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Sammanfattning 

Bakgrund: Infrastruktur och hur vi väljer att bygga våra städer styr befolkningens aktivitetsmönster. 

Infrastrukturen och tekniken har utvecklats i samhället och gett alternativa tillvägagångssätt att ta sig 

upp och ner mellan olika våningsplan. Fler människor väljer rulltrapporna och hissen före trapporna 

och går miste om de positiva effekterna som är kopplade till vardaglig trappgång.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det gick att påverka människors beteende att ta 

trappan istället för rulltrappan, genom att förändra miljön med en trappmålning.  

Metod: Studien var en prospektiv, kvasiexperimentell, deskriptiv interventionsstudie med ett 

konsekutivt urval. De personer som passerade trapporna/rulltrapporna under en förutbestämd 

tidsperiod studerades. Mätningarna gjordes med hjälp av ett system för trafikmätningar(OTUS3D) 

och pågick under tre veckor. Först mättes en baseline under vecka ett, målning av trappan under 

vecka två samt mätning för interventionen vecka tre. 

Resultatsammanfattning: Denna studie visade ingen förbättring gällande beteendeförändring hos 

fotgängare. Den statistiska signifikanta minskningen av fotgängare i trappan kan ha sin förklaring i de 

stora antalet deltagare i studien. 

Slutsats: Det finns många olösta frågor om vad som påverkar människors beteende i deras dagliga 

liv. Antalet faktorer är större än den här studien har testat. Andra interventioner i form av annat motiv 

eller arkitekturell utformning kan ge andra resultat. 

  



 

Abstract 

Background: Infrastructure and how we choose to build our cities control the population's patterns of 

activity. Infrastructure and technology have evolved into society and provided alternative approaches 

to get up and down between different floors. More people choose the escalators and the elevator 

before the stairs and miss out on the positive effects that are connected to everyday stairwells. 

Purpose: The purpose of the study was to investigate whether it could affect people's behavior to 

take the stairs instead of the escalator, by changing the environment with a stairway painting. 

Method: The study was a prospective, quasi-experimental, descriptive intervention study with a 

consecutive selection. The people who passed the stairs / escalators for a predetermined period of 

time were studied. The measurements were made using a traffic measurement system (OTUS3D) and 

lasted for three weeks. First, a baseline was measured during week one, painting the staircase during 

week two, and measurement for the intervention week three. 

Summary of results: This study showed no improvement in behavioral change in pedestrians. The 

statistically significant decrease of pedestrians in the stairs can be explained by the large number of 

participants in the study. 

Conclusion: There are many unresolved questions about what affects people's behavior in their daily 

lives. The number of factors is greater than this study has tested. Other interventions in the form of 

another motive or architectural design may produce other results. 

Search words: Stairs, painting, physical activity, behavioral change, nudging, intervention, escalator. 
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1. Introduktion 

Fler och fler människor över världen väljer att söka sig in till städerna och således bosätta sig i en mer 

bebyggd miljö. Successivt har fysisk aktivitet byggts bort från vardagen i våra stadsmiljöer, med ökad 

trafikering och bilvägsbyggen, fler hissar, rulltrappor och en allmän infrastruktur där antalet affärer 

och andra nödvändigheter ligger närmare människors bostäder. För att skapa utmaningar till att få 

människor att vilja röra på sig krävs nytänkande och en mycket mer medveten samhällsplanering än 

tidigare. Globalt sett är det idag 25 procent av alla vuxna personer och över 80 procent av 

ungdomarna som inte når upp till den dagliga rekommenderade fysiska aktivitetsnivån (1,2). 

Infrastruktur och hur våra städer byggs styr till stor del befolkningens aktivitetsmönster, vilket ger 

möjlighet till att öka befolkningens aktivitetsnivå. Trafiksäkerhet samt annan service, avstånd mellan 

bostäder och affärer bestämmer om individen går, cyklar eller tar bilen. Mängden fysisk aktivitet som 

fås under arbetstid beror på arbetets karaktär och arbetsplatsens utformning. I skolan har skol- och 

förskolegårdarnas kvalité, d.v.s. storlek, hur lekmiljöerna är uppbyggda, samt tillgängligheten till 

natur och friluftsliv nära skolor, en stor betydelse för hur fysiskt aktiva barnen är (1). 

För att öka fysisk aktivitet i befolkningen krävs stora resurser och en bred kompetens vilket inte 

är genomförbart för en enskild aktör, exempelvis behöver mindre barn kanske bara en större yta för 

att börja springa medan ungdomar och vuxna kräver mer komplexa lösningar. I Sverige har processen 

med att arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv vid samhällsplanering nyligen startat och för att det ska 

fortgå och bli lyckosamt kommer det att krävas ett omfattande samarbete mellan sektorer där allt ifrån 

trafikplanerare och arkitekter till fysioterapeuter kan bidra med viktiga kunskaper (1). 

I takt med att infrastrukturen och tekniken har utvecklats i världen och gett alternativa 

tillvägagångssätt att ta sig upp och ner mellan olika våningsplan, har även människors beteende 

förändrats. Då allt fler människor väljer rulltrapporna och hissen före trapporna (3), går de miste om 

de positiva effekterna som är kopplade till vardaglig trappgång. Förutom kortsiktiga effekter, som 

förbättrad syreupptagningsförmåga (VO2 kapacitet), förbättrad vilopuls och ett flertal mätbara 

fysiologiska hälsoeffekter erhålls även långsiktiga effekter i samspel med andra faktorer såsom 

exempelvis sömn och socialt umgänge som kan ge en ökad livslängd (4–7). 

1.1 Fysisk aktivitet 

Människors kroppar är gjorda för att röra på sig och vävnader och organ anpassar sig utefter hur 

mycket vi rör på oss (4). Fysisk aktivitet är all den kroppsrörelse som resulterar i ökad 
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energiförbrukning. Fysisk aktivitet kan således ske på olika platser och i olika former, så som till 

exempel i hemmet, på jobbet, i samband med trappgång eller under organiserad fysisk träning (8). 

1.2 Psykologiska effekter av fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet har både en psykologisk och fysiologisk påverkan på kroppen. De psykologiska 

effekterna är ofta inte lika direkt synbara som de fysiologiska som ofta kan mätas med 

standardiserade test. De psykologiska effekterna är ofta upplevelserelaterade faktorer, exempelvis har 

det visats att människor som är fysiskt aktiva har ökat stämningsläge, välbefinnande och livskvalité. 

Några av effekter som ligger bakom detta är att fysisk aktivitet ger ökad självkänsla, bättre 

sömnkvalitet och minskar symptom av negativ stress och depression (4).  

Fysisk aktivitet påverkar även nervsystemet så att den kognitiva förmågan bibehålls bättre. 

Förmågor som koordinering av uppgifter, minne, planering och exekutiva funktioner som målsättning 

och uppmärksamhetsreglering bibehålls. Just bibehållandet av kognitiva förmågor och prevention av 

psykologiska symptom är två av de största effekterna, då fysiska aktivitet även har preventiva effekter 

på utveckling av negativ stress, depression, ångest och sjukdomstillstånd som demens hos äldre (4,9). 

1.3 Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 

Endast en session med fysisk aktivitet kan ha mätbara effekter på blodtryck, kognition och 

blodsockerkontroll. Kontinuerlig fysisk aktivitet, enligt den fysiska aktivitet som rekommenderas i 

Sverige utifrån den evidensbaserade handboken Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och 

Sjukdomsbehandling(FYSS), förbättrar fysisk kapacitet, muskulär kapacitet, kondition och VO2 

kapaciteten samt minskar risken för att drabbas av ett flertal olika sjukdomar och risken för förtida 

död (4). 

Flertalet mekanismer i kroppens vävnader påverkas positivt av regelbunden fysisk aktivitet. 

Regelbunden aerob fysisk aktivitet står för drygt hälften av den möjliga riskreduktion för hjärt-

kärlsjukdomar som dagens forskning har vetskap om. Denna riskreduktion sker då fysisk aktivitet har 

goda effekter på blodtrycket, låggradig inflammation och BMI (4). 

Vid minskad vardaglig fysisk aktivitet visas motsatt effekt. I en studie från 2010 fick en grupp 

minska antalet steg per dag, från 10 000 till 1 400 steg under två veckors tid, vilket ledde till bland 

annat försämrat blodtryck, minskad muskelmassa och försämrad maximal syreupptagningsförmåga 

(10). 
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1.4 Folkhälsa 

WHO definierar hälsa som en samling av det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet och inte 

endast att sjukdom och funktionsnedsättning ska vara frånvarande(11).  

Till skillnad från individens hälsa, definieras folkhälsa som hela befolkningens samlade hälsa där 

hänsyn tas både till grad av hälsa och fördelning av hälsan bland populationen. En god, utbredd hälsa, 

jämlikt fördelad bland så många olika grupper i samhället som möjligt, är således en god folkhälsa. 

Att arbeta med folkhälsa innebär arbete med tillväxt och hållbarhet. Det är då grunden för 

befolkningens välmående läggs (12). 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 150 minuters fysisk aktivitet på måttlig 

intensitet i veckan, eller 75 minuter på hög intensitetsnivå, där passen bör delas upp och vara minst 10 

min per tillfälle. Dessa rekommendationer är vedertagna av många länder och även så i Sverige av 

Läkarsällskapet och FYSS(16-18). 

Vissa gruppers folkhälsa påverkas mer än andra av fysisk inaktivitet och trots att hela 

befolkningen har ökad risk att drabbas av sänkt livskvalité och förtida död om inaktivitet 

förekommer, är grupper med exempelvis diabetes, högt blodtryck och övervikt extra utsatta(15). 

Fysisk aktivitet kan i sin tur motverka många av sjukdomarna och tillstånden ovan, samt många andra 

tillstånd som drabbar stora folkgrupper, exempelvis artros, benskörhet och ryggont(1). 

1.5  Inlärningsteori 

Förmågan att lära in är någonting som människan har stor nytta av i en rad olika situationer då det 

krävs nya kunskaper för att bemästra svåra utmaningar. För att kunna beskriva hur lärandet går till har 

det med åren utformats flertalet inlärningsteorier och bland de mer beprövade återfinns Albert 

Banduras social kognitiva teori samt operant inlärningsteori (20,21). 

1.5.1 Sociala kognetiva teorin 

Den social kognitiva teorin är utvecklad av Albert Bandura. Teorin bygger på att individen, 

omgivningen och beteendet samverkar och påverkar varandra. Individen utvecklar olika kognitiva 

scheman, det vill säga förväntningar på agerande från omvärlden, rollbeteenden och sociala normer. 

Dessa scheman, som lärs in hela livet av samtliga människor, kommer påverka individens beteenden. 

Samtidigt kommer individens beteende att påverka kommande sociala situationer, utifrån 

konsekvenserna av agerandet (16,17). 
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Vid fysisk aktivitet talas det främst om tre faktorer som påverkar individens agerande och utfall; 

den egna målsättningen, reflektion och medvetenhet om sin nuvarande aktivitetsnivå, tilltro till sin 

egen förmåga (22). Dessa faktorer kan påverkas med bland annat välanpassade mål och information 

för medvetenhet. En ökad tilltro till sin förmåga kan uppnås med hjälp av uppmuntran, låta personen 

se andra lyckas, uppnå delmål för ökad fysisk och psykisk upplevelse samt genom att koppla det till 

tidigare erfarenheter enligt Banduras self efficacy teori (18). 

1.5.2 Operant inlärning 

Operant inlärning bygger på viljestyrda beteenden och har att göra med förhållandet mellan beteende 

och miljö. Det stimuli som framkallar beteendet, det faktiska beteendet och konsekvenserna av 

beteendet. Det är inte beteendets utseende som är det relevanta utan snarare beteendets funktion och 

vad som sker i omgivningen i samband med beteendet. Det är således av konsekvenserna vi lär. 

Exempelvis om en person frågar en vän om vännen vill vara med och träna för att personen tycker det 

är mer motiverande att träna tillsammans med någon. Om vännen svarar ja och följer med på 

träningspasset, är det mer sannolikt att personen som ställer frågan, frågar samma vän om denna vill 

följa med igen vid ett senare tillfälle. Om vännen istället går därifrån utan att gett ett klart svar för att 

slippa träna, är det inte lika troligt att personen som frågade kommer fråga samma vän nästa gång. 

Konsekvenserna styr om beteendet kommer att förstärkas eller försvagas. Förstärkning av ett 

beetende kan ske på två olika sätt. Positiv förstärkning(SR+) genom att något tillkommer direkt efter 

beteendet som leder till att beteendet ökar och negativ förstärkning(SR-) genom att något tas bort 

direkt efter beteendet som leder till att beteendet ökar. Försvagning av ett beteende kan även det ske 

på två olika sätt. Positiv försvagning(SR-) genom att något tillkommer direkt efter beteendet som leder 

till att beteendet minskar och negativ försvagning(SR-) genom att någonting tas bort direkt efter 

beteendet som leder till att beteendet minskar (19).  

Antecedenter är det stimuli som föregår och ”triggar igång” beteenden. Det kan vara allt från det 

vi hör, ser, smakar, luktar och känner, helt enkelt det vi kan uppleva med våra sinnen. Då en 

antecedent som framkallar ett visst beteende efterföljs av en förstärkande konsekvens kallas detta 

stimuli för diskriminativt stimuli (SD). Diskriminativa stimulin skapar således förutsättningar för att 

ett beteende ska uppkomma och befästas (19). 

1.5.3 Nudging 

Nudging är ett svårdefinierat begrepp på svenska. Cass R. Sunstein och Richard H. Thale, som 2017 

blev nobelpristagare i ekonomi just för sitt arbete om nudging, definierar nudging som ”Ett försök till 
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att påverka individernas val på ett sätt som kommer att försätta dem i ett bättre läge som de själva 

uppfattar det” (20). Miljö och antal valmöjligheter är sådant som påverkar människors handlingar, 

ofta utan individens vetskap. Att förändra den intuitiva, automatiska och den rutinmässiga 

dimensionen i en individs handling är det som nudging till största del handlar om. Att använda 

nudging som ett redskap kan handla om att modifiera förutsättningarna för valmöjligheterna såsom 

standardalternativ, påminnelser till individer om deras valmöjligheter, varningar av olika slag, 

förändringar av layouter och funktioner i olika miljöer, att rama in information och uppmärksamma 

sociala normer (21). 

Operant inlärning och nudgets går ofta in i Social kognitiva teorin. Eftersom människors 

beteenden till 45 procent består av vanor som utförs omedvetet, kan dessa påverkas genom nugets 

eller genom att förändra antecedenter (21). Exempelvis om en individ är van att ta rulltrapporna 

istället för trapporna som ligger bredvid, kommer individen troligen ta rulltrapporna på ren vana varje 

dag. Detta beteende kommer samtidigt förstärkas av den sociala omgivningen. Individen blir 

påverkad av den sociala miljön och tar det säkra alternativet som de är van vid, då individen inte vill 

bryta sociala mönstret/normen. Genom att förändra miljön och antecedenter i form av en målad 

trappa, kan individen komma att bryta mönstret lättare, då dess vanor bryts genom att höja 

uppmärksamheten till en miljö som annars inte läggs märke till. Detta kan i sin tur leda till att den nya 

antecedenten blir kraftigare än den sociala normen (1,21). 

1.6  Kategoriserade interventioner på samhällsnivå 

Ser man översiktligt till forskningen runt ämnet om beteendeförändring på samhällsnivå har man 

kommit fram till en sammanfattning i form av fyra olika kategorier (1). 

• Program som riktar sig mot flera riskbeteenden samtidigt i lokalsamhället. 

• Kampanjer för fysisk aktivitet som nyttjar massmedia. 

• Hälsokampanjer i lokalsamhället som riktar sig till individen och använder teorier för 

beteendeförändring. 

• Interventioner i lokalsamhället som förändrar miljön. 

1.6.1 Interventioner i lokalsamhället som förändrar miljön 

Denna sista kategori om interventioner som förändrar miljön, bygger på att underlätta fysisk aktivitet 

genom att förändra miljön personerna i fråga vistas i. Interventionerna kan vara att bygga om 

stadsmiljöer för att öka tillgängligheten för gående och cyklister i form av nya gång- och cykelbanor, 

eller öka förbättra tillgängligheten av motionsanläggningar i lokalsamhället. 
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Interventioner i lokalsamhället som förändrar miljön är den kategori som en målad trappa faller 

under. Dock finns inga tidigare kontrollerade studier rapporterade och således inte heller några 

systematiska kunskapsöversikter inom området (1). 

2. Problemformulering 

I dagens samhälle är infrastrukturen under ständig utveckling. Utvecklingen har hela tiden påverkats 

av människans önskan om bekvämare miljöer. Det i sin tur har lett till att det byggs fler och fler 

rulltrappor och hissar som transporterar oss mellan olika plan. Till följd av alltmer bekväma miljöer 

går många människor miste om den dagliga vardagsmotion och de fördelar det ger att välja trappan 

istället för hissen/rulltrappan. Detta har blivit ett allt större problem i samhällen världen över, då 

människor i Sverige och övriga världen blir allt mer överviktiga (22,23). Människors inaktivitet, 

tillsammans med andra faktorer så som förändrade matvanor och psykiskt mående, är viktiga 

komponenter i detta (24,25). Forskningen föreslår att det går att påverka människors beteende genom 

att förändra miljön de vistas i, dock krävs mer forskning för att stärka evidensen. ”Interventioner i 

lokalsamhället som förändrar miljön”, är en av fyra kategorier inom beteendeinterventioner på 

samhällsnivå och bygger miljön förändras för att främja fysisk aktivitet, exempelvis genom att bygga 

fler cykelvägar eller trappor istället för bilvägar och rulltrappor (1,26). Forskningen har visat att olika 

former av nudging i samhället, i form av citat och påminnelser kring ett beteende, exempelvis att ta 

trapporna istället för rulltrapporna och fördelarna med det, har gett resultat för främjandet av fysisk 

aktivitet (1). Frågan är om interventioner som förändrar miljön kan kombineas med nudging för att 

påverka människors beteende angående aktivitetsnivån? 

3. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om människors beteende att ta trappan istället för rulltrappan 

kan påverkas, genom att förändra miljön de vistas i form av att måla trappan i ett inbjudande mönster. 

Studien syftade även till att undersöka om de eventuella beteendeförändringarna påverkades av vilken 

tid på dygnet människorna vistades i den förändrade miljön. 

3.1 Frågeställningar 

1. Föreligger det någon skillnad, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappa i uppåtgående 

riktning, jämfört med rulltrappan, före målning jämfört med efter målning av trappa, mätt 

över en veckas tid? 
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2. Föreligger det någon skillnad, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappan respektive 

rulltrappan i uppåtgående riktning i rusningstrafik jämfört med icke rusningstrafik, innan 

målning av trappan, den timmen då det går flest personer samt minst personer på förmiddag 

respektive eftermiddag, utifrån snittet av måndag, onsdag och fredag?  

3. Föreligger det någon skillnad, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappan respektive 

rulltrappan i uppåtgående riktning i rusningstrafik jämfört med icke rusningstrafik, efter 

målning av trappan, den timmen då det går flest personer samt minst personer på förmiddag 

respektive eftermiddag, utifrån snittet av måndag, onsdag och fredag? 

4. Föreligger det någon skillnad, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappan respektive 

rulltrappan i uppåtgående riktning i icke rusningstrafik före målningen jämfört med efter 

målning av trappan, den timmen då det går minst personer på förmiddag respektive 

eftermiddag, utifrån snittet av måndag, onsdag och fredag? 

4. Metod 

4.1 Design 

Studien var en prospektiv, kvasiexperimentell, deskriptiv interventionsstudie. Studiens design var 

prospektiv då den undersökte en population framåt i tiden vid två mätpunkter och kvasiexperimentell 

då den innehöll en intervention med mätning av flödet av personer som går i trappan och rulltrappan 

före jämfört med efter interventione (27,28). Vidare är studien deskriptiv då insamlad data är 

beskrivande och är en interventionsstudie, då målningen av trappan är en förändring av miljön, en 

intervention (27).  

4.2 Urval 

Antalet försökspersoner som passerar trapporna och rulltrapporna, som går upp till perrong två till sju 

vid Uppsala centralstation, före respektive efter målningen kommer att jämföras procentuellt. Antalet 

försökspersoner blev således de personer som passerade vid datainsamlings tillfällena på en vecka, 

vilket innan var ett okänt antal. 

Konsekutivt urval: Alla personer som passerar trapporna under förbestämd tidsperiod blir ett 

stickprov. 

I studiens urval uteslöts inklusion- och exklusionskriterier, med motiveringen att urvalet kommer 

med hjälp av slumpen vara likartat vid samtliga mätpunkter. In- och exklusionskriterier påverkade 

därav inte studiens utfall och resultat. 
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4.3 Intervention 

Trappan upp till perrong 4-7 vid Uppsala centralstation målades i ett intresseväckande motiv 

framtaget i samarbete med konstnären Lovisa Axellie.  Motivets syfte var att locka fler personer att 

vilja ta trappan i uppåtgående riktning istället för bredvidliggande rulltrappor. Trappan har målats 

enligt boverkets regler för hur en trappa får se ut vilket är de krav som ställs på alla trappor i Sverige 

(29). Alla färger som använts är ljusa färger av gul, rosa, grön samt vaniljvit och är målade i olika 

stora trianglar, se figur 1. Valet av färger gjordes utifrån forskning som idag finns angående hur 

färger påverkar individer. Gult valdes för självkänsla och glädje, rött/rosa för att tillföra känsla av 

bland annat energi, mod och styrka, och grönt för trygghet och förmågan att anpassa sig till nya 

miljöer (30–32). Vaniljvit tillkom istället för svart ur ett konstnärligt perspektiv då svart kan uppfattas 

som ett hål och vara regelbrytande enligt bovekets regler (29). 

 

Figur 1: Trappan upp till perrong 2-7 vid Uppsala centralstation har målats i ett intresseväckande 

motiv vars syfte var att se om fler personer väljer att ta trappan istället för rulltrappa. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Grupperna av fotgängare som tog trappan respektive åkte rulltrappan beskrevs endast genom antal 

personer vid de olika mättillfällena. All data samlades in med hjälp av ett mätinstrument från 

företaget Viscando som mäter fotgängare i olika riktningar som heter OTUS3D, se bilaga 3. 
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Mätinstrumentet monterades på plan 1, på en trafikstolpe med betongsugga längs ena väggen. (3,5 

meter upp och 5,5 meter från trappans kant. Se figur 2). 

Mätinstrumentet installerades med fyra lines, vilket innebär att mätvärden för alla rulltrapporna 

och trappan gick att utläsa var för sig. Detta för att undkomma problem med avstängda rulltrappor 

som skulle påverka datan. Mätinstrumentet valdes tillsammans med Viscando, som utlovade validitet 

och reliabilitet på över 90% (se Bilaga 4), medan forskningen bakom instrumentet säger ännu högre 

procent (se Bilaga 5 och Bilaga 6).  

Instrumentet mätte konstant under de 3 veckor som det var uppmonterat. Datan sorterades sedan 

med hjälp av ett tillhörande dataprogram som sammanställde den i tabeller och diagram. Således 

kunde analysering och framtagning av den data som var relevanta för att besvara frågeställningarna 

trots stora mängder data, ske på enklaste vis. Projektledarna befann sig inte på plats vid mättillfällena 

då de ansåg att det skulle kunna påverka datainsamlingen på ett negativt sätt genom att 

uppmärksamma projektets existens. All data skickades i realtid till det program som var kopplat mot 

systemetet, som är framtagna av Viscando, vilket gjorde det möjligt att hela tiden följa utrustningens 

funktion utan att projektledarna befann sig på platsen. Ingen filmning som kunde medföra 

personidentifiering har skett genom mätinstrumentet. 

Då det målade motivet endast syntes när man gick uppför trappan exkluderades alla som gick i 

motsatt riktning när mätvärdena analyserades. Exkluderingen utfördes automatiskt av 

mätutrustningen då den registrerar både uppåt- och nedåtgående fotgängar. 
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Figur 2: Betongsuggan och mätinstrumentets placering på centralen. 

 

4.5 Genomförande 

Tillstånd för utförandet av projektet söktes hos Trafikverket med start maj 2017 då de står som ägare 

av trappan, se bilaga 1. Ett godkännande av motivet krävdes även innan uppstart. Motivet togs fram i 

samarbete med konstnären Lovisa Axellie under vecka 46-1 år 2017-2018 och presenterades därefter 

för trafikverket för godkännande. Den 16 februari gav Trafikverket slutgiltiga godkännandet av 

motivet och för uppstart av projektet, se bilaga 7. 

Den 23 februari restes stolpen med tillhörande betongsugga på station inför montering av 

mätinstrument. Detta gjordes i samarbete med kommunalarbetare då betongsuggan samt stolpen är 

kommunägda och endast var utlånad. 

Utrustning i form av mätutrustning, värmefläktar, partytält, lasrar, målarutrustning, färg, 

tvättutrustning, eldkastare och cykelkärra införskaffades via sponsring, lån och projektledarnas egna 

betalmedel mellan 26 februari - 2 mars. Värmefläktarna användes inuti partytältet för att hålla 

temperaturen i luften tillräckligt hög med syfte att öka förutsättningarna att färgen skulle torka trots 



11 

 

det kalla vädret. Lasrarna användes för utmätning av linjerna till motivet, målarutrustning och färgen 

till själva målningen och tvättutrustningen användes för att rengöra trappan innan målning av trappan, 

för att färgen skulle fästa på betongen. Eldkastaren användes med syfte att värma upp betongen innan 

målandet av trappan, då färgproducenten rekommenderade att betongen skulle hålla en temperatur på 

+5 grader. Cykelkärran användes för att frakta all utrustning mellan trappan och förrådet som 

utrustningen förvarades i. Muntliga avtal med flera företag anlades för sponsring av utrustningen, då 

projektledarna/författarna själva fick stå för kostnaderna av projektet. Samarbete med vissa sponsorer 

var klart sedan innan 26 februari och vissa samarbeten arbetades fram under vecka 8, veckan innan 

första mätningarna. 

Mätinstrumentet monterades samt testmätningar gjordes 26 februari. Kalibrering och utmätning 

av rätt vinkel på mätinstrumentet gjordes i med hjälp ifrån anställd på Viscando samma dag. Data 

samlades in under 3 veckor mellan 26 februari - 18 mars, först mättes en baseline under vecka 1, 

målning av trappan under vecka 2 samt mätning efter interventionen vecka 3. Mätningarna 

genomfördes under en vecka åt gången bortsett från 3 timmar vid mätning 1 då mätinstrumentet 

monterades och testades, dessa 3 timmar har således inte räknats med vid mätning 2 utan exkluderats.  

Utförande av målning skedde således mellan 5 - 11 mars av projektledarna i samarbete med 

konstnär Lovisa Axellie. Halva trappan stängdes då av åt gången för att undvika att störa flödet på 

stationen. Ena sidan var sedan avstängd tills dess att den andra sidan var färdigmålad. I valet av 

mätveckor togs det hänsyn till väder, infallande lov, högtider samt lånemöjligheter av mätinstrument. 

Minst en av projektledarna/författarna var på plats i Uppsala under hela mätperioden. 

4.6 Databearbetning 

Insamlade data har hanterats som kvotskaledata. Datan omhändertogs och analyserades av 

projektledarna efter det att datainsamlingen var avklarad. Genom att utläsa fördelningen av antalet 

personer som tog trappan gentemot rulltrapporna i uppåtgående riktning för olika tidsspann före 

målningen, räknades de procentuella fördelningarna ut. För motsvarande tidpunkter beräknades sedan 

samma värden efter det att trappan blivit målad och dessa värden analyserades sedan mot varandra för 

att kunna besvara frågeställningarna.  

Således har olika tidpunkter på dygnet jämförts; totalt sett, vid rusning, samt icke rusning. De 

tidsspann som har valts för rusning respektive icke-rusning är de två högst uppmätta aktivitetsmåtten 

samt de två lägst uppmätta aktivitetsmåtten under en dag. Med aktivitetsmått menas den timmen då 

det går flest personer samt färst personer på förmiddag respektive eftermiddag. Förmiddag rusning 
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mellan kl. 07.00-08.00 samt icke rusning mellan kl. 10.00-11.00, eftermiddag rusning mellan kl. 

16.00-17.00 samt icke rusning mellan kl. 19.00-20.00, utifrån snittet av måndag, onsdag och fredag. 

Valet av måndag, onsdag och fredag gjordes då helgens värden förvrängde snittet då de var för små i 

förhållande till vardagarna. Även tisdag valdes bort då tre timmars mätning föll bort på grund av 

montering av mätinstrument under mätning ett. Med dessa faktorer i åtanke valdes tillslut måndag, 

onsdag och fredag för den bästa spridningen före och efter helg, samt mitt i veckan. Torsdag valdes 

bort med syfte att minska totala antalet fotgängare och genom det styrka signifikansen av resultatet. 

En signifikansberäkning genomfördes och samtliga frågeställningar beräknades enligt Chi2-test 

med hjälp en automatisk kalkylator (33). Signifikansnivån sattes till p<0,05 för alla frågeställningar 

(34). Studiens hypoteser och en detaljerad beskrivning av databearbetningsmetoderna illustreras i 

bilaga 2. 

4.7 Etiska överväganden 

Projektet ansågs inte ha några etiska dilemman som överskred eventuella regler. Vid datainsamlingen 

var en av frågorna om mätinstrumentet hade möjlighet att personidentifiera. Efter samtal med 

Viscando som lånat ut instrumentet, försäkrade de att mätinstrumentet inte hade möjlighet att 

personidentifiera och därför ansågs det vara etiskt försvarbart. Innan studiens start diskuterades det att 

deltagarna som ingick i studien inte fick välja sin medverkan. Det ansågs inte vara etiskt 

överträdande, då personerna som deltog inte hade vetskap om att de var med i studien, detta då 

mätinstrumentet satt uppe längre tid än tiden för insamling av data och att de hade vistats i miljön 

oavsett. Ytterligare ett etiskt dilemma var färgens påverkan på synskadades möjligheter att ta trappan. 

Gällande synskadades påverkan överlades ärendet hos Synskadades Riksförbund i Uppland som 

hänvisade till boverkets regler för utformning av trappor (29). 

5. Resultat 

Skillnad i andel personer, mätt i procentenheter som tar trappa i uppåtgående riktning, jämfört 

med rulltrappan, före målning jämfört med efter målning av trappa, mätt över en veckas tid. 

Innan målning valde 15956 personer att ta trappan och 110792 personer valde att ta rulltrapporna i 

uppåtgående riktning, mätt över en veckas tid. (Se tabell I).  

Efter målning valde 15561 personer att ta trappan och 115481 personer valde att ta rulltrapporna i 

uppåtgående riktning, mätt över en veckas tid. (Se tabell I). 
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Mätt över en veckas tid innan målning valde 12,6% att ta trappan och 87,4% valde att ta rulltrapporna 

i uppåtgående riktning.  

Mätt över en veckas tid efter målning valde 11,9% att ta trappan och 88,1% valde rulltrapporna i 

uppåtgående riktning.  

Mätt under en veckas tid var det totalt 0,7% färre som valde trappan gentemot rulltrapporna i 

uppåtgående riktning efter målning jämfört med före målning.  

Det förelåg en signifikant skillnad, p<0.00001, mellan andelen personer som tog trappan före jämfört 

med efter målning, i uppåtgående riktning, mätt över en veckas tid. (För fullständiga beräkningar se 

bilaga 2). 

 

Figur 3: Andel personer, mätt i procentenheter som tar trappa i uppåtgående riktning, jämfört med 

rulltrappan, före målning jämfört efter målning av trappa, mätt över en veckas tid. 

Skillnad, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappan respektive rulltrappan i uppåtgående 

riktning i rusningstrafik jämfört med icke rusningstrafik, innan målning av trappan, den timmen 

då det går flest personer samt minst personer på förmiddag respektive eftermiddag, utifrån snittet 

av måndag, onsdag och fredag. 

Vid icke rusning innan målning valde 365 personer att ta trappan och 3940 personer valde att ta 

rulltrapporna i uppåtgående riktning, mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, 

onsdag och fredag. 
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Vid rusning innan målning valde 2695 personer att ta trappan och 8738 personer valde att ta 

rulltrapporna i uppåtgående riktning, mätt vid de två högsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av 

måndag, onsdag och fredag. (Se tabell I). 

Vid rusningstrafik mätt vid de två högsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag innan målning valde 23,6% att ta trappan och 76,4% att ta rulltrapporna i uppåtgående 

riktning. 

Vid icke rusningstrafik mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag innan målning valde 8,5%att ta trappan och 91,5% att ta rulltrapporna i uppåtgående riktning. 

Vid icke rusningstrafik mätt vid de två högsta, samt de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av 

måndag, onsdag och fredag innan målning var det 15,1% färre som valde trappan gentemot 

rulltrapporna än vid rusningstrafik i uppåtgående riktning. (För fullständiga beräkningar se bilaga 2). 

Det förelåg en signifikant skillnad, p<0.0001, i andel personer, mätt i procentenheter som tar trappa i 

uppåtgående riktning i rusningstrafik jämfört med icke rusningstrafik innan målning av trappan, mätt 

vid de två högsta, samt de två lägst uppmätta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag. 

 

Figur 4: Andel personer, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappan respektive rulltrappan i 

uppåtgående riktning i rusningstrafik jämfört med icke rusningstrafik, innan målning av trappan, den 

timmen då det går flest personer samt minst personer på förmiddag respektive eftermiddag, utifrån 

snittet av måndag, onsdag och fredag. 
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Skillnad, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappan respektive rulltrappan i uppåtgående 

riktning i rusningstrafik jämfört med icke rusningstrafik, efter målning av trappan, den timmen då 

det går flest personer samt minst personer på förmiddag respektive eftermiddag, utifrån snittet av 

måndag, onsdag och fredag. 

Vid icke rusning efter målning valde 249 personer att ta trappan och 4190 personer valde att ta 

rulltrapporna i uppåtgående riktning, mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, 

onsdag och fredag. 

Vid rusning efter målning valde 2779 personer att ta trappan och 9220 personer valde att ta 

rulltrapporna i uppåtgående riktning, mätt vid de två högsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av 

måndag, onsdag och fredag. (Se tabell I). 

Vid rusningstrafik, mätt vid de två högsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag efter målning valde 23,2% att ta trappan och 76,8% att ta rulltrapporna i uppåtgående riktning. 

Vid icke rusningstrafik, mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag efter målning valde 5,6% att ta trappan och 94,4% att ta rulltrapporna i uppåtgående riktning. 

Vid icke rusningstrafik, mätt vid de två högsta, samt de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av 

måndag, onsdag och fredag efter målning var det 17,6% färre som valde trappan gentemot 

rulltrapporna än vid rusningstrafik i uppåtgående riktning. (För fullständiga beräkningar se bilaga 2). 

Det förelåg en signifikant skillnad, p<0.0001, i andel personer, mätt i procentenheter som tar trappa i 

uppåtgående riktning i rusningstrafik jämfört med icke rusningstrafik efter målning av trappan, mätt 

vid de två högsta, samt de två lägst uppmätta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag. 



16 

 

 

Figur 5: Andel personer, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappan respektive rulltrappan i 

uppåtgående riktning i rusningstrafik jämfört med icke rusningstrafik, efter målning av trappan, den 

timmen då det går flest personer samt minst personer på förmiddag respektive eftermiddag, utifrån 

snittet av måndag, onsdag och fredag. 

Skillnad, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappan respektive rulltrappan i uppåtgående 

riktning i icke rusningstrafik före målning jämfört med efter målning av trappan, den timmen då 

det går minst personer på förmiddag respektive eftermiddag, utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag. 

Vid icke rusning innan målning valde 365 personer att ta trappan och 3940 personer valde att ta 

rulltrapporna i uppåtgående riktning, mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, 

onsdag och fredag. 

Vid icke rusning efter målning valde 249 personer att ta trappan och 4190 personer valde att ta 

rulltrapporna i uppåtgående riktning, mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, 

onsdag och fredag. (Se tabell I). 

Vid icke rusningstrafik mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag innan målning valde 8,5% att ta trappan och 91,5% att ta rulltrapporna i uppåtgående riktning. 

Vid icke rusningstrafik mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag efter målning valde 5,6% att ta trappan och 94,4% att ta rulltrapporna i uppåtgående riktning. 
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Vid icke rusningstrafik mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och 

fredag efter målning var det 2,9% färre som valde trappan gentemot rulltrapporna än vid icke - 

rusningstrafik i uppåtgående riktning innan målning. 

Det förelåg en signifikant skillnad, p<0.0001, mellan andelen personer, mätt i procentenheter som tar 

trappa i uppåtgående riktning i icke rusningstrafik före målning jämfört med efter målning av trappan, 

mätt vid de två lägsta aktivitetsmåtten utifrån snittet av måndag, onsdag och fredag. (För fullständiga 

beräkningar se bilaga 2). 

 

Figur 6: Andel personer, mätt i procentenheter, mellan de som tar trappan respektive rulltrappan i 

uppåtgående riktning i icke rusningstrafik före målning jämfört med efter målning av trappan, den 

timmen då det går minst personer på förmiddag respektive eftermiddag, utifrån snittet av måndag, 

onsdag och fredag. 

Tabell I: Sammanställning av samtliga frågeställningar för p-värden, antalet samt andelen personer 

som tar trappa/rulltrappa i uppåtgående riktning vid olika tidsspann, före och efter målning.  

  Trappa  Rulltrappa  p-värde  

n  %  n  %  

Före målning  15956  12,6  110792  87,4  
  

<0.0001  
Efter målning  15561  11,9  115481  88,1  

            

Före målning: 

icke-rusning  

365  8,5  3940  91,5     
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Före målning: 

rusning  

2695  23,6  8738  76,4  <0.0001  

            

Efter målning:  

icke-rusning  

249  5,6  4190  94,4    

<0.0001  

Efter målning: 

rusning  

2779  23,2  9220  78,8  

            

Före målning: 

icke-rusning  

365  8,5  3940  91,5    

<0.0001  
Efter målning: 

icke-rusning  

249  5,6  4190  94,4  

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatsammanfattning 

Före- och efter målning visades en knapp sänkning av procentenheter av de som tog trappan. Chi2-

test visade att interventionens utfall var en klar signifikant förändring. Dessa resultat avsåg alla 

frågeställningar. Efter målningen av trappan sjönk antalet personer som fick i trappan vid samtliga 

tillfällen. Det var signifikant färre personer som valde trappan både innan och efter målningen vid 

icke rusningstrafik jämfört med vid rusningstrafik. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet mätt i procentenheter och den signifikanta skillnaden uträknat efter Chi2-test, motsäger 

varandra då det inte skett någon större minskning i procentenheter efter målning av trappan. De 

statistiska signifikanta resultaten kan ha sin förklaring i de stora antalet deltagare i studien, där större 

grupper visar signifikanta skillnader på mindre förändring.  

Det finns flertalet faktorer som kan ha en påverkan på studiens utfall. Nedan kommer de två 

faktorer som troligtvis haft störst påverkan att diskuteras. 

Den faktor som möjligtvis har haft störst effekt på resultatet och som inte kunnat påverkats efter 

att platsen för utförandet av projektet valts, är den arkitekturella utformningen. Platsen valdes enbart 

utifrån att det var en plats med många fotgängare, som innefattade både rulltrappor och trappa i 
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anslutning till varandra, utomhus, i Uppsala stad. Platsen är utformad så att rulltrapporna är belägna 

närmast den centrala stadskärnan och det största antalet människor kommer från det hållet när de ska 

upp till perrongerna 2-7. Detta medför att många egentligen aldrig passerar trapporna och får därför 

en mycket begränsad uppfattning av det målade motivet i trappan när de kommer ifrån stadskärnan 

(se bilaga 8). För att se hela motivet i trapporna måste rulltrapporna passeras. Om trappmålningen ska 

fungera som trigger för val av trappa istället för rulltrappa är en grundläggande förutsättning att 

trappmålningen kan uppfattas av fotgängarna. Detta skulle kunna vara en förklaring till att inte 

interventionen hade någon effekt. I en tidigare studie visade resultatet att placeringen av trapporna 

och alternativa sätt att ta sig mellan våningsplanen hade stor påverkan på utfallet av fotgängarnas val 

att ta trapporna eller det alternativa sättet (35). I studien undersöktes först hur många som tog 

trapporna och rulltrapporna i shoppingcenter utan modifikation av miljön. Sedan separerades 

trapporna och rulltrapporna, så att de inte stod alldeles bredvid varandra. Efter separationen av 

trappor och rulltrappor, mätte de åter igen antalet som tog endera. De visade att vid en 100 procent 

ökning av distans mellan trappa och rulltrappa blev det en 95 procent ökning av antalet personer som 

tog trapporna jämfört med innan separationen (35). Den optimala arkitekturella utformningen hade 

med stor sannolikhet haft störst betydelse då samtliga fotgängare kommer rakt framifrån både trappan 

och rulltrapporna med lika stor möjlighet att välja det ena eller det andra alternativet. 

En annan influerande faktor är själva målningen. Studien bygger på teorin om nudging och syftet 

var att undersöka om målningen kunde agera som en tillräckligt stark antecendent för att välja gång i 

trappa. Teorin om nudging är etablerad och används inom flertalet områden, exempelvis vid val av 

färdmedel och hållbar utveckling, ekonomi och hälsa (35–37). Det som bör diskuteras är om motivets 

utformning, dvs målningen, helt enkelt inte var en tillräckligt stark antecendent för att fungera som ett 

stimuli för trappgång. Enligt social kognitiva teorin, kan detta betyda att det finns andra, starkare 

faktorer som bestämmer individens val, som exempelvis individens egna erfarenheter och inlärda 

mönster, samt omgivningen i form av andra människors beteenden, snarare än förändringen av miljön 

i form av den målade trappan (21,22,24). 

Under studiens planering diskusskuterades om citat skulle inkluderas i trappans målning då det 

finns tidigare forskning som visar att citat fungerar som effektfulla antencedenter för att människor 

ska välja trapporna oftare (38–40). I flera av studierna var posters med citat eller meningar med 

uppmuntrande ord och meningar som talar om de positiva effekter av fysisk aktivitet som kan uppnås 

av att ta trapporna uppsatta (1, 36-38). En trappa med citat skulle alltså kunnat ge större effekt än 

enbart målning, om citaten verkar som starkare antencedenter (20,24). De tidigare studierna indikerar 

på detta. Detta uteslöts dock efter diskussion med konstnären och handledaren med motivering att 
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projektets ursprungliga syfta gick ut på att se effekterna av enbart färg och konstens eventuella 

påverkan på människors beteende. 

Det finns även en möjlighet att ett tydligare motiv skulle kunna påverka utfallet. Om motivet varit 

utformat som en indikator att ta trapporna, exempelvis en pil, löparbana eller en illusion av en 

människa som går i trappan, finns möjligheten att stimulit blivit starkare hos fotgängarna som 

passerade trappan. För att öka kunskapen om betydelsefulla faktorer för att få människor att välja 

trappa istället för rulltrappa skulle ytterligare studier behöva genomföras. Detta skulle till exempel 

kunna göras i en kvalitativ intervjustudie. Det skulle generera viktig information som skulle kunna tas 

hänsyn till om en ny intervention ska utformas för att främja fysisk aktivitet genom ökad trappgång.  

6.3 Metoddiskussion 

Eftersom ingen inkludering eller exkludering skedde under studien skötte slumpen urvalsprocessen. 

Utifrån det stora antalet deltagare och de likvärdiga förutsättningarna vid före- och eftermätningarna, 

har ett antagande gjorts att grupperna som jämförts varit tillräckligt lika för att inte vara en 

påverkande faktor på resultatet.  

Gruppernas storlek ansågs vara tillräckligt stora för att kön- etnicitet- och åldersfördelning mellan 

de två grupperna inte skulle påverka slutresultatet. Gruppernas storlek gör att generaliserbarheten av 

studiens resultat ökar. Vid planering av tidpunkten för studiens genomförande var väder, infallande 

lov, högtider samt lånemöjligheter av mätinstrument faktorer att ta hänsyn till. Tiden att låna 

mätinstrumentet blev mycket begränsad på grund av tidsåtgången för att få godkännande av 

trappmotivet, samt vädrets påverkan, samtidigt som en överenskommelse mellan Viscando och 

projektledarna klargjorts sedan tidigare. Överenskommelsen var att låna instrumentet fram till mars 

månad. Trots begränsningarna inföll låneveckorna väl, då de inte sammanträffande med några 

högtider eller skollov och vädret ansågs vara sen vinter under hela perioden och inga större 

förändringar skedde från första till sista mätdagarna. Dessa förutsättningar gjorde att båda 

mätveckorna var “normala” veckor och att grupperna därför bör ha varit liknande.  

Varför vi valde att mäta endast icke rusningstrafik innan målning jämfört med efter målning och 

inte rusningstrafik innan jämfört med efter målning av trappan, bygger på hypotesen att passerande 

fotgängare har större möjlighet att se och uppfatta den målade trappan när färre personer är i omlopp. 

Därför valde vi att först jämföra icke rusning mot rusning både efter och före målning av trappan, för 

att kunna konstatera att det finns en skillnad i rusning jämfört icke rusning, för att sedan jämföra icke 

rusning före och efter målning av trappan utifrån ovanstående hypotes. 
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Motivet, som är ett abstrakt mönster och tagits fram av konstnären Lovisa Axellie, togs fram efter 

vissa hänseenden och önskemål av projektledarna utifrån forskning som finns avseende främst 

färgval (30–32). Mönstret togs snarare fram av konstnären efter diskussion med projektledarna. 

Färgerna valdes utifrån dess karaktärer, rött/rosa för att tillföra känsla av bland annat energi, mod och 

styrka, gult för självkänsla och glädje och grönt för trygghet och förmågan att anpassa sig till nya 

miljöer (30–32). Mönstret är abstrakt som en liten population fick se och ge sina åsikter om, innan 

godkännandet från trafikverket. Fem olika mönster togs fram att välja mellan. Utifrån många möjliga 

kombinationer av färg och mönster var det svårt att välja vilket mönster som antogs ge bäst effekt. 

Det finns stora möjligheter att ett annat motiv och andra färger kunnat ge andra effekter och ett annat 

resultat. 

Mätinstrumentet som användes, har tidigare används för mätningar av fotgängare, cyklister och 

fordon som passerar en viss mätpunkt och i vilken riktning de passerar (44–47). Utifrån tidigare 

användningsområden och studier ansågs instrumentet vara det mest validerade och reliabla som 

hittades vid projektstart. Som tidigare nämnt hade mätinstrumentet en reliabilitet på över 90% (Bilaga 

4, 5 & 6). 

Gällande mättiden en vecka före och efter målningen av trappan, kan det ha funnits en viss 

variation som kan ha påverkat resultatet. Det kan även ha varit en för kort mättid, eller att mätningen 

utfördes för nära inpå efter målningen då fotgängarna inte vant sig vid trappans utseende. En annan 

anledning skulle också kunnat vara att personerna undvek att gå i trappan utifrån hur de personligen 

upplevde motivet (1). Det mest troliga var att tiden inte var avgörande för utgången. Alla dagar i 

veckan, samt alla tidpunkter, bortsett från tre timmar på en vecka, inkluderades i de totala 

mätningarna i frågeställning 1 och som tidigare nämnt var det inga större förändringar mellan 

mätveckornas förutsättningar. 

6.4 Klinisk- och samhällelig nytta & etiskt övervägande 

Utifrån studiens genomförande är det klart möjlig att återskapa den som en ny studie. Studiens stora 

antal deltagare speglar verkligheten, eftersom undersökningsgrupperna bestod av den allmänna 

befolkningen som gick i trappan eller rulltrapporna. Eftersom studieresultaten inte visade någon stor 

förändring är det inte relevant att replikera studien varken kliniskt eller ur ett samhällsperspektiv 

utifrån de frågeställningar som ställts. Det är möjligt att studien har andra effekter, exempelvis 

livskvalité och känslomässig påverkan, som dock inte undersökts i denna studie men som också kan 

vara relevanta att studera. Som tidigare nämnts behövs framtida studier, exempelvis i form av 
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kvalitativ intervjustudie, för att generera viktig information om andra faktorer som kan komma att 

påverka fysisk aktivitet och trappgång. 

Det finns även stora möjligheter att andra motiv, platser eller andra förändringar som diskuterats 

tidigare, kan skapa positiva resultat utifrån teorin om nudging. Finner man ett sätt att föra in nudges 

som påverkar människors beteende till det bättre, gällande fysisk aktivitet och hälsa, kan det ha stora 

effekter på både individ- och samhällsnivå framöver. 

Ur ett etiskt perspektiv ansågs det inte finnas några risker med studien. Som tidigare nämnts fanns 

ingen möjlighet att använda mätinstrumentet för att personidentifiera fotgängarna som gick i trappan 

eller rulltrapporna. Då identifiering av deltagarna inte var möjlig vid mätning och insamling av data 

för projektet, krävdes inget tillstånd för det. 

En annan etisk fråga var att personerna som ingick i studien, det vill säga de som gick i trappan 

och rulltrapporna, inte hade vetskap av sin medverkan, vilket skulle kunna ha skapat vissa etiska 

komplikationer. Det fanns en risk att deltagare skulle bli upprörda över sitt deltagande om de fick 

reda på att de medverkade i en studie som de själva inte fått välja om de vill delta i. Samtidigt hade 

studien inte varit genomförbar om deltagarna varit medvetna om sitt deltagande då det troligtvis hade 

påverkat mätvärdena på ett felaktigt sätt eftersom de då kunde reagerat på interventionen annorlunda. 

Ett sätt att minska det etiskt kontroversiella i frågan, skulle kunnat ha varit att placera ut informatörer 

som syns för deltagarna. Dessa informatörer skulle kunnat svara på eventuella frågor som kunde 

uppkommit. Det ansågs dock att även detta hade påverkat deltagarna och deras syn på att ta trapporna 

eller rulltrapporna. Mätningar utfördes under två veckor, medan mätutrustningen satt uppe tre veckor 

totalt, vilket medförde att deltagarna som mättes i studien inte kunde veta att deras data ingick i 

studien eller inte. Endast studiens författare och mätutrustningens ägare, företaget Viscando, hade 

vetskap om detta. 

Interventionen med trappmålningen innebar ingen förändrad risk för deltagarna att ta trapporna 

eller rulltrapporna, då ingen strukturell förändring har utförts. Det var även en styrka att redan innan 

start fått hänvisning till boverkets regler av Synskadades Riksförbund, vilket gjorde det möjligt att 

måla motivet utifrån deras regler (29). 

7. Konklusion  

Denna studie visade inga positiva effekter på beteendeförändring, det vill säga att välja trappan 

istället för rulltrappan, efter trappmålning. Skillnaden mätt i procentenheter var små och har ingen 
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klinisk relevans. Nudging är en etablerad teori och trots att teorin i sig inte är komplicerad, är 

identifieringen av stimulin, som kan fungera som starka antecendenter för många människor, större 

än vad denna studie har möjlighet att testa. Det krävs fler studier som undersöker vilka förändringar i 

miljön som kan agera beteendeförstärkande i riktning mot ökad fysisk aktivitet för att visa eventuella, 

positiva resultat. En annan arkitekturell utformning av platsen, det vill säga att fotgängarna anländer 

rakt framifrån med samma möjligheter att ta trappan och rulltrappan, krävs för att testa interventionen 

med bästa möjliga förutsättningar. 
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