpersonerna hade, var det 183 millimeter i steghöjd 

och 279 millimeter eller 305 millimeter stegdjup som var de dimensioner som föredrogs och 

accepterades av alla. Det visade sig även att måttförhållandet hos testpersonerna inte 

påverkades särskilt mycket vid lägre steghöjder än vid högre. En steghöjd på 152 millimeter 

och ett stegdjup på 330 millimeter var även detta något som accepterades från både längre 

respektive kortare testpersoner medans högre steghöjder än 183 millimeter inte accepterades 

av någon testperson. Studien visade även att människor är mer känsliga för olika steghöjder 

än vad de är mot stegdjup, Irvine et al. (1990). 

2.3.2 Trappformeln och  bekvämlighetskurvan 

I arkitektkretsar finns det en trappformel som kan användas för att utforma trappor med 

lämpligt förhållande mellan steghöjd och stegdjup. Trappformeln som vi idag känner till, 2H 

+ B = 600 till 630 millimeter, har under århundraden används för att utforma bekväma 

trappor. Under dessa århundraden har flertalet andra formler tillkommit vilket även legat till 

grund för det som skulle komma att bli Lars Einar Erikssons bekvämlighetskurva. Dessa 

formler är följande, Eriksson (1964): 

1. 𝐵 − 𝐻 = 120 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

2. 3𝐻 + 𝐵 = 750 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  

3. 3𝐻 + 𝐵 = 780 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

4. 8𝐻 + 3𝐵 = 2160 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

5. 2𝐻 + 𝐵 = 600 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

6. 2𝐻 + 𝐵 = 630 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

7. 5𝐻 + 𝐵 = 1070 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

8. 
𝐻2

16,82 +
𝐵2

722 = 1 

9. 𝐻 = √7,875 (73,14 − 𝐵) − 3 

10. 𝐻√𝐻2 + 𝐵2 = 6000 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

11. 2𝐻 + 𝐵 = 23" 

12. 2𝐻 + 𝐵 = 650 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

13. 3𝐻 + 2𝐵 = 1100 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

14. 
4

3
𝐻 + 𝐵 = 520 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

15. 𝐻 + 𝐵 = 17" 

16. 𝐻 + 𝐵 = 460 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

17. 𝐻 + 𝐵 = 480 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

18. 𝐻 × 𝐵 = 5000 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

Trots att många är medvetna om att trappformeln har brister, främst vid brantare eller flackare 

lutningar, är den fortfarande ett av de främsta hjälpmedlen när det kommer till att konstruera 

trappor. Dock ska man inte glömma bort att vid 30 graders lutning, vanligaste lutningen hos 

trappor, ger trappformeln goda värden, Eriksson (1964). Även Häfla Bruks (2014) nämner att 

formeln i vissa kombinationer inte ger bekväma trappor. Där beskriver Bodin et al. (2009) att 

det bekvämaste förhållandet mellan stegdjup och steghöjd fås när B – H = 120 millimeter. 

Ingen vet riktigt vem grundaren av trappformeln är men det tros vara Francois Blondel som 

var den första att mäta människans steg och sedan använda dessa mätningar som bas i sin 

formel, 2H + B = 650 millimeter, Trüby et al. (2014). Formeln togs fram efter mätningar på 

1700-talets fullvuxna, medelstora och friska män som gick uppåt, Häfla Bruks (2014). 

År 1957 presenterade Lars Einar Eriksson den så kallade bekvämlighetskurvan för trappor, 

Nilseinareriksson (2015). Han hade studerat flertalet olika trappor och undersökt vilka som 

ansågs var bekväma att gå i. Han plottade sina resultat i ett diagram där steghöjdens beroende 

av stegdjup kan avläsas. I figur 2 ses Bekvämlighetskurvan, den röda kurvan och ett antal 

exempeltrappor som Lars Einar Eriksson studerade under diagrammets framtagning. I 

diagrammet är även trappformeln inritad som två blåa, räta linjer. Det syns tydligt att 

trappformeln och bekvämlighetskurvan inte stämmer helt överens med varandra. Det är 

endast i mitten de korrelerar väl. 
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Figur 2: Diagram över bekvämlighetskurvan, Eriksson (1964) 
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Formel 8 som nämns ovan ska enligt Lars Einar Erikssons tycke vara den som i störst område 

ger bekväma trappor, dock är denna formel för ohanterlig när det kommer till arbete i 

praktiken. Det visar sig att formler som ger bekväma trappor i störst utsträckning ofta är 

väldigt komplicerade och opraktiska. Därför grundade Lars Einar Eriksson 

bekvämlighetskurvan i syfte att använda den i det praktiska arbetet, den är uppställd på 

empirisk väg vilket innebär att ingen ekvation ligger till grund för kurvans utformning. Vidare 

förklarar Lars Einar Eriksson att många arkitektkontor har under åren använt sig av denna 

kurva och det visar sig att den är tillförlitlig men att i framtiden med mer omfattande försök 

kan den säkert förbättras, Eriksson (1964). 

Vid en undersökning gjord vid Kaiser-Wilhelminstitut i Dortmund kom man fram till att den 

absolut bekvämaste trappan som går att konstruera har förhållandet, H = 170 millimeter och B 

= 290 millimeter. Detta antagandet fick man utifrån att titta på skärningspunkten mellan den 

kurva som togs fram vid undersökningen, B – H = 120 millimeter och trappformeln, 2H + B = 

630 millimeter, Eriksson (1964). Enligt Karlson et al. (1988) bör istället formeln 2/3B + 3H = 

650 millimeter användas för att konstruera bekväma trappor. 

2.4 Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 

Sverige är uppbyggt på lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Riksdagen tar  

beslut om lagar, regeringen beslutar om förordningar och myndigheter beslutar om 

föreskrifter och allmänna råd. Lagar, förordningar och föreskrifter innehåller tvingande 

bestämmelser, vilket innebär att dessa krav måste uppfyllas. Medans allmänna råd innehåller 

beskrivningar på hur man kan eller bör göra för att uppfylla dessa tvingande krav som 

föreskrivs i lagar, förordningar och föreskrifter, Boverkets byggregler (2015a). 

När det kommer till uppförande, flytt, ändring eller underhåll hos byggnader eller andra 

anläggningar då gäller Plan- och bygglagen (PBL) och byggförordningen (PBF). Boverkets 

byggregler (BBR) gäller endast vid uppförande och ändring av en byggnad, Boverkets 

byggregler (2015a). 

Syftet med de regler och krav som föreskrivs i PBL, PBF och BBR är att dessa ska fungera 

som samhällets minimikrav på byggnader när det kommer till bland annat, användbarhet, 

hälsa, bostadsutformning samt säkerhet vid användning, Boverkets byggregler (2015a). 

BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd. Dessa beskriver hur de lagar, förordningar och 

föreskrifter som återfinns i PBF och PBL ska tillämpas. BBR är uppdelad i olika kapitel, 

kapitel 1 och 2 handlar om allmänna regler som tar upp utformningskrav kring tillgänglighet, 

användbarhet och bostadsutformning samt tar upp tekniska egenskapskrav. Resterande kapitel 

tar upp mer ingående de olika kraven. Kapitel 8 - Säkerhet vid användning handlar om vad 

som gör trappor säkra och bekväma, Boverkets byggregler (2015b). 
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3. METOD 

Under detta kapitel förklaras vilken metod som använts under projektets olika delar. Vidare 

förklaras vilket synsätt, vilken datainsamlingsmetod samt vilken metod som slutligen används 

för att analysera insamlad data.  

Björklund & Paulsson (2012) tar upp fyra olika former av studier som man använder sig av i 

undersökningar: explorativa, deskriptiva, explanativa och till sist normativa studier. Denna 

studie är uppdelad i två delstudier, deskriptiva och normativa studier. Den första handlar om 

att undersöka och beskriva hur något fungerar eller utförs. Den andra, normativa, bygger på 

att det redan finns kunskap inom det specifika området som projektet handlar om och målet är 

att vägleda och föreslå åtgärder, Björklund & Paulsson (2012). Vidare förklarar Höst et al. 

(2006) att dessa former av studier även kallas beskrivande samt problemlösande studier.  

Höst et al. (2006) förklarar att det finns fyra stycken olika metoder: Kartläggning, fallstudie, 

experiment samt aktionsforskning. I detta arbete kommer beskrivande och problemlösande 

studier att användas därför är det mest lämpligt att använda sig av metoden aktionsforskning. 

Höst et al. (2006) beskriver att denna metod är mest användbar vid problemlösande studier 

och att denna metod är en variant på fallstudie. Aktionsforskning uppdelas i tre delar där man 

först observerar ett problem sedan tar man fram ett förslag, lösning, på problemet och till sist 

studerar man lösningen för att se om några förbättringar gjorts. I detta arbete kommer det 

endast att fokuseras på de två första delarna, observera samt ge förslag på lösning. Tredje och 

sista delen handlar om att kontrollera om förbättringar skett vilket det inte funnits tid till att 

studera då examensarbetet är på 30 högskolepoäng. 

Björklund & Paulsson (2012) nämner att det finns tre mått på en studies trovärdighet och 

enligt flertalet författare ska dessa alltid tas i beaktning när det kommer till vetenskapliga 

sammanhang, dessa tre mått är: validitet, reliabilitet och objektivitet. Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2008) förklarar att vid kvalitativa studier är det inte viktigt att ta hänsyn 

till reliabiliteten utan det handlar mer om att titta på validiteten.  

3.1 Forskningsdesign 

Då denna studie handlar om att dels beskriva och förklara vad som gör trappor säkra och 

bekväma och dels komma med justeringar kring trappformel, bekvämlighetskurvan samt 

regelverk valdes kvalitativa datainsamlingsmetoden framför den kvantitativa. Då kvantitativa 

datainsamlingsmetoden bygger på numerisk data och kvalitativa bygger istället på ord och 

beskrivningar, Höst et al. (2006).  

3.1.1 Litteraturstudie 

Litteratur- och artikelsökning påbörjades för att få en grundläggande förståelse i det specifika 

ämnet som valts att studera. Då detta ämne är en bred kategori har avgränsningar gjorts för att 

kunna fokusera på de väsentliga delarna som berör arbetets frågeställning och samtidigt kunna 

hitta mer djupgående litteratur och artiklar inom det avsatta området. Det vill säga fokuset låg 

i att hitta vad som bestämmer och avgör trappornas säkerhet samt bekvämlighet. För att hitta 

relevant litteratur användes bibliotek och för att hitta elektroniska källor i form av artiklar 

användes sökmotorer såsom ”Google Scholar”, ”Primo” och ”ScienceDirect”. Vid dessa 

sökningar användes generella ord som berör ämnet såsom: trappor, trappkonstruktion, Stairs, 

Stairways, Gait, Stair-climbing, Stair pedestrian, psychophysical methods, stair safety, 
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standards for stairs. Genom att använda referenslistor hos de redan funna litteraturerna och 

artiklarna kunde fler källor hittas som kunde ligga till grund för arbetet.  

För att ytterligare hitta referenser kontaktades lärare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

inom ämnet ergonomi och hälsa. Lärare inom området förklarade att vad som avgör 

bekvämligheten hos en trappa kan tillexempel mätas med hjälp av psykofysiska metoder som 

bygger på självskattning. 

3.2 Datainsamling 

Det finns flertalet olika alternativ till att samla in den nödvändiga datan som arbetet kräver. 

Då arbetet bygger på aktionsforskningsmetoden beskriver Höst et al. (2006) att det oftast vid 

denna metod används tekniker såsom intervjuer, observationer eller arkivanalys. I detta arbete 

har intervjuer används i form av halv-strukturerade eller som Bryman & Bell (2013) 

benämner denna form, semistrukturerade intervjuer. Denna form, semistrukturerade, innebär 

att man i förväg planerar ett frågeschema innehållande öppna frågor.     

3.2.1 Intervjuer 

”Ett ofta använt sätt att snabbt skingra sin okunnighet och skaffa sig bättre underlag för 

beslut och handling är att fråga den som vet – att intervjua” - Ekholm et al. (2002). 

En del i denna undersökning har bestått av att intervjua personer från företag som jobbar med 

trappkonstruktioner. Varför just intervjuer valts är för dess flexibilitet och är en av de mest 

attraktiva metoderna inom kvalitativ forskning. Dessa intervjuer har skett genom användning 

av ett frågeschema där frågorna är fastställda i förväg och är av typen öppna frågor, vilket ger 

respondenten större frihet till sina svar. Denna typ av intervjuer kallas för semistrukturerade 

intervjuer, Bryman & Bell (2013).  

Semistrukturerade intervjuer handlar om att intervjuaren i förväg planerat ett antal frågor som 

ska ställas till respondenterna, dessa planerade frågor brukar kallas för frågeschema. Det är 

inte nödvändigtvis viktigt att frågorna ställs i den ordningsföljd som frågeschemat visar utan 

detta kan variera mellan olika intervjutillfällen. Något som även brukar förekomma vid 

semistrukturerade intervjuer är följdfrågor, dessa frågor ställs till respondenten för att få en 

mer detaljerade svarsbild, Bryman & Bell (2013), och Höst et al. (2006). 

Genom att använda en sådan typ av intervju där ett frågeschema tagits fram i förväg kan man 

låta respondenten ta del av frågorna innan själva intervjutillfället och på så sätt kan denne läsa 

in sig på frågorna, vilket ger en mer djupgående intervju inom rätt ämne, Björklund & 

Paulsson (2003). Vid framtagning av frågeschemat är valet av att ställa sina frågeställningar 

på ett öppet eller slutet sätt ett av de viktigaste, Bryman & Bell (2013). Syftet är att låta 

respondenterna svara fritt på de frågor som ställs för att dessa svar sedan ska analyseras och 

jämföras mot vad de tidigare studierna visar, därför har öppna frågor använts för att 

konstruera frågeschemat. 

Genom att noggrant planera och strukturera intervjun innan den genomförs kan intervjuaren 

förebygga den kvalitén resultatet kommer att ge. Det är även viktigt att intervjuaren under 

själva intervjun är disciplinerad och ser till att endast ställa en fråga i taget, då människan i 

vanliga samtal oftast har en tendens till att ställa två eller fler frågor åt gången. För att 

slutligen kunna analysera och tolka respondenternas svar är det viktigt att intervjuaren, under 
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intervjun, ställer följdfrågor och inte är ivrig att direkt hoppa till nästa fråga. Vad som även är 

viktigt för intervjuaren att tänka på är att efter intervjun tolka de svar man verkligen fick och 

inte tänka på det man i teorin skrivit och vet sedan innan, Ekholm et al. (2002). Frågeschemat 

kan ses i bilaga 1. 

3.2.2 Urval 

Vid val av företag som skulle intervjuas var målet att hitta företag som har lång erfarenhet 

inom trappbranschen. Fem stycken företag valdes: Drömtrappor, Herrljunga, Häfla Bruks, 

Trappfabriken samt Weland. Dessa företag är några av Sveriges största och ledande inom 

trappkonstruktioner deras erfarenhet gör att undersökningen får en större betydelse och högre 

trovärdighet. 

3.2.3 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer med respondenter från de utvalda företagen. 

För att behandla alla respondenter lika skickades ett mail ut innan vardera intervjutillfälle 

innehållande frågeschema samt information om hur intervjuerna kommer att gå till, se bilaga 

2. För att underlätta intervjuerna användes ett program kallat freeconferencecall. Detta 

program fungerar på det sättet att de inblandade parterna, respondent och intervjuare, ringer 

upp ett telefonnummer och ansluter till ett konferensrum. Väl inne i konferensrummet kan 

intervjuaren bestämma om intervjun ska spelas in eller inte. Detta underlättade då intervjuaren 

i lugn och ro kunde förklara för respektive respondent att det skulle underlätta vidare arbete 

om intervjun kunde spelas in sedan fick vardera respondent ta ställning till hur denne ville 

göra. Ingen av respondenterna hade något emot att intervjuerna spelades in. Vidare frågade 

intervjuaren respondenterna om de ville vara anonyma i arbetet eller om det var okej att 

använda deras företagsnamn i rapporten. Detta för att säkerställa att alla parter behandlas lika. 

Hade det varit någon av respondenterna som velat vara anonym hade det resulterat i att alla 

parter skulle bli anonyma. Alla respondenter var enade om att det gick bra att använda deras 

företagsnamn i rapporten. 

Väl under intervjuerna diskuterades de frågor som tagits fram i frågeschemat, se bilaga 1. Då 

intervjuerna var av typen halv-strukturerade intervjuer användes frågeschemat endast som 

grund och att frågornas följd varierade utifrån respondenternas svar. Vidare under 

intervjuerna ställdes följdfrågor för att få respondenterna att djupare förklara sina svar. Då 

intervjuerna spelades in var det sedan lättare att sammanfatta intervjuerna till textdokument 

innehållande det mest väsentliga delarna. Slutligen kunde en ny kurva tas fram med 

tillhörande område för att underlätta arbetet i att ta fram bekväma trappor. 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel redovisas den insamlade datan som framkommit under intervjuerna. De frågor 

som legat till grund för intervjuerna har även används som rubriker i kommande kapitel, 

dessa frågor kan återses i (Bilaga 1) 

4.1 Bekvämlighet 

Respondenterna fick under denna del av intervjun svara på två frågor gällande 

bekvämligheten för trappor. Detta för att kunna kartlägga vad som rent praktiskt påverkar 

bekvämligheten hos trappor och om dessa stämmer överens med de teorier som studerats.  

4.1.1 Vad är det som avgör om en trappa är bekväm för dess användare? 

Vad respektive respondent anser vara viktiga faktorer kring vad som gör en trappa bekväm för 

dess användare kan ses i tabell 1. Tabellen visar olika faktorer som respondenterna själva 

nämnde under intervjutillfällena samt vilka faktorer respektive respondent nämnde. 

TABELL 1: Variation av företags prioritering av faktorer beträffande trappors bekvämlighet 

Företag Stegförhållande Variation i 

steghöjd  

 

Vilplan Gånglinje Miljö & 

Användare 

Användarnas 

fysiska förmåga 

Individuellt 

Drömtrappor X    X X X 
Herrljunga X  X X    

Häfla Bruks X    X X X 
Trappfabriken X     X X 

Weland X X      

Kombination av steghöjd och stegdjup var en av de faktorer som var gemensam för 

respondenterna och som de menar har med bekvämlighet att göra. Med rätt kombination, det 

vill säga med rätt förhållande mellan stegdjup och steghöjd, blir trappor bekväma. Tre av 

respondenterna förklarade detta genom exakt samma resonemang kring stegförhållandet, 

deras resonemang kan ses i citaten nedan. 

”Om du tänker ibland att du går i en trappa vid en slänt som är väldigt flack så händer det 

emellan åt när man går upp för trappan att det är för långt för att ta ett steg på varje men det 

är för kort för att ta två steg, utan man får liksom trippa upp. Då är det ju just det här 

förhållandet som blir tokigt” – Weland 

”Jag vet att vissa trappor man går i till exempel, framför allt dom här utomhustrappor som 

har låg steghöjd och lite längre stegdjup kan ju jag som har lite långa ben uppleva, du vet att 

det blir det här att ett steg är lite för litet men två steg är nästan lite för långt. Att man får den 

här känslan att man nästan får trippa” – Häfla Bruks 

”Du har säkert gått i sådana trappor utomhus, för det är ju vanligare med dom här riktigt 

låga steghöjderna när man ska konstruera en trappa som ska följa terrängen. Lyckas man 

träffa rätt, det här med stegdjup och steghöjd i kombination, att man inte behöver ta två steg 

på varje plansteg eller att man känner sig tvingad att ta två steg när man kommer sådär mitt 

emellan. Då blir ju dom trapporna väldigt, väldigt bekväma att gå i” – Herrljunga 
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Weland nämner att steghöjd inom samma trapplopp inte får variera då människan är oerhört 

känslig då exempelvis användaren redan efter ett par steg i trappan ställt in sig på steghöjden. 

Skulle steghöjden variera i trapploppet kommer användaren att uppleva trappan mindre 

bekväm, då dennes balans försämras. Vidare förklarar Herrljunga att om man går upp emot 

275 eller 300 millimeter i stegdjup kan det upplevas mer bekvämt för användaren med tanke 

på att det blir större yta att ställa fötterna på. De förklarar att den största påverkan hos 

bekvämligheten är steghöjden och främst om våningshöjden skulle vara större än tre meter 

och inget mellanvilplan finns, blir det många steg att gå utan vilplan. Där menar de att det 

gäller att trappan inte har för höga steg för då blir trappan väldigt tung och obekväm att gå i. 

En annan faktor som avgör bekvämligheten enligt Herrljunga är var gånglinjen placeras. De 

nämner att i Sverige placeras gånglinjen 300 millimeter från ledstången. Tanken är att 

användaren ska kunna gå längs linjen för att kunna hålla sig i ledstänger men framförallt, 

främst i svängda trappor, ska stegförhållandet vara desamma utan variation i steghöjd och 

stegdjup. Därmed ökar bekvämligheten för användaren. 

Drömtrappor och Häfla Bruks nämner att det handlar om att se över var trappan ska placeras, 

titta till dess miljö och vilka användarna är. Drömtrappor ger ett exempel på där de 

konstruerat ett flertalet trappor till dagis. I dessa fall är användarna mestadels barn med korta 

ben och har inte samma förutsättningar att lyfta sina ben såsom vuxna personer. Där 

konstruerades trappor med låg steghöjd för att möjliggöra bekväma trappor. Vidare säger 

Drömtrappor att lite så måste man tänka kring offentliga trappor också, var trappan ska 

placeras och vilka dess användare är. Både Drömtrappor, Häfla Bruks och Trappfabriken 

nämner att det även  handlar om att se till användarnas fysiska förmåga. Drömtrappor svarade 

med citatet:  ”Naturligtvis är det ju så att en 25 åring och en 75 åring har lite olika syn på 

vad som är bekvämt” och Trappfabriken med citatet: ”Vad som är bekvämt för dig kanske inte 

är bekvämt för mig, du är 2 meter lång och jag är 1,5 meter lång”. Vidare säger Häfla Bruks 

att det finns många olika förutsättningar, det är svårt att säga vad som är bekvämt för person 

till person, det handlar om att göra en bedömning från fall till fall. De tre respondenterna 

Drömtrappor, Häfla Bruks och Trappfabriken nämner att det handlar om att titta till individen, 

vad som är bekvämt är väldigt individuellt. 

4.1.2 Hur har studier gjorts/använts för att kontrollera vad som gör trappor bekväma? 

Frågan ställdes för att kontrollera vilken eller vilka studier som respondenterna använder sig 

av för att ta reda på vad som påverkar bekvämligheten hos trappor. I tabell 2 framkommer 

respektive respondent samt dess svar.  

TABELL 2: Vad som används för att kontrollera vad som gör trappor bekväma 

Företag Redan gjorda studier 

(Underlag till trappformel) 

Erfarenhet 

Drömtrappor  X 
Herrljunga X X 

Häfla Bruks X X 
Trappfabriken  X 

Weland X X 

Respondenterna menar att det handlar mycket om erfarenhet, det handlar om att ha en dialog 

med beställare för att komma fram till vad som är bekvämaste förhållandet till just den 

specifika trappan som ska konstrueras. Tre av respondenterna Drömtrappor, Häfla Bruks och 

Weland, nämner att de sett till de redan gjorda studier som ligger till grund för det regelverk 
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man förhåller sig till. Häfla Bruks nämner att vissa av dessa studier går att ta del av via 

Boverkets hemsida, utöver detta nämns inga andra studier 

4.2 Säkerhet 

I denna del av intervjuerna fick respondenterna svara på två frågor rörande säkerheten kring 

trappor. Detta för att kunna kartlägga rent praktiskt vilka faktorer som påverkar säkerheten 

och om dessa stämmer överens med de teorier som studerats. 

4.2.1 Vad är det som avgör om en trappa är säker för dess användare? 

Vad respektive respondent anser vara viktiga faktorer kring vad som gör trappor säkra för 

dess användare kan ses i tabell 3. Tabellen visar respektive respondent och vilken eller vilka 

faktorer denne angav under intervjun.  

TABELL 3: Vad som avgör om en trappa är säker för dess användare 

Företag Steg- 

förhållande 
Steg- 

bredd 

Ledstänger 

& räcken 
Kontrast-

markering 
Trapptyp Vilplan Känslan Skötsel  Bedöm-

ning 

Drömtrappor X X X  X    X 
Herrljunga X X X X X X  X  

Häfla Bruks X  X    X  X 
Trappfabriken X X X    X  X 

Weland X  X X X  X   

Det finns två faktorer som alla respondenter ansåg vara något som leder till säkrare trappor. 

En av faktorerna är samma som för frågan gällande vad som avgör bekvämligheten hos 

trappor, det handlar om stegförhållandet. Respondenterna menar om rätt förhållande mellan 

steghöjd och stegdjup råder löper användarna mindre risk att snubbla i trappan. Med rätt 

stegförhållande menar man att trappans stegdjup är anpassat så att användaren utan problem 

kan placera hela sin sula på trappsteget samt att denne utan problem kan lyfta benet till nästa 

steg. Weland menar att det hänger ihop med vad som avgör trappornas bekvämlighet.  

Den andra faktorn som alla respondenter nämner handlar om att trappor ska förses med 

ledstänger och att dessa är placerade på rätt höjd. Med rätt höjd menar man 900 millimeter 

från trappkant, vilket är ett krav som är specificerat i BBR. Weland håller inte riktigt med vad 

regelverket nämner om placering av ledstänger. De förklarar att när en person går uppåt i 

trappan och en ledstång är placerad på 900 millimeter fungerar det jättebra och det känns 

bekvämt och säkert. När man däremot går nedåt i trappan blir ledstångens placering för låg 

och därmed mindre säker. Weland menar således att om ledstänger istället placeras 1100 

millimeter från trappans framkant blir det säkrare både vid uppåtgående och nedåtgående. 

Weland själva har valt att sätta 1100 millimeter som standardhöjd för ledstänger. Vidare 

gällande ledstänger och räcken nämner Häfla Bruks att det handlar även om hur dessa är 

utformade, de menar att ledstänger och räcken ska vara utformade på ett sådant sätt att 

personer inte kan klämma, fastna eller till och med skära sig. 

Tre av respondenterna: Drömtrappor, Herrljunga och Trappfabriken, nämner att säkerheten 

har med trappans stegbredd att göra, en bredare trappa är en säkrare trappa. Vidare nämner 

Drömtrappor, Herrljunga och Weland att det även har med trapptyp att göra, vilket är 

sammankopplat med stegbredd samt stegförhållandet. Drömtrappor och Herrljunga menar att 

smala svängda trappor samt spiraltrappor är farliga att gå och mötas i, tack vare att dessa 
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trapptyper har ett varierande stegdjup och därmed blir den inre delen av trappan väldigt brant 

och farlig. Samtidigt säger Herrljunga och Weland att svängda trappor och spiraltrappor är 

säkrare i det syfte att om olyckan är framme och användaren snubblar kommer denne inte 

ramla mer än ett par steg innan personen får kontakt med räcket. Medans i en rak trappa 

ramlar användaren till nästa vilplan, vilket kan vara flera steg ner för trappan. Herrljunga 

nämner att för raka trappor är det därför viktigt att dessa förses med ett vilplan då en trappa 

helst inte ska ha för många steg i ett och samma trapplopp. Ett annat argument som Weland 

nämner varför svängda trappor och spiraltrappor är att föredra framför raka trappor är om 

användaren upplever trappan mindre säker kommer denne att gå försiktigare och därmed blir 

trappan säkrare i sig, de menar att det handlar om känslan. Även Häfla Bruks och 

Trappfabriken anser att det handlar om känslan man får vid trappgåendet. Båda nämner att en 

trappa inte får kännas svajig då användaren vistas i den, trappan kan då upplevas som osäker 

fast trapptillverkarna själva vet att den håller. Det är då bättre att kliva upp en dimension så att 

trappan istället känns bekväm och säker för användaren. Vidare nämner Trappfabriken att det 

handlar om att ta del av alla aspekter och hitta en bra kombination dem emellan, det handlar 

om en bedömning från trappa till trappa. Även Drömtrappor och Häfla Bruks nämner att detta 

är en av faktorerna till vad som gör en trappa säker för dess användare.  

Kontrastmarkering är en annan faktor som påverkar säkerheten enligt Herrljunga och Weland. 

De nämner att en trappa ska tydligt markeras både i den övre och nedre delen av trapploppet 

så att en användare ska kunna se var trappan börjar respektive slutar, detta för att minimera 

fallolyckor. En annan faktor för att minimera fallolyckor är enligt Herrljunga skötseln kring 

trappan, ett exempel som dom nämner är om ett städmedel används som inte fungerar med det 

material man valt till trappan så kan detta ge oönskade effekter. Vidare nämner de ett fall där 

detta inträffat, där trappan var i anslutning till ett linoleumgolv och städmedlet som användes 

på golvet fastnade på användarnas skor och gjorde att trappan blev blankpolerad. Det i sin tur 

resulterade i att fallolyckor inträffade då trappan blev väldigt hal.  

4.2.2 Hur har studier gjorts/använts för att kontrollera vad som gör trappor säkra? 

Denna fråga ställdes till respondenterna för att se vilken eller vilka studier som ligger 

tillgrund för att kontrollera vilka faktorer som påverkar säkerheten hos trappor. I tabell 4 

framkommer de svar som respondenterna angav under intervjuerna samt vilka av 

respondenter som svarade vad. 

TABELL 4: Vad som används för att kontrollera vad som gör trappor säkra 

Företag Redan gjorda studier 

(Underlag till regelverk & trappformel) 

Erfarenhet 

Drömtrappor X X 
Herrljunga X X 

Häfla Bruks X X 
Trappfabriken X X 

Weland X X 

När det kommer till vilka studier som gjorts kring säkerhet är respondenterna enade, det 

handlar mycket om erfarenhet då det kommer till vad som anses acceptabelt och säkert för 

användarna. Inga av respondenterna har gjort egna studier kring detta utan de håller sig till de 

bakgrundsstudier som gjorts vid uppbyggnaden av våra standarder, regler och normer. 

Weland nämner att de tagit hänsyn till Kvarnström (1977) gällande trappor men utöver den 

studien har inga andra studier nyttjats.  
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4.3 Konstruktion för alla 

En fråga som ofta dyker upp när människor pratar kring konstruktion gällande trappor är om 

det på något sätt är möjligt att konstruera en trappa som är både säker och bekväm för dess 

användare. Därför ställdes en sådan fråga till respondenterna. 

4.3.1 Hur skulle en trappa kunna konstrueras så att den är bekväm och säker för så många som 

möjligt? 

Tabell 5 visar vilka faktorer som respondenterna anser vara viktiga att ta hänsyn till vid 

konstruering av en trappa som ska vara så bekväm och säker som möjligt för så många som 

möjligt. 

TABELL 5: Vilka faktorer som påverkar bekvämligheten och säkerheten hos en trappa 

Företag Stegförhållande Stegbredd Ledstänger Material Vilplan Trapptyp 

 

Miljö & 

Användare 

Drömtrappor X X X  X X  
Herrljunga X      X 

Häfla Bruks X X  X    
Trappfabriken X      X 

Weland X X     X 

När det kommer till hur en trappa ska konstrueras för att vara så bekväm och säker för så 

många som möjligt är respondenterna eniga om att det handlar om stegförhållandet, främst 

steghöjden. Weland nämner att det handlar om att inte diskriminera de personer som har 

svårigheter med att lyfta sina fötter. Ska trappan placeras i en offentlig miljö gäller framförallt 

lägre steghöjd och bredare steg. Detta är även något som Drömtrappor och Häfla Bruks 

nämner. Herrljunga, Trappfabriken och Weland nämner att det handlar om att titta till var 

trappan ska placeras, till dess miljö och samtidigt titta till vilka användarna är. Generellt säger 

Herrljunga med citatet: ”Konstruerar man en trappa för gamla och barn blir den bekväm och 

säker för de flesta”. 

Material är något som Häfla Bruks nämnde under intervjutillfället. De menar att man måste 

titta till materialet för att se att det inte finns några risker för att personer ska klämma sig, 

skära sig, fastna eller halka. 

Drömtrappor nämner att det handlar om ett flertal faktorer, till att börja med att man 

rekommenderar att konstruera trappor med inga sneda steg och att trapploppet inte har för 

många steg utan vilplan. Vidare nämner de att dubbla ledstänger är att föredra, ett för vuxna 

och ett för barn. 

4.4 Trappformeln 

Trappformeln är ett av de mest använda verktyg när det kommer till att konstruera trappor. 

Därför är det av intresse att ta reda på hur detta verktyg används, vilken omfattning det 

används samt om verktyget går att justera eller om det redan är justerat till sin gräns. 
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4.4.1 Hur användbar är trappformeln idag? 

För att kunna kartlägga hur väl trappformeln fungerar i dagsläget ställdes denna fråga till 

respondenterna. Ur tabell 6 framkommer det att trappformeln fortfarande är ett aktuellt 

verktyg och att formeln fortfarande används dagligen av både konstruktörer och arkitekter. 

TABELL 6: Hur användbar trappformeln är idag 

Företag Användbar 

- Fungerar bra som riktvärde 

Drömtrappor X 
Herrljunga X 

Häfla Bruks X 
Trappfabriken X 

Weland X 

Alla respondenter menar att trappformeln fungerar väldigt bra som riktvärde och att det även 

handlar om en bedömning. Weland är den respondent som är mest positiv till trappformeln. 

De menar att det i många sammanhang är personer som reagerar på att steghöjden blir för stor 

och drar därför ner steghöjden, där hamnar man fel säger Weland. De menar att man istället 

bör acceptera en brantare lösning; dras steghöjden ner och stegdjupet förblir detsamma blir 

lösningen bara värre. Weland nämner: ” Jag är nog benägen att säga att hålla sig till formeln 

så långt det går”. De resterande respondenterna menar att det handlar om en bedömning, det 

handlar om att använda trappformeln som ett riktvärde. Trappfabriken nämner: ”Man borde 

använda sunt förnuft också och inte helt och hållet gå på vad trappformeln ger”. Vidare 

nämner Häfla Bruks att trappformeln fungerar bra som grundregel och att det alltid är bra att 

hålla sig till rätt stegförhållande så långt det går men att även tänka till hur trappformeln 

används, främst vid konstruering av spiraltrappor. Häfla Bruks menar att värdet på 

trappformeln varierar från fall till fall men att omkring 610 millimeter är det mest optimala 

värdet, vilket man bör sikta på att uppnå. Även Drömtrappor är inne på det spåret, de förklarar 

att man alltid bör tänka på var man hamnar. De förklarar att normen är minst 250 millimeter i 

stegdjup och att max-värdet i steghöjd 190 millimeter, vilket med hjälp av trappformeln blir 

630 millimeter. 

4.4.2 Hur skulle trappformeln kunna justeras? 

På denna fråga fick respondenterna svara på om trappformeln på något sätt skulle kunna 

justera för att bli bättre. I tabell 7 visas de svar som respondenterna kom fram till. 

TABELL 7: Hur trappformeln skulle kunna justeras 

Företag Den är bra som den är  

– Ett bra riktvärde 

Olika riktvärden för olika trappor 

- En formel för vardera stegdjup 

Drömtrappor X X 
Herrljunga X X 

Häfla Bruks X  
Trappfabriken X  

Weland X  

Alla respondenter är enade om att trappformeln fungerar bra som den är och att den inte 

behöver justeras. De flesta av respondenterna nämner det som sagts i den tidigare frågan, hur 
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användbar trappformeln är idag, där de menar att det handlar om att använda trappformeln 

som ett riktvärde. Drömtrappor nämner att justeringar kring trappformeln inte är något som de 

funderat kring men om något förslag skulle ges kring justering skulle det vara att göra en 

tabell av trappformeln och att tabellen innehåller olika riktvärden för olika typer av trappor. 

Som exempel att för små trappor, smala och branta, kanske sikta på något annat riktvärde än 

630 millimeter. Vidare nämner Herrljunga att det är nog rätt svårt att justera trappformeln 

men om något förslag skulle ges på en justering skulle det kunna vara att definiera en formel 

för olika stegdjup. Exempel är om man tar 630 millimeter och tar bort 250 millimeter i 

stegdjup fås 380 millimeter som sedan divideras med två. Detta ger en steghöjd på 190 

millimeter, vilket inte är en bra steghöjd på en trappa med 250 millimeter i stegdjup. Tar man 

istället 630 millimeter och tar bort ett stegdjup på 300 millimeter fås 330 millimeter som 

sedan divideras med två. Detta ger en trappa med steghöjden 165 millimeter vilket är en 

betydligt mycket bättre steghöjd för en trappa med stegdjupet 250 millimeter. Herrljunga 

menar således att trappformeln inte riktigt fungerar till alla stegdjup. 

4.4.3 I vilken omfattning använder ni trappformeln vid konstruering av nya trappor? 

Under denna fråga fick respondenterna svara på hur frekvent de använder trappformeln. 

Respondenternas svar kan ses i tabell 8. 

TABELL 8: I vilken omfattning respondenterna använder trappformeln 

Företag Använder formeln  

till alla våra trappor 
Använder formeln  

men går mest på erfarenhet 

Drömtrappor X  
Herrljunga  X 

Häfla Bruks X  
Trappfabriken X  

Weland X  

De visar sig att fyra av respondenterna alltid använder trappformeln vid konstruering av nya 

trappor. Häfla Bruks nämner att det i stort sett är deras huvudformel när det kommer till att 

bestämma stegförhållandet och Weland säger att de dagligen använder formeln. Vidare 

nämner Drömtrappor och Trappfabriken att de alltid sneglar mot formeln vid konstruering av 

nya trappor och de nämner även att denna formel är inbyggd i de flesta mjukvaror. Herrljunga 

däremot berättar att de i många fall använder trappformeln men att de överlag använder sig 

mer av sin erfarenhet än trappformeln. 

4.5 Bekvämlighetskurvan 

Bekvämlighetskurvan är även ett verktyg som används vid konstruering av trappor. Kurvan är 

annorlunda jämfört med trappformeln på det sättet att denna, istället för en formeln, bygger på 

empirisk data. 

4.5.1 Hur användbar är bekvämlighetskurvan idag? 

Tabell 9 visar vad respondenterna svarade gällande hur användbar denna bekvämlighetskurva 

och i vilken mån de använder sig utav den. 
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TABELL 9: Hur användbar bekvämlighetskurvan är idag 

Företag Har inte hört talats om 

bekvämlighetskurvan 
Används inte 

Drömtrappor X  
Herrljunga X  

Häfla Bruks X  
Trappfabriken  X 

Weland  X 

 

När det kommer till bekvämlighetskurvan visar det sig att tre av respondenterna; 

Drömtrappor, Herrljunga och Häfla Bruks aldrig hört talats om bekvämlighetskurvan och 

därmed kan dessa tre respondenter inte besvara frågan.  Vidare nämner Trappfabriken samt 

Weland att de inte tittat något på bekvämlighetskurvan och att de inte använder sig av den. 

Det visar sig att ingen av respondenterna använder sig av bekvämlighetskurvan och  därför 

gav det inget att ställa de resterande frågorna gällande huruvida den går att justera samt i 

vilken omfattning den används. 

Då det visade sig att majoriteten av respondenterna inte kände till bekvämlighetskurvan 

berättade intervjuaren om bekvämlighetskurvan och dess syfte. Herrljunga förklarade då att 

det var lite det de menade kring att trappformeln kunde justeras. De förklarar vidare att 

trappformeln vid flackare delar inte ger särskilt bekväma trappor och att man i dessa fall 

kunde använda sig av denna typ av verktyg för att kontrollera att man hamnar rätt i 

stegförhållandet jämfört med vad trappformeln hade gett. 

4.6 Standarder, regler och normer 

Standarder, regler och normer är något som alltid finns vid konstruktioner, det finns ett flertal 

olika krav som ställs på nykonstruerade trappor. Denna del togs med för att kunna konstatera 

vad det egentligen är för regelverk som bestämmer hur trappor ska konstrueras. 

4.6.1 Vilka standarder, regler och normer förhåller ni er till? 

I denna fråga fick respondenterna förklara vilka standarder, regler och normer som de i 

huvudsak förhåller sig till då dem planerar och konstruerar trappor. Tabell 10 redovisar vilka 

regler som de olika respondenterna nämner de har att förhålla sig till. 

TABELL 10: Respondenternas svar på vilka standarder, regler och normer de förhåller sig till 

Företag Boverkets 

byggregler 

(BBR) 

Eurokoder & boverkets 

konstruktionsregler 

(EKS) 

Trä- och möbelföretagen 

(TMF) 
Brandskydds-

föreningen 
Bygg ikapp 

handikapp 

Drömtrappor X     
Herrljunga X    X 

Häfla Bruks X X    
Trappfabriken X  X   

Weland X   X  

Boverkets byggregler (2015c) är det regelverk som alla respondenter i första hand förhåller 

sig till. Vidare nämner respondenterna att det finns flertalet tilläggstexter som används 
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beroende på vad som föreskrivs i förfrågningsunderlaget. Herrljunga nämner Bygg ikapp 

handikapp som är en sådan typ av tilläggstext som innehåller en del special krav. De nämner 

även att många kommuner har sina egna regler gällande tillgänglighet som kan läggas till i ett 

avtal och dessa fungerar då i sin tur som tilläggstexter. Vidare nämner Häfla Bruks att det 

finns andra texter kopplade till BBR, de nämner bland annat Eurokoderna och Boverkets 

konstruktionsregler (EKS). De förklarar att Eurokoderna fungerar som nationella regler där 

varje land har sin egen EKS innehållande specifika konstruktionsregler för just sitt land men 

att alla regler som föreskrivs i EKS följer vad som sägs i Eurokoderna.  

Trappfabriken nämner att de är väldigt engagerade i Trä- och möbelföretagen (TMF) där man 

diskuterar tolkningar samt formulerar vettiga riktlinjer att jobba efter. Weland däremot pratar 

om brandskyddsföreningen som har en del tilläggskrav, en del lätta att införa och en del svåra. 

De menar att några av dessa krav strider mot vad som sägs i Boverkets byggregler (2015c) 

och att vissa av kraven till och med strider mot hur verkligheten egentligen ser ut.  

4.6.2 Vilka standarder, regler och normer anser ni behöva justeras? 

Många av de regler och krav som ställs i regelverket är väldigt öppna och tolkningsbara vilket 

kan vara en fördel men även en nackdel. Därför var det intressant att se vad respondenterna 

själva anser om regelverket och om det på något sätt skulle kunna justeras. Tabell 11 visar vad 

respondenterna anser skulle kunna justeras i BBR. 

TABELL 11: Svar på vilka justeringar som bör göras kring Sveriges regelverk 

Företag Gånglinje Ledstänger Steg-

höjd 

Kontrast- 

markering 

Mer utförlig 

bakgrundsförklaring 

till kraven 

Förklarande 

bilder 
Mer som  

German Institute 

for Standardization 

(DIN) 
Drömtrappor X      X 
Herrljunga  X X X    

Häfla Bruks  X   X X  
Trappfabriken     X   

Weland  X      

I denna fråga var det väldigt många olika synpunkter på vad som bör justeras i regelverket. 

Alla respondenter angav minst en synpunkt på förbättring och då justeringar kring regler som 

styrs av BBR. Tre av respondenterna nämnde att ledstänger är ett av de problem som finns 

och bör justeras, de menar att i Boverkets byggregler (2015c) står det skrivet att ledstänger 

ska sticka ut 300 millimeter före trappans start samt slut. Respondenterna Herrljunga, Häfla 

Bruks och Weland menar att om sunt förnuft används kan man klart och tydligt se att det rent 

praktiskt inte fungerar i alla situationer. Häfla Bruks och Weland ger förklaringen att i en del 

fall blir det att ledstången sticker ut, till exempel i en korridor som är riktad i motsatt riktning 

gentemot trappan. Detta får till följd att personer inte alltid uppfattar ledstången och kan 

därför springa rakt in i denna, vilket kan ge allvarliga skador för personen. Vidare ger 

Herrljunga förklaringen att i en u-formad tvåloppstrappa med mellanvilplan är det inga 

svårigheter att förlänga ledstänger 300 millimeter på mellanvilplanet om dessa är placerade 

längst vägg. De menar att problemet kommer när ledstängerna ska förlängas 300 millimeter 

då dessa är placerade på trappans mitträcke, det innebär om mellanvilplanet från början är 900 

millimeter och ledstängerna förlängs blir mellanvilplanets mått istället 600 millimeter, vilket 

inte är tillräckligt.  
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Vidare nämner Herrljunga att steghöjden är något som bör justeras, de menar att i Boverkets 

byggregler (2015c) är det skrivet att en trappa inte bör konstrueras med ett stegdjup på mindre 

än 250 millimeter, det finns således inget som reglerar steghöjden hos en trappa. De nämner 

att de flesta trappor som tillverkas hamnar kring 600 till 630 millimeter, men att i vissa fall 

hamnar trappor långt åt ena eller andra hållet vilket ger mindre bra stegförhållanden. I 

synnerhet om 250 millimeter i stegdjup används och man ligger och maxar med hjälp av 

trappformeln. Då blir steghöjden för hög helt enkelt och trappan blir tung att gå i. De menar 

att ett alternativ skulle vara att införa ett börvärde eller att införa en rekommendation att 

steghöjden bör ligga inom ett visst intervall.  

Herrljunga påpekar ännu en justering som skulle kunna gynna BBR, det handlar om att justera 

kraven gällande kontrastmarkering. De beskriver att de många gånger hamnar i diskussion 

med tillgänglighetskonsulter, det är inte riktigt klarlagt vad som egentligen gäller. Herrljunga 

nämner att i Boverkets byggregler (2015c) står det att man ska utföra kontrastmarkeringar i 

trappor som skiljer sig fyra punkter i NCS skalan och i BBR finns det även en bild som 

förklarar detta på ett tydligt och enkelt sätt. Där förklarar Herrljunga att det finns beställare 

som kommer med önskemål om att det ska vara bland annat cirkulära markeringar för det 

anses vara snyggare. Herrljunga förklarar vidare att det i BBR inte finns något som tyder på 

hur dessa typer av kontrastmarkeringar  ska utföras, det finns inget som förklarar avstånd, 

storlek samt antal. De menar att om inget annat föreskrivits i avtalet, har de endast BBR att 

förhålla sig till och det blir ofta problematiskt då det inte är tillräckligt styrt. 

Något som både Häfla Bruks och Trappfabriken vidare nämner gällande vad som kan justeras 

och bli bättre i BBR är att det framkommer mer tydligt utförliga bakgrundsförklaringar till 

kraven. De menar att om de personer som läser kraven även får ta del av vad som ligger till 

grund för kraven som ställs blir det dels lättare att tolka, dels mer förståeligt varför kraven är 

utformade som dem är. Vidare nämner Häfla Bruks att BBR bör innehålla mer förklarande 

bilder, de anser att det blir lättare att tolka och förstå kraven om det tydligt framkommer vad 

som avses. 

Drömtrappor förklarar att vad som bör justeras i BBR är gånglinjens placering. De menar att 

om en trappa konstrueras relativt bred så hamnar gånglinjen ganska långt ut i trappan och det 

ger då ingen bra trappa. Vidare förklarar dem att de i många projekt har jobbat kring 

Tysklands regelverk, German Institute for Standardization (DIN), som förespråkar att 

gånglinjen placeras mitt i trappan, vilket de menar ger bättre trappor. 
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5. ANALYS 

I detta avsnitt har teorin från kapitel 2 och empirin från kapitel 4 analyserats mot varandra för 

att sedan kunna besvara arbetets frågeställning i kapitel 6. 

5.1 Bekvämlighet 

5.1.1 Vad är det som avgör om en trappa är bekväm för dess användare? 

Studiens resultat från datainsamling via intervjuer styrker det teoretiska påståendet att 

stegförhållandet är en utav de viktigaste faktorerna i avseende på en trappas bekvämlighet för 

användarna. Irvine et al. (1990) visar i sin studie som bygger på psykofysiska metoder att 

trappor med steghöjd över 183 millimeter inte var acceptabla varken bland korta eller långa 

personer. Det visade sig även att längre personer kan acceptera lägre steghöjder men att 

kortare personer inte accepterar högre, med andra ord kan man säga att trappor med lägre 

steghöjd är trappor som accepteras och anses vara bekväma för flera olika typer av människor. 

Vad som mer framkommer i deras studier var att människor är mer känsliga mot steghöjder än 

vad de är mot stegdjupet hos en trappa. Detta är lite annorlunda från vad respondenterna 

menar. Herrljunga, Häfla Bruks och Weland menar att det inte bara handlar om steghöjden 

utan även om stegdjupet, längre stegdjup innebär större risk till orytm i trappgåendet än vid 

kortare stegdjup. Herrljunga nämner dock att den största påverkan hos bekvämligheten 

handlar ändå om steghöjden och detta främst om det är en längre sträcka att gå utan 

mellanvilplan. De menar att det blir större påfrestning hos användarna och därmed blir dessa 

trappor mindre bekväma att transporteras i. Kvarnström (1977) däremot menar att 

bekvämlighet är irrelevant när det kommer till trappgåendet. Ansträngningen hos människan 

är desamma vid olika typer av trappor och därför kan man inte säga att en trappa kan vara 

bekväm. Dock måste man här definiera vad ordet bekvämlighet egentligen innebär, ordet 

bekvämlighet enligt Kvarnström (1977) kan knappast ha samma innebörd som Irvine et. al 

(1990). Irvines studier byggde på att mäta användarens sensoriska uppfattningsförmåga 

medans Kvarnströms studier byggde på att kartlägga ansträngningsgraden, det var således två 

helt olika faktorer man tittade på. Drömtrappor, Häfla Bruks och Trappfabriken förklarar att 

vad som avgör bekvämligheten är individuellt, en lång person föredrar kanske inte samma typ 

av trappa som en kort person eller att en äldre person inte föredrar samma typ av trappa som 

en yngre. Vidare förklarar dessa tre respondenter att det även handlar om att se till 

användarnas fysiska förmåga. Det handlar om att hitta en kombination mellan steghöjd och 

stegdjup som passar flera typer av människor men i slutändan är det individuellt vad som 

avgör bekvämligheten hos en trappa. 

Weland menar att säkerheten och bekvämligheten går lite hand i hand. En säker trappa är 

oftast en bekväm trappa. De beskriver att en trappa med olika steghöjder i ett och samma 

trapplopp inte är att föredra och att detta kan vara en annan faktor som påverkar 

bekvämligheten hos trappan. Även Nemire et al. (2015) och Kvarnström (1977) förespråkar 

att detta är något som inte bör förekomma då det leder till att användarna löper större risk att 

snubbla och därmed minskar bekvämligheten. Herrljunga är inne på samma spår men 

förklarar detta med ett annat begrepp, gånglinje. De menar att det handlar om att placera 

gånglinjen rätt och att längs denna linje ska stegförhållandet vara detsamma, utan variationer 

varken i steghöjd eller stegdjup.  

Fortsättningsvis menar både Drömtrappor och Häfla Bruks att det även handlar om att se till 

miljön där trappan ska placeras samt dess användare. Drömtrappor förklarar detta med ett bra 
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exempel där de ett flertal gånger konstruerat trappor till dagis. De förklarar att man måste se 

till vilka som i störst utsträckning ska transporteras i trapporna. Placeras trappan i ett dagis är 

det flest barn med små korta ben som ska gå i trapporna och därför är det viktigt att trapporna 

konstrueras med en mindre steghöjd och kortare stegdjup för att de ska passa de små korta 

benen. Kvarnström (1977) förklarar dock att steghöjder lägre än 150 millimeter kan orsaka 

orytm i trappgåendet och därför bör inte en trappa konstrueras med en steghöjd mindre än 150 

millimeter. Inget framkommer enligt Kvarnström (1977) att det gäller för alla typer av 

människor och därför i de fall då barn är de flesta användarna bör man kanske inte tillämpa 

detta. Det är samma sak som Drömtrappor och Häfla Bruks är inne på, det handlar väldigt 

mycket om att se till vilka användarna är och i vilka miljöer trapporna ska placeras.  

5.1.2 Hur har studier gjorts/använts för att kontrollera vad som gör trappor bekväma? 

Tanken med denna fråga var att ta del av de studier som konstruktörerna själva använder sig 

av men det visade sig att de inte använder andra studier än de som ligger till grund för dagens 

regelverk. Häfla Bruks nämner att några av dessa studier går att ta fram via Boverkets 

hemsida. Någon analys över denna punkt är inte möjlig att utföra då det inte finns andra 

studier än de som redan gjorts.  

5.2 Säkerhet 

5.2.1 Vad är det som avgör om en trappa är säker för dess användare? 

Vad som kan konstateras vara en viktig faktor kring säkerheten är ledstänger, där är både 

teorin och respondenterna enade. Vad som framkommer är dock att en av respondenterna 

Weland, inte riktigt är beredd att hålla med om vad Boverkets byggregler (2015c) föreskriver 

gällande placering av ledstänger. Boverkets byggregler (2015c) menar att ledstänger bör 

placeras på en höjd på minst 900 millimeter men att Weland vill placera ledstänger på 1100 

millimeter. Vidare förklarar Boverkets byggregler (2015c) att om våningshöjden överskrider 

3000 millimeter bör räcket samt ledstänger placeras på en höjd på 1100 millimeter.  Det finns 

ingenting som säger vad som är rätt eller fel gällande placering men enligt Nemire et al. 

(2015), Kvarnström (1977) samt Algers et al. (1995) bör ledstänger placeras i varje fall på en 

höjd från 900 millimeter och högre. Welands förklaring till varför de inte riktigt är beredda att 

hålla med kan jämföras med studien som Nemire et al. (2015) nämner. Det framkommer dock 

inte i studierna ifall personerna var uppåtgående eller nedåtgående, detta gör det svårare att 

koppla studien med vad Weland förklarar men att de definitivt är inne på samma spår. Weland 

bygger sitt resonemang kring erfarenhet och har därför ingen studie som riktigt styrker sitt 

resonemang men att detta inte spelar någon roll då studier som finns endast visar att 

ledstänger bör placeras på en minsta höjd på 900 millimeter. Det finns inga teorier som visar 

att Welands resonemang skulle vara felaktigt att placera ledstänger på en höjd på 1100 

millimeter oavsett våningshöjd, vilket endast känns som en säkerhetsåtgärd. Vidare pratar 

Jackson et al. (1995) om varför ledstänger är att föredra som åtgärd för ökad säkerhet. De 

menar att ledstänger fungerar som stabilisatorer men att effekten hos ledstänger beror helt och 

hållet på om användarna väljer att använda dem. Det är även bevisat genom Kvarnströms 

(1977) studier att det är större chans att användarna använder ledstänger vid smala trappor än 

breda trappor. Detta krockar dock lite med vad respondenterna Drömtrappor, Herrljunga och 

Trappfabriken nämner gällande trappornas stegbredd, de menar att en bredare trappa är en 

säkrare trappa. Det handlar således om två olika aspekter, teorin förespråkar smala trappor 

framför breda i syfte att få fler användare att använda ledstänger. Där Drömtrappor, 

Herrljunga och Trappfabriken istället menar att det rent generellt är säkrare med bredare 
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trappor, då stegytan blir större. Vidare i sitt resonemang pratar Drömtrappor och Herrljunga 

även om trapptyp, där de båda förespråkar att raka trappor är säkrare än svängda om raka 

trappor innehåller vilplan, detta är något som även Kvarnström (1977) och Svensson (2008) 

förespråkar. Weland å andra sidan menar att svängda trappor istället skulle vara den säkrare 

trapptypen men då genom ett annat perspektiv. Weland förklarar att om olyckan ändå är 

framme skulle svängda trappor vara säkrare med tanke på att fallet bromsas upp betydligt 

mycket snabbare i svängda trappor än i raka trappor. 

Något annat som nämns av alla respondenter är stegförhållande och att det är en av de 

viktigaste faktorerna när det kommer till vad som avgör om trappor är säkra. Vilket även 

förekommer i teorin där Kvarnström (1977) förklarar att säkerheten ökar om trappor 

konstrueras så att inga variationer förekommer i steghöjd och stegdjup. Det finns två studier 

som styrker detta, dels vad Nemire et al. (2015) förklarar gällande variationer i 

stegförhållandet samt vad Miller & Esmay (1961) upptäckte under sin fältstudie. Det visar att 

trappor som inte innehåller variationer i stegförhållandet är säkrare trappor. Detta kan även 

kopplas samman med vad Weland förespråkar i bekvämlighetsdelen. Vad som även följer 

med stegförhållandet är lutningen, vilket nämns av Irvine et al. (1990) som ett av de viktigare 

aspekterna att ta hänsyn till vid konstruering av trappor. Vidare förklarar Irvine et al. (1990) 

att enligt amerikansk standard förespråkar man att lutningen för en bekväm och säker trappa 

ska ligga kring 30 till 35 grader. Sverige har däremot en standard på 10 till 45 grader, vilket 

innebär att man kan få väldigt flacka eller branta trappor men att de fortfarande är inom 

ramarna för vad som anses rimligt. 

En faktor som Herrljunga var ensamma om att nämna var skötseln kring trappor. Detta kan i 

många fall glömmas bort och kan vara en av orsakerna till att fallolyckor uppstår, vilket styrks 

av det Templer (1992) förklarar gällande främmande föremål. Det kan till exempel vara en 

sak som väta, som inte alla gånger är synligt för blotta ögat, vilket kan påverka materialet  

eller så kan det vara exemplet som Herrljunga gav gällande skurmedlet, där medlet fungerade 

till ett material men inte till det närliggande, vilket gav effekten till att materialet blir halt och 

fallolyckor inträffade. Vidare nämner Herrljunga samt Weland att kontrastmarkering är en 

viktig faktor kring säkerhet, de ger samma förklaring som Algers et al. (1962) att trappsteg 

ska tydligt markeras i det översta och nedersta steget i ett trapplopp. Algers et al. (1962) samt 

Boverkets byggregler (2015c) förklarar båda att markeringarna ska bestå av en färg som ger 

en tydlig kontrast från resterande delar utav trappan för att det ska ge någon effekt. 

Fortsättningsvis förklarar Foster et al. (2014) att det visar sig ha en påverkan hos användarna 

vart dessa markeringar placeras. De förklarar att om markeringarna placeras så nära 

trappstegens framkant som möjligt resulterar det i färre felkliv.    

För att verkligen kunna besvara vad det egentligen är som avgör om en trappa är säker för 

dess användare kan man inte bara titta på olika faktorer för sig utan det handlar om att titta till 

helheten. Detta var något som Drömtrappor, Häfla Bruks och Trappfabriken tog upp under 

intervjuerna. De menar att det handlar om en bedömning, man måste se till flertalet olika 

aspekter och faktorer för att kunna kartlägga vad som är det säkraste för varje individuell 

trappa som konstrueras.  

5.2.2 Hur har studier gjorts/använts för att kontrollera vad som gör trappor säkra? 

Även under denna fråga visar det sig att respondenterna själva inte gjort några egna studier 

utan att de använder sig av redan gjorda studier samt den erfarenhet de tagit till sig under sina 

år som aktiva trappkonstruktörer. De förklarar att det många gånger handlar om att titta till 
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var trappor ska placeras och vilka dess användare är för att sedan använda sin erfarenhet för 

att hitta den bäst lämpade konstruktionen för den specifika trappan. Weland nämner att de 

kollat på och tagit hänsyn till Kvarnström (1977) vilket även har används som referens i 

denna studie. Det kan även här tilläggas att denna rapport är väl genomförd och har väldigt 

många givande resultat samt slutsatser gällande trappor.  

5.3 Konstruktion för alla 

5.3.1 Hur skulle en trappa kunna konstrueras så att den är bekväm och säker för så många som 

möjligt? 

Ser man rent praktiskt på hur man skulle kunna konstruera en trappa som är både säker och 

bekväm för så många som möjligt säger respondenterna att det i största del handlar om 

stegförhållandet. En trappa som konstrueras med bredare steg, lägre steghöjd och inte för kort 

eller för långt stegdjup blir säkrare och bekvämare för de flesta personer. Det finns dock 

ingenting i teorin som styrker att dessa tre faktorer tillsammans skulle fungera till att skapa en 

trappa som passar de flesta typer av människor. Något som framkommer ur teorin är vad 

Kvarnström (1977) förklarar gällande trappgåendet, där han menar att för individen bör det 

tillverkas två olika typer av trappor. En trappa som konstrueras för personen som går uppåt, 

där använder man inte hela fotsulan utan endast främre delen vilket innebär att stegdjupet inte 

behöver vara lika långt som när personen går nedåt, då används hela fotsulan. 

Weland beskriver att när det kommer till att konstruera trappor för många olika användare 

handlar det om att inte diskriminera någon person utan att alla ska ges möjligheten att 

transporteras i trappan. Detta kan likna det citat av Palladio som nämndes i teorin ”The stairs 

should be comfortable to climb and should pose no difficulty and steep incline for the people”. 

Det finns ingenting i teorin som tyder på att det går att konstruera en trappa som passar alla 

sorters människor, då alla människor har olika förutsättningar både fysiskt och psykiskt. Det 

närmsta man kommer till att konstruera en säker och bekväm trappa för så många som möjligt 

är nog enligt det resonemang respondenterna har gällande steghöjden, stegdjupet samt dess 

stegbredd. Resonemanget kring steghöjden kan man koppla samman med den studie och 

slutsats som Irvine et al. (1990) gjorde, där de flesta olika typer av människor faktiskt 

accepterar lägre steghöjder framför högre.   

5.4 Trappformeln 

5.4.1 Hur användbar är trappformeln idag? 

Alla respondenter är enade om att trappformeln fortfarande är ett aktuellt och användbart 

verktyg men vissa förespråkar att man bör följa trappformeln  så långt det går medans andra 

endast använder det som ett riktvärde. Tittar man till vad teorin, Eriksson (1964) nämner om 

trappformeln ser man att oavsett hur många försök man gjort under åren till att uppdatera 

formeln slutar det alltid med att man återgår till ursprungs formeln. Trüby et al. (2014) 

förklarar att formeln tros vara framtagen av Francois Blondel då han var den förste att mäta 

människans steg för att skapa en formel som skulle användas till att utforma bekväma trappor. 

Vidare vad som förklaras i teorin är att det finns en formel som enligt Lars Einar Eriksson ska 

vara den bäst lämpade för att tillverka trappor, dock som Eriksson (1964) förklarar är formeln 

för komplicerad för att kunna användas rent praktiskt. Det handlar således om att hitta en 

formel som ska vara väldigt lätt att hantera men samtidigt kunna utforma bekväma trappor i 

ett så stort spann som möjligt. Detta är en av orsakerna till att det hela tiden faller tillbaka till 
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ursprungs formeln, det är som respondenterna är inne på, det handlar om att använda 

trappformeln som riktvärde och sedan utifrån sin egen erfarenhet ta fram en konstruktion som 

passar för dess specifika ändamål. 

5.4.2 Hur skulle trappformeln kunna justeras? 

Eriksson (1964) och Häfla Bruks (2014) förklarar att trappformeln i vissa delar har brister, 

vilket även Herrljunga nämner. De förklarar att vissa kombinationer mellan steghöjd och 

stegdjup inte ger särskilt bekväma och säkra trappor. Herrljunga menar dock att trappformeln 

i sig inte nödvändigtvis behöver justeras utan att man kanske istället borde definiera en formel 

för olika stegdjup. Detta är något som Drömtrappor också är inne på, istället för att justera 

själva formel borde man kanske sikta på att ta fram en tabell med olika värden för olika 

trapptyper. På så sätt skulle kombinationerna som ger mindre bekväma trappor lättare 

undvikas. Eriksson (1964) förklarar att det flertalet gånger har gjorts försök till att konstruera 

nya formler men att detta alltid slutat med att man återgår till ursprungs formeln. Det finns 

garanterat flera olika anledningar till varför det alltid slutar med att man återgår till ursprungs 

formeln men en av anledning är i varje fall som Lars Einar Eriksson själv presenterar och det 

handlar om att formeln ska fungera rent praktiskt. Ser man istället till respondenternas svar 

kan man där utläsa att de alla är enade om att trappformeln är användbar och inte behöver 

justeras. Det är som respondenterna Drömtrappor och Herrljunga förklarar att det mer handlar 

om att hitta ett kompletterande verktyg istället för att justera trappformeln. 

5.4.3 I vilken omfattning använder ni trappformeln vid konstruering av nya trappor? 

Alla respondenter använder sig utav trappformeln på något sätt. I empirin förklarar 

respondenterna Drömtrappor, Häfla Bruks, Trappfabriken samt Weland att de dagligen  

använder formeln medans Herrljunga använder sig mer av sin erfarenhet än trappformeln men 

att de fortfarande använder sig av den. Det innebär som tidigare nämnts att trappformeln 

fortfarande är ett fungerande verktyg som trappkonstruktörer dagligen använder sig av. 

5.5 Bekvämlighetskurvan 

Under intervjuerna visade det sig att ingen av respondenterna använder sig av 

bekvämlighetskurvan och det visar sig även att tre av respondenterna Drömtrappor, 

Herrljunga och Häfla Bruks, inte sett eller hört talats om kurvan. Under arbetets gång har 

dock kurvan och dess diagram använts för att plotta ut vad de olika teorierna anser vara de 

bästa förhållanden mellan steghöjd och stegdjup samt plotta vad som framkommit under 

intervjuerna med respondenterna, vilka steghöjder och stegdjup de anser att en trappa bör 

ligga kring för att uppnå bekvämlighet. 

Figur 3, innehåller de förhållanden som teorin förespråkar är de absolut bästa för att uppnå en 

bekväm trappa och figur 4 visar både bekvämlighetskurvan och trappformeln men den visar 

även en linje över vad Herrljunga anser bör vara det högsta värdet hos steghöjden. De 

förklarade att en trappa bör inte konstrueras med för stor steghöjd, kring 180 millimeter anser 

de att det finns en ”gräns” på vad som är max-värdet hos steghöjden. Vidare i figur 4 ses ett 

område där Drömtrappor förklarar att inom detta område bör en trappa konstrueras, en trappa 

får inte konstrueras utanför detta område och detta enligt de krav som ställs i regelverket. 

Boverkets byggregler (2015c) beskriver att en trappa bör inte konstrueras med ett lägre 

stegdjup än 250 millimeter.  
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Figur 3: Diagram över vad teorin förespråkar är det bästa förhållandet hos en trappa 
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Figur 4: Diagram över respondenternas svar gällande område för bästa stegförhållanden 
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Figur 5 visar all information från både teorin och vad respondenterna anser är de bästa 

förhållandena. Det visar sig klart och tydligt att nästan alla respondenter samt teorin 

förespråkar att en trappa bör konstrueras inom ett specifikt område för att den ska ge det mest 

optimala förhållandet mellan steghöjd och stegdjup. Ytterligare i figur 5 kan det skymtas en 

”ny” kurva som placerats 30 millimeter ovan bekvämlighetskurvan. Det finns ingenting i 

teorin som styrker dess placering utan den har placerats för att fånga in vad teorin samt 

respondenterna anser vara de bästa stegförhållandena.   

Efter att slagit samman vad teorin menar vad som är det bästa förhållandet mellan steghöjd 

och stegdjup samt information som gavs från respondenterna under intervjuerna kan 

slutsatsen dras att det handlar inte om att justera trappformeln, det handlar om att hitta ett 

kompletterande verktyg. Figur 6 visar ett diagram med bekvämlighetskurvan och en 

uppdaterad version av trappformeln samt det område som gavs utifrån att studera de områden 

och förhållanden som anses vara de bästa för en trappa. Den uppdaterade trappformeln, 4.1H 

+ B = 1025 millimeter, är en formel som i större utsträckning håller sig inom detta specifika 

område som enligt denna studie ger de bästa förhållandena hos trappor. Den uppdaterade 

trappformeln är inritad i figur 6 som ett svart streck. 

Det handlar om att redan från planeringsskedet ta hänsyn till trappans utformning och 

placering för att kunna konstruera den bäst lämpade trappan. Respondenterna förklarade att 

det handlar om att få alla ingående delar i ett projekt att samarbeta redan från början. Detta är 

även något som förklaras av Algers et al. (1962) i teorin, de förklarar att det handlar om att 

redan från planeringsskedet ta hänsyn till trappans placering för att den ska uppfylla sitt syfte. 

Vidare förklarar Algers att en trappa är den viktigaste förbindelsen mellan två plan. 

Hur detta diagram med det uppritade området samt den uppdaterade trappformeln kommer 

fungera i praktiken är svårt att svara på. Det handlar om att testa hjälpmedlet för att se om det 

verkligen fungerar. Mycket handlar även om att bestämma redan från början hur en trappa ska 

dimensioneras, då trappformeln inte ger bekväma trappor i de brantare och flackare delarna, 

handlar det kanske helt enkelt om att inte tillverka trappor i dessa områden. Det handlar 

kanske mer om att bestämma ett intervall att stegdjupet hos trappor bör ligga mellan 250 till 

510 millimeter och att en trappas steghöjd inte får överskrida 190 millimeter. 
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Figur 5: Diagram över vad teorin förespråkar är de bästa förhållandet samt respondenternas 
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Figur 6: Diagram innehållande resulterande område för bästa stegförhållande samt uppdaterad trappformel 
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5.6 Standarder, regler och normer 

5.6.1 Vilka standarder, regler och normer förhåller ni er till?  

Syftet med att ställa denna fråga till respondenterna var att ta reda på vilka standarder, regler 

och normer man har att förhålla sig till när det kommer till att konstruera trappor. Empirin 

visar att det regelverk som alla har att förhålla sig till är det som föreskrivs i Boverkets 

byggregler (2015c). Dessa regler är de som i första hand ska följas. Respondenterna förklarar 

att det sedan finns ett flertal olika tilläggstexter som kan komma att tillämpas beroende på vad 

som framkommer i avtalet. Dessa tilläggstexter kan bland annat vara EKS, TMF, 

Brandskyddsföreningen samt Bygg ikapp handikapp. Weland förklarar att vissa av de krav 

som ställs är lättare att implementera än andra, det kan till och med vara så att en del krav 

strider mot vad som föreskrivs i Boverkets byggregler. Vilket man kan tycka är konstigt då de 

krav som föreskrivs i Boverkets byggregler är de krav som i första hand gäller och därför kan 

de krav som strider mot dessa inte tillämpas. 

5.6.2 Vilka standarder, regler och normer anser ni behöva justeras? 

Det visade sig under intervjuerna att samtliga respondenter hade någon form av synpunkt på 

justering kring Boverkets byggregler (2015c). Tre av respondenterna: Herrljunga, Häfla Bruks 

och Weland, anser att de krav som Boverkets byggregler föreskriver gällande att ledstänger 

ska förlängas 300 millimeter från sista respektive första trappsteg bör justeras. Vad som exakt 

står i BBR är följande ”Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningen. De 

bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut med minst 30 cm”. Här menar 

respondenterna att det inte är några problem om ledstängerna placeras på ett sådant sätt att 

dessa kan dras längst en vägg eller runt ett hörn. Problematiken uppstår då denna möjlighet 

inte finns och att det istället blir att ledstången i sin tur måste sticka ut minst 300 millimeter i 

tomma intet. En lösning till problem skulle kunna vara att det framkommer i Boverkets 

byggregler (2015c) att i dessa specifika fall även räckena bör förlängas med minst 300 

millimeter. På så sätt blir det större och tydligare markering på att det är något som sticker ut. 

Detta fungerar dock inte i sin tur på det som Herrljunga förklarar gällande mellanvilplanets 

mått. Här bör man istället införa ett krav på att mellanvilplanets fria mått bör vara en viss 

storlek för att det ska godkännas.  

En annan justering som Herrljunga tog upp var gällande steghöjden. De förklarar att det i 

BBR inte finns något idag som styr vilket största eller minsta värde steghöjden kan ha. De 

förklarar vidare att om en trappa konstrueras med hjälp av trappformeln där man använder 

minsta rekommenderade värdet på stegdjupet kommer steghöjden bli på gränsen till för stor. 

Det är exakt som det beskrevs i empirin att det skulle underlätta samt ge bättre trappor om det 

fanns något krav i BBR som säger att steghöjden bör ligga inom ett visst intervall. Tittar man 

till vad teorin anser är de bästa förhållandena ser man att steghöjden varierar mellan 117 och 

190 millimeter. Enligt Trüby et al. (2014) ansåg dock Vitruvius att steghöjden bör ligga 

omkring 229 till 247 millimeter, vilket inte alls är rimliga värden hos dagens trappor om man 

ser till resterande teori samt de svar som respondenterna angav. Drömtrappor nämner att en 

trappa bör inte överskrida 190 millimeter och Herrljunga anser att det finns en maxgräns hos 

steghöjden omkring 180 millimeter. Det borde därför vara rimligt att införa ett krav i BBR 

som säger att steghöjden hos trappor bör ligga mellan 117 till 190 millimeter, men för att 

uppnå mest bekväma förhållandet hos trappor bör istället steghöjden ligga mellan 170 till 183 

millimeter, detta enligt Irvine et al. (1990) samt Eriksson (1964). Något som Kvarnström 

(1977) förklarar gällande dimensionering är att det absolut bästa skulle vara att införa är en 
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standard som förklarar att trappor bör tillverkas eller konstrueras med samma dimensioner, 

detta genom deras rapport där de förklarar att redan efter tre steg är hjärnan programmerad 

och inställd på att de kommande stegen i ett trapplopp ska vara desamma som de tidigare tre 

stegen. 

Fortsättningsvis förklarar Drömtrappor att gånglinjen är något som bör justeras, de anser att 

om en trappa konstrueras tillräckligt bred leder det till att gånglinjens position inte stämmer 

överens med den verkliga. Häfla Bruks (2014) förklarar i teorin att detta är något som bör 

undvikas då chansen till fallolyckor ökar om dessa inte stämmer med varandra. Drömtrappor 

har i många fall jobbat med det Tyska regelverket, German Institute for Standardization 

(DIN), där de anser att trappor som konstrueras enligt dessa krav, istället för de svenska, i 

många fall blir bättre. German Institute for Standardization (DIN) förespråkar att gånglinjen 

ska placeras mitt i trappan istället för 300 millimeter från ytterkant. Det Drömtrappor menar 

är att boverkets byggregler (BBR) bör införa några av de krav som German Institute for 

Standardization (DIN) förespråkar, främst gällande kraven kring gånglinjens placering. 

Herrljunga, förutom steghöjd och ledstänger, anser att kraven kring kontrastmarkeringar bör 

justeras. De förklarar att det bör finnas fler utförliga krav som beskriver hur olika typer av 

kontrastmarkeringar ska utföras. Herrljunga beskriver att det i Boverkets byggregler idag inte 

finns något som förklarar och beskriver hur till exempel runda kontrastmarkeringar ska 

utföras. Fortsättningsvis förklarar de att dessa typer av kontrastmarkeringar blir allt vanligare 

och att det många gånger uppstår problem kring dessa då det inte finns något som tydligt 

förklarar avstånd, storlek samt antal. Därför anser de att det bör införas något krav eller 

beskrivning på hur dessa typer av kontrastmarkeringar ska utföras just för att undvika 

konflikterna som kan uppstå. 

Slutligen anser Häfla Bruks samt Trappfabriken att det i Boverkets byggregler (BBR) bör vara 

mer utförliga bakgrundsbeskrivningar till de krav som ställs. Som det idag ser ut står bara 

kraven som ska råda vid olika utföranden men vad som ligger tillgrund för dessa krav 

framkommer inte. De menar att det skulle vara lättare att förstå och argumentera kring dessa 

krav om det framkommer varför de är reglerade som de är. Häfla Bruks förklarar vidare att 

detta skulle underlätta ytterligare om fler bilder skulle införas i boverkets byggregler (BBR) 

där man på ett tydligt sätt ser och kan förstå kraven.    
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer de viktigaste slutsatserna att behandlas, vilka studien har resulterat i 

genom att ha ställt teorin mot empirin för att besvara arbetets frågeställningar. 

6.1 Vad är det som avgör bekvämligheten och säkerheten hos en trappa? 

Man kan börja med att konstatera att bekvämligheten och säkerheten delvis går hand i hand 

och att det sedan är ett flertal faktorer som spelar roll om en trappa ska anses vara både säker 

och bekväm för dess användare. Vad som specifikt avgör bekvämligheten hos en trappa är 

väldigt individuellt, dels med tanke på att människor är olika byggda och vad som upplevs 

vara bekvämt för en individ inte säkert upplevs bekvämt för andra individer. För att sedan 

svara på vad som avgör en trappas säkerhet måste man se till dess helhet, det handlar om en 

bedömning. Det gäller att koppla samman alla faktorer som är nödvändiga för den 

individuella trappan. Vad som anses vara en bekväm och säker trappa i en miljö kanske inte 

anses vara bekväm och säker i en annan miljö, det handlar som sagt om att göra en helhets 

bedömning från trappa till trappa.  

6.2 Hur kan en trappa tillverkas så bekväm som möjligt för så många som  

möjligt? 

Då människor är olika både fysisk och psykiskt finns det ingenting som tyder på att en trappa 

kan vara bekväm för alla sorters människor. Det som förklaras i denna studie är att det finns 

tre faktorer; stegdjup, steghöjd samt stegbredd, som är grundläggande för om en trappa ska 

tillverkas så bekväm som möjligt för så många som möjligt. Det handlar om att titta till den 

tilltänkta trappans miljö samt vilka dess användare i största mån är och utifrån detta hitta det 

bästa förhållandet mellan dessa tre faktorer. 

6.3 Är trappformeln samt bekvämlighetskurvan fortfarande aktuella, eller måste 

dessa justeras? 

Enligt denna studie visar det sig att trappformeln inte nödvändigtvis behöver justeras utan att 

det är ett väl fungerande verktyg som uppfyller sitt syfte. Det handlar mer om att hitta ett 

kompletterande verktyg som ska underlätta de gånger trappformeln inte ger bekväma 

stegförhållanden. Det visar sig även att bekvämlighetskurvan är ett verktyg som många av 

respondenterna inte hört talats om, men att de anser att det är ett intressant verktyg som skulle 

kunna komma att fungera som ett kompletterande verktyg till trappformeln. Arbetet har 

resulterat till att ett område har kunnat tagits fram som ska ge bekväma stegförhgållanden hos 

trappor. Vidare har en uppdaterad trappformel, 4,1H + B = 1025, tagits fram för att se till att 

trappor hamnar i detta område då den nuvarande trappformeln inte riktigt täcker hela det 

framtagna området.  

6.4 Finns det några krav i det svenska regelverket som bör justeras? 

Det visar sig enligt denna studie att det finns flera justeringar att göra i Boverkets byggregler 

(BBR) och hur dessa justeringar praktiskt skulle fungera måste dock studeras närmare. Denna 

typ av studie skulle utgöra det tredje och sista steget i aktionsforskningsmetoden, vilket 

förklarades i metod kapitlet. De justeringar som bör göras är enligt denna studie följande: 
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Bakgrundsbeskrivning 

I dagens regelverk finns det massvis med olika krav som ställs vid konstruering av trappor, 

dock är det väldigt få av dessa krav som har en förklarande bakgrund till varför dessa krav 

ställs. Det skulle allmänt underlätta om det istället gavs en förklaring till varför kraven finns 

samt varför de är formulerade som de är.  

Gånglinje  

Gånglinjens placering är något som är viktigt att ta hänsyn till då gånglinjens placering ibland 

inte stämmer överens med vart användaren egentligen går i trappan. Det innebär att detta krav 

borde justeras så att det stämmer mer överens med den verkliga. Där menar en av 

respondenterna att detta skulle åstadkommas genom att införa de krav som Tyska regelverket 

(DIN) förespråkar gällande gånglinjens placering. Vad detta skulle medföra det svenska 

regelverket och hur man skulle gå tillväga för att genomföra detta är något som man 

ytterligare måste studera då denna studie endast sett till vilka krav som skulle kunna tänkas 

justeras.  

Kontrastmarkering 

I det svenska regelverket finns det krav gällande konstrastmarkeringar dock finns det inga 

krav gällande olika typer av kontrastmarkeringar såsom cirkulära. Det finns således inget krav 

som förklarar hur dessa olika typer ska se ut. Därför borde man göra justeringar kring dessa 

krav där det framkommer vilka olika typer av kontrastmarkeringar som kan tänkas kunna 

användas samt hur dessa ska utformas, såsom storlek och avtånd mellan varje markering. 

Ledstänger 

Det krav gällande att ledstänger bör sticka ut 300 millimeter är något som bör justeras. 

Respondenterna som förklarade detta menar att det många gånger uppstår problem kring detta 

krav och att det måste justeras på något sätt så att problemet försvinner. Det som skulle kunna 

göras gällande detta krav är att till exempel införa ett krav som förklarar att de gånger 

ledstången bör sticka ut 300 millimeter måste även räcket sticka ut 300 millimeter. Detta 

skulle medföra att hindret lättare upptäcks och därmed minskar risken för olyckor.  

Steghöjd 

Det finns idag inget i vårt regelverk som förklarar inom vilket område steghöjden bör ligga. 

Det skulle därför underlätta om man införde något bör värde hos steghöjden för att minimera 

dåliga stegförhållanden. Ser man till vad analysen gav efter att studera respondenternas svar 

med teorin kan man genom denna studie dra slutsatsen att steghöjden bör ligga inom 117 till 

190 millimeter. 

6.5 Reflektioner 

Justeringar kring regelverket var något som i förväg inte troddes skulle behöva göras i så stor 

omfattning men det visade sig att alla respondenter hade något att säga om justeringar kring 

regelverket. Hade arbetet idag gjorts om hade det lagts större fokus kring att justera 

regelverket och dess krav än att kolla vad som egentligen avgör trappors säkerhet samt 
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bekvämlighet då det visade sig att det relativt stämde överens med vad teorin förespråkar och 

vad respondenterna förespråkade skulle ge säkra och bekväma trappor. 

En av de största och roligaste lärdomarna jag tagit till mig under detta arbete har varit min 

egen utveckling inom skrivande samt hur ett akademiskt arbete ska utföras. Den fördjupade 

kunskapen inom området jag tagit till mig under arbetets gång har även den varit givande. 

Arbetet har både innehållit medgångar och motgångar, en del svårare än andra men att det i 

slutändan alltid löst sig, vilket har gjort arbetet ännu mer lärorikt och nyttigt.  

6.6 Fortsatt arbete 

Då en av respondenterna i denna undersökning ansåg att delar av German Institute for 

Standardization (DIN) var mer utförliga och gav bättre trappor än de svenska skulle det vara 

intressant att se dess skillnader. Detta skulle fungera som ett förslag på fortsatt arbete, att 

undersöka vad som egentligen skiljer det svenska regelverket mot andra länders regelverk 

samt om det finns något från dessa regelverk som kan implementeras i det svenska. Vidare 

förslag på fortsatt arbete gällande vårt regelverket skulle kunna vara att kontrollera mer 

utförligt vilka krav och regler som bör justeras samt hur dessa skulle kunna utformas och 

vilken effekt det skulle ge. Det skulle även vara intressant att se hur det framtagna området 

samt formel praktiskt skulle fungera. Är det något som går att använda eller måste fler, mer 

utförliga, undersökningar göras för att dessa ska fungera som två kompletterande verktyg. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Frågeschema 

Bekvämlighet 

 Vad är det som avgör om en trappa är bekväm för dess användare? 

 Hur har studier gjorts/använts för att kontrollera vad som gör trappor bekväma? 

Säkerhet 

 Vad är det som avgör om en trappa är säker för dess användare? 

 Hur har studier gjorts/används för att kontrollera vad som gör trappor säkra? 

Konstruktion för alla 

 Hur skulle en trappa kunna konstrueras så att den är bekväm och säker för så många 

som möjligt? 

Trappformeln 

 Hur användbar är trappformeln idag? 

 Hur skulle trappformeln kunna justeras? 

 I vilken omfattning använder ni trappformeln vid konstruering av nya trappor? 

Bekvämlighetskurvan 

 Hur användbar är bekvämlighetskurvan idag? 

 Hur skulle bekvämlighetskurvan kunna justeras? 

 I vilken omfattning använder ni bekvämlighetskurvan vid konstruering av nya 

trappor? 

Standarder, regler och normer 

 Vilka standarder, regler och normer förhåller ni er till? 

 Vilka standarder, regler eller normer anser ni behöver justeras? 

Avslutning 

 Om ytterligare frågor skulle dyka upp under arbetets gång, skulle det finnas någon 

möjlighet till att ta kontakt med er igen? 
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Bilaga 2 – Mail inför telefonintervju 

”Hej, 

 

Vid intervjun kommer jag att använda mig av en tjänst som heter FreeConferenceCall. Detta 

för att kunna spela in intervjun så att det i efterhand är lättare för mig att sammanställa det 

som sagts. Naturligtvis kommer jag att radera inspelningen då sammanställningen är gjord. 

Skulle det vara så att du inte vill att intervjun ska spelas in så löser vi så klart det, men det 

skulle underlätta för mig att sammanställa intervjun. 

 

För att ansluta till samtalet ringer du +46 (0) 8 124 107 04 en röst kommer att förklara vart du 

ringt och ber dig därefter att ange en åtkomstkod. Denna kod är 958325. Rösten kommer att 

återupprepa åtkomstkoden för att kontrollera att rätt kod angetts och därefter kommer rösten 

att be dig trycka på 1 för att ansluta till samtalet. 

 

Jag kommer att vara ansluten till samtalet klockan 10.00 idag, Torsdag 15/10. 

  

 

Är det något som är otydligt eller att problem uppstått är det bara att maila mig 

(eggesten@gmail.com) eller att ringa på +46 (0)70 32 385 53. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Thurén Eggesten” 

 

 

 

 

 


