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Sammanfattning: 
Anpassning av gemensamma tvättstugor i lägenhetshus görs för att personer med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett så vanligt liv som möjligt. Tidigare studier 

har gjorts om tillgänglighet för äldre där tvättstugor observerats. Genom författarnas egna 

erfarenheter har funderingar uppstått huruvida gemensamma tvättstugor i studentbostäder är 

fysiskt anpassade eller inte för personer som sitter i rullstol. Alla studenter, med eller utan 

funktionsnedsättning har behov av att bo billigt, det behövs därför studentbostäder som är 

anpassade efter allas behov. Studien syftar därför till att undersöka tillgängligheten i, samt 

till/från gemensamma tvättstugor i studentbostäder. En egenkomponerad checklista användes 

för att utföra observationer för att upptäcka eventuella tillgänglighetshinder. Checklistan är 

inspirerad av bedömningsinstrumentet Housing Enabler och innehåller standardmått från 

boken Bygg ikapp. Samtliga bostadsbolag i Örebro kommun som har studentbostäder (med 

grund i Örebro kommuns hemsida) medverkade i studien och en tvättstuga från varje 

studentbostadsområde observerades. Resultatet visade att det var mest tillgängligt inne i 

tvättstugan och att det största problemet var att förflytta sig till/från tvättstugan. De områden 

där hinder observerats var vid entrédörren till tvättstugan, ramp, hiss, förflyttningsvägar, 

bokningssystem, tvättmaskin/torktumlare samt handfat/diskho. Resultatet visade att 

tillgängligheten var begränsad i samtliga tvättstugor. Detta kan försvåra för studenter som 

sitter i rullstol att hitta en lämplig studentbostad samt att sköta aktiviteten ”tvätta" 

självständigt. 

Sökord: Arbetsterapi, rullstol, miljö, studerande, byggnadstillgänglighet  
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1. Begreppsbeskrivning 

Funktionsnedsättning är en nedsättning eller förlust av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga [1, 2]. 

Tillgänglighet syftar till framkomlighet, att en person med funktionsnedsättning ska kunna ta 

sig fram och komma åt i miljön. Miljön ska också vara användbar, alltså kunna användas för 

det den är till för [3].  

2. Inledning  

Personer som inte har de anpassningar de är i behov av har inte möjlighet att leva det liv som 

de kanske skulle vilja leva [4]. Genom författarnas egna erfarenheter av studentbostäder har 

funderingar uppstått huruvida gemensamma tvättstugor i studentbostäder är fysiskt anpassade 

eller inte för personer som sitter i rullstol. Människor i alla åldrar som har en 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara fullt delaktiga i samhället. Alla hinder för full 

delaktighet i samhället ska därför undanröjas för att förebygga och bekämpa diskriminering, 

samt för att skapa förutsättningar för självbestämmande och självständighet [5]. 

3. Bakgrund 

3.1 Aktivitet och arbetsterapeutens roll  

Människan är självständig, social och utför aktiviteter tillsammans med andra. Genom att vara 

aktiv påverkas hälsan positivt [6]. Aktivitetsutförande kan till exempel innebära 

volontärarbete, umgås med vänner, egenvård samt sköta sitt eget boende där tvätt inkluderas 

[7]. Keilhofner beskriver i sin modell Model Of Human Occupation [8] att aktivitet är något 

som personen gör i samverkan med den fysiska miljön [8] Han beskriver även att miljön 

påverkar människans motivation och utförande av aktivitet [9]. Personer i rullstol stöter varje 

dag på speciella tillgänglighetshinder i miljön, både i och utanför hemmet [10]. Den fysiska 

miljön, exempelvis trappsteg eller alltför smala dörröppningar, kan begränsa aktivitet [9]. 

Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi [11] och har stor betydelse för hälsa och 

välbefinnande [12]. Enligt den arbetsterapeutiska teorin är människan en aktiv varelse som 

upplever och förstår världen via aktivitet. Arbetsterapeutens roll är att utveckla eller bibehålla 

patientens aktivitetsförmåga så att denne känner tillfredställelse i vardagen. I detta 

sammanhang med miljöhinder som nämns ovan spelar arbetsterapeuten en viktig roll då 

han/hon kan utreda behov samt utforma förslag till förändringar i den fysiska och sociala 

miljön [6]. Arbetsterapeuten ska kunna förbättra eller kompensera för nedsatt 

aktivitetsförmåga och delaktighet inom bland annat boendeaktiviteter och personlig vård. 

Även hälsofrämjande åtgärder på individ- och samhällsnivå ska göras samt förslag till 

psykiska och fysiska anpassningsåtgärder av miljön. En viktig roll som arbetsterapeut är även 

att se till att miljöanpassningarna blir säkra för personer med funktionsnedsättning [13]. 

Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) förbises arbetsterapeutens roll inom 

samhällspolitiken. Arbetsterapeuter kan till exempel vara till hjälp vid tillgänglighetsfrågor 

samt vid framtagning av produkter och tjänster och se till så att de utformas så att människor 
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med funktionshinder kan använda dem utan krav på särlösningar. Detta skulle vara mycket 

kostnadseffektivt för samhället och leda till en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling 

menas hälsosamma förhållanden mellan människan, dennes vanor och livsstil samt 

omgivningen. Arbetsterapeuter skulle vara till god hjälp då yrkesgruppen har god kompetens 

kring hälsa, individ, aktivitet och miljö [14].  

3.2 Design för alla 

Begreppet Design för alla utvecklades av arkitekten Ronald L. Mace [15] och har sitt 

ursprung i att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och syftar till att 

produkter och platser ska vara användbara för så många som möjligt utan att det krävs 

specifika anpassningar. Miljön ska vara tillgänglig och fungera för personer i alla åldrar med 

olika funktionsförmågor [16]. Det centrala i konceptet design för alla är att bland annat 

föremål, byggnader, inomhus- och utomhusmiljö i så lång utsträckning som möjligt ska vara 

användbart och tillgängligt för alla människor, med eller utan funktionsnedsättning. Behovet 

av alternativa lösningar och individuella anpassningar i till exempel bostaden kan minskas om 

konceptet design för alla används. En tillgänglig miljö samt tillgängliga produkter ökar 

individens möjligheter att bli mer självständig i de dagliga aktiviteterna. Om generell 

tillgänglighet ökar, alltså om design för alla brukas, kan behovet av specifik anpassning 

(bostadsanpassning) minska. Därför bör lösningar som är tillgängliga för så många som 

möjligt alltid eftersträvas, framförallt vad gäller byggnader och fysisk miljö [17]. 

3.3 Riktlinjer för miljöanpassning mot ett tillgängligare samhälle  

I december 1997 gav dåvarande regering ett löfte om att det skulle satsas på 

funktionshinderfrågor. Syftet var att arbeta fram en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken, detta på grund av att funktionshinderfrågorna inte enbart var en fråga om 

vård och omsorg utan även en fråga om mänskliga rättigheter [18]. Handlingsplanen kom att 

kallas Från patient till medborgare och betonar begreppet jämlikhet, där personer med 

funktionsnedsättning ska ha lika rätt och lika möjlighet att bestämma över sitt liv som andra 

medborgare. Handlingsplanen riktar även fokus åt begreppet delaktighet och menar att 

samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i 

samhället. Det är därför av största vikt att identifiera och undanröja hinder som begränsar 

personer med funktionsnedsättning till att vara fullt delaktiga i samhället [19]. Eftersom alla 

har lika värde är även allas behov lika viktiga att tillgodose [3]. Tillgänglighet är en 

förutsättning för delaktighet [19]. 

 

En av grundtankarna i svensk handikappolitik är att varje samhällsområde ska ansvara för 

frågor gällande personer med funktionsnedsättning. Med det menas att miljö och offentliga 

byggnader ska utformas på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättning ska ha lika 

stor möjlighet att delta och känna gemenskap med omgivningen [17]. Det har under lång tid 

varit lag på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, men trots lagen byggs det 

hus som inte är tillgängliga för alla. En anledning till detta kan vara att Boverkets föreskrifter
1
 

                                                           
1 Direktiv för hur byggnader och tomter ska utformas så att den byggda miljön ska kunna 

användas av personer som har nedsatt rörelseförmåga [20].  
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inte anger vilka mått som krävs för att uppfylla kraven för tillgängliga byggnader. Det blir 

därför en tolkningsfråga. En annan anledning kan vara brist på kunskap hos byggherren. Det 

är därför viktigt att yrkesverksamma arkitekter får kunskap om vad som krävs vid ny- och 

ombyggnation [3]. Ett väl utformat och anpassat boende kan till exempel leda till att yngre 

personer med funktionsnedsättning har möjlighet att flytta hemifrån och få känna sig 

självständiga i sin vardag [10]. 

3.4 Tillgänglighet för personer som sitter i rullstol 

Personer som sitter i rullstol har kortare räckvidd. Hur långt en person når beror på dennes 

rörlighet i armar och händer samt även på rullstolens sitthöjd. En person som sitter i rullstol 

har lättast att nå höjden 0,70- 0,80 meter över golv. Höjden 1 meter över golv kan 90 % nå på 

ett bekvämt sätt och 80 % klarar att nå höjden 1,1 meter i sidled. Rakt framifrån klarar 70 % 

att nå höjden 1,1 meter. Det som placeras för nära ett hörn, exempelvis en dörröppnare, kan 

på grund av rullstolens fotplattor vara omöjligt att nå. Därför bör placeringen vara minst 0,70 

meter från hörn, helst 1,0 meter så att personen i rullstol inte behöver köra ända fram till 

väggen. Svensson [1] tolkar Access for ATM:s UK design guidelines ord om att dessa mått 

anges som ”comfortable reach”, alltså att personen når på ett bekvämt och oansträngt sätt [1].  

 

Vilka mått som behövs för att det ska vara tillgängligt är individuellt då en rullstol kan ha 

olika mått och konstruktion beroende på personens kroppsbyggnad och typ av 

funktionsnedsättning.  Offentliga byggnader bör därför använda sig av ett större minimimått 

än det som anges då det blir tillgängligare för fler personer [1].  

3.5 Utformning av gemensamma tvättstugor  

Anpassning av gemensamma tvättstugor i lägenhetshus görs för att personer med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett så vanligt liv som möjligt [21]. 

Möjlighet att tillgå tvättmaskin och torktumlare i den enskildes lägenhet är en fördel om 

personen har en funktionsnedsättning och bör därför finnas även om gemensam tvättstuga 

finns. Är detta inte möjligt ska den gemensamma tvättstugan samt vägen till och från 

tvättstugan vara anpassad. Det är en fördel om tvättstugan ligger i samma byggnad och vid 

tvättstugor som ligger i närliggande byggnad bör den vara tillgänglig inom 25 m från entrén. 

Bokningstavlan samt inredningen i tvättstugan ska finnas inom räckhåll från rullstol. Det är 

även viktigt att det finns tillräckligt med manöverutrymme i tvättstugan samt att dörrar är 

anpassade för personer med funktionsnedsättning [1].  

3.6 Tidigare forskning 

Ett resultat i en studie gjord i Norge [22] visade att social delaktighet skildrades som en 

önskan att vara en del av samhället: att vara lika, att vara lika mycket värd som personer utan 

funktionsnedsättningar och att ha frihet att välja. Dock fanns det tillgänglighetsproblem i 

verkligheten, exempelvis otillgängliga entréer, vilket orsakade att personerna i studien kände 

känslan av att inte tillhöra samhället. Detta leder till att personer med funktionsnedsättning 

inte har kontroll över sina egna liv då de inte har någon möjlighet att välja och delta vilket är 

en självklarhet för delaktighet [22].  
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Det har gjorts ett fåtal studier på just tvättstugor men i en studie som gjorts i Montréal Québec 

i Kanada [23] behandlas begreppet design för alla. I studien fann författaren problem i bland 

annat tvättstugor där denne främst observerade att tvättmaskiner som toppmatas var svåra att 

nå för en person som sitter i rullstol [23]. Ytterligare en studie har gjorts, dock om 

tillgänglighet för äldre personer i Sverige [24]. I studien framkom det att tvättstugor var svåra 

att nå eller endast möjliga att nå via trappor [24]. 

4. Problemområde 

Det är inte möjligt att leva ett självständigt liv om det finns hinder i och utanför hemmet. 

Heywood och Turner menar att anpassade bostäder förbättrar livskvalitén hos personer med 

funktionsnedsättning [4]. Som nämndes ovan har tidigare forskning om tillgänglighet och 

anpassningar gjorts, dock kunde författarna inte hitta någon tidigare forskning om 

tillgänglighet i gemensamma tvättstugor för studenter som sitter i rullstol. Alla studenter, med 

eller utan funktionsnedsättning har behov av att bo billigt, det behövs därför studentbostäder 

som är anpassade efter allas behov [25]. Då det ofta är ont om utrymme i studentlägenheter 

kan det vara svårt att få plats med tvättmaskin och torktumlare i badrummet. Behovet av att ha 

en gemensam tvättstuga som är tillgänglig kan bli ännu större för studenter som sitter i 

rullstol. Det är därför av vikt att undersöka tillgängligheten i gemensamma tvättstugor i 

studentbostäder. 

5. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka tillgängligheten i, samt till/från gemensamma tvättstugor 

i studentbostäder för studenter som sitter i rullstol. 

Frågeställning: Vilka är de mest förekommande tillgänglighetshindren i, samt till/från 

gemensamma tvättstugor i studentbostäder för studenter som sitter i rullstol?  

6. Metod  

Undersökningen utfördes genom observationer av gemensamma tvättstugor i studentbostäder 

i Örebro kommun och studien hade en deskriptiv, kvantitativ ansats [26].  

6.1 Urval 

Uppgifter om vilka bostadsbolag som hade gemensamma tvättstugor i studentbostäder i 

Örebro hämtades via Örebro kommuns hemsida [27]. Samtliga bostadsbolag (6st) kontaktades 

via telefon och ett informationsbrev skickades sedan ut via mail. För att få svar om deltagande 

i studien kontaktades bolagen via telefon vid ett senare tillfälle (efter ca en vecka). Av de sex 

bostadsbolag som kontaktades valde samtliga att delta i studien. Efter information från 

bostadsbolagen framkom det att 17 bostadsområden skulle observeras.    

I de bostadsområden som hade fler tvättstugor som låg bredvid varandra valde författarna att 

slumpmässigt observera en av dem. I de bostadsområden som hade fler tvättstugor som låg 

mer utspritt observerades den tvättstuga som fanns på kortast avstånd från författarna.  
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6.2 Utformning av checklista 

En checklista utformades för att undersöka tillgängligheten i gemensamma tvättstugor i 

studentbostäder i Örebro. De delar som ingick i checklistan var: Utomhusmiljö (om 

tvättstugan låg i närliggande byggnad), till/från tvättstugan samt i tvättstugan. Checklistan 

innehöll 75 frågor. Vid tvättstugor som låg i samma byggnad besvarades endast 54 av dessa 

eftersom utomhusmiljö inte bedömdes. Varje fråga hade svarsalternativen Ja, Nej samt Ej 

aktuellt där Ja menades att hinder fanns, Nej menades att det var tillgängligt och Ej aktuellt att 

det inte fanns något att bedöma. Inspiration till checklistan hämtades från instrumentet 

Housing Enabler [28] samt boken Bygg ikapp [1]. Delar angående utomhusmiljö, entrédörr, 

porttelefon/kodlås, ramper, hiss, förflyttningsvägar, slagdörrar, manöverorgan, fritt utrymme 

under arbetsbänk, manöverytor och vitvaror hämtades från Housing Enablers formulerade 

frågor [28]. För att komplettera med delar gällande tvättmaskin/torktumlare, bokningssystem 

samt handfat/diskho användes Bygg ikapps information om hur dessa skulle vara utformade 

[1]. Utifrån denna information utformade författarna sedan egna frågor. De flesta mått i 

checklistan utgick från de normer som Bygg ikapp anger och övriga mått utgick ifrån Housing 

Enabler (se bilaga 1). Några standardmått för bokningssystemens höjd kunde dock inte hittas i 

böckerna, därför användes samma mått som för handtag och reglage [1]. Måtten för 

manöverutrymmet till entrédörrarna användes även vid mätningar av övriga dörrar i 

checklistan [1, 26]. Minst en fri yta 150x150 skulle finnas i tvättstugan och övriga ytor skulle 

inte vara smalare än 80 cm [1]. I checklistan användes standardmåtten från en manuell rullstol 

eller en liten eldriven rullstol (120 cm lång, 70 cm bred) då de var normgivande för enskilda 

bostadslägenheter [1, 3]. 

6.2.1 Pilotstudie 

Två pilotstudier gjordes vars syfte var att upptäcka om eventuella variabler saknades samt om 

frågorna i checklistan var aktuella. Under första pilotstudien upptäcktes viktiga delar som 

behövde vara med i checklistan, exempelvis knappsystemet i och utanför hissen. Tvättmaskin 

och torktumlare behövde bedömas var för sig och om det fanns två tvättmaskiner/torktumlare 

med samma utformning bedömdes enbart den ena varav den andra bedömdes som Ej aktuell. 

Var tvättmaskinerna olika bedömdes de som tvättmaskin 1 samt tvättmaskin 2. Detsamma 

gällde för torktumlare. Efter diskussion kom det även fram att det behövde läggas till om 

dörren var tung när den saknade dörrautomatik då det borde vara lättare att komma in genom 

en mer lättöppnad dörr. Vid pilotstudie två observerades en tvättstuga som låg i en 

närliggande byggnad. Där upptäcktes ytterligare frågor som behövde läggas till. Till exempel 

fler dörrar, eftersom vägen till tvättstugan kan innebära att personen behöver ta sig igenom 

både entrédörr till bostadshuset och entrédörr till tvättstuga samt dörr 1 och dörr 2.  Tillsist 

ändrades även ordningen i checklistan för att göra den mer följsam. 

6.2.2 Bygg ikapp  

Bygg ikapp [1] är en bok som belyser ämnet ökad tillgänglighet och användbarhet för 

personer med funktionsnedsättning. Boken ska vara till hjälp vid planering och projektering 

av byggnader och utomhusmiljö samt ge exempel på lösningar som finns. Boken kan även 

användas vid undervisning. Bygg ikapp behandlar för det mesta generella anpassningar och de 

minimimått som anges i boken utgår från Boverkets föreskrifter och allämna råd. Boken 
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beskriver de regler och krav som gäller och som bör beaktas vid planering och projektering. 

Förklaringar och motiveringar tas upp i boken för att ge ökad kunskap om bakgrunden till 

kraven [1].   

 6.2.3 Housing Enabler 

Housing Enabler [28] är ett instrument som är till för bedömning och analys av 

tillgänglighetsproblem i boendet. Grundidén till Housing Enabler utvecklades i USA och idén 

var att ha en grund för hur utformning av tillgängliga bostäder samt offentlig miljö skulle ske. 

Denna grund ledde sedan fram till American National Standard Institute byggföreskrifter. 

Därefter utformades ett svenskt instrument av Susanne Iwarsson och Björn Slaug utifrån den 

idé som fanns.  

Utgångspunkten i instrumentet är att förutsäga hur stora tillgänglighetsproblemen kommer bli 

i kombination med personens funktionsnedsättning samt den fysiska miljön. Instrumentet 

omfattar tre steg där första steget består av en intervju och observation för att skatta vilka 

funktionella begränsningar individen har. I andra steget görs en miljöbedömning av bostaden 

och dess närmiljö. Miljöbedömningen omfattar 188 punkter som är indelade i utomhusmiljö, 

entréer, inomhusmiljö och kommunikation. Boken Bygg ikapp handikapps mått och 

anvisningar används som riktlinjer vid miljöbedömningen. I det sista steget beräknas en 

poängsumma som bestämmer tillgänglighetsgraden för varje specifik bedömning [28].  

Iwarsson [28] refererar till en av sina tidigare studier som hon menar visar att Housing 

Enabler har testats för sin validitet och reliabilitet. Housing Enabler är främst avsett att 

användas av arbetsterapeuter i ett kliniskt sammanhang, men kan även användas som 

planerings- och diskussionsunderlag i en byggnadsprocess [28].   

6.3 Datainsamling  

Bedömning av tvättstugorna utfördes under ca 3 veckor och varje observation pågick i ca 20 

minuter. Båda uppsatsförfattarna var med vid samtliga bedömningar och en checklista 

användes för varje bedömningstillfälle. Tumstock och måttband användes för att mäta 

utrymmena och resultaten antecknades under bedömningens gång. Mätningarna utfördes 

under dagtid och på våren, vilket gjorde att snö och is inte påverkade studiens resultat.  

6.4 Dataanalys 

För att få ett överskådligt reslutat delades tvättstugorna in i två grupper (se bilaga 2). En grupp 

för Tvättstugor som låg i närliggande byggnad samt en grupp för Tvättstugor som låg i 

samma byggnad. Detta på grund av att fler delar mättes vid Tvättstugor som låg i närliggande 

byggnad. För att ge en övergripande bild räknades antalet Ja, Nej och Ej aktuellt ut för 

delarna Utomhusmiljö, till/från tvättstugan samt i tvättstugan på samtliga checklistor. 

Summorna av antalet Ja, Nej och Ej aktuellt av de olika delarna redovisades sedan i diagram.  

 

För att undersöka hur tillgängligheten såg ut räknades antalet Ja, Nej och Ej aktuellt för varje 

fråga ut. De frågor som fick ett stort antal Ja visade på hinder i, samt till/från tvättstugorna 

och de som fick ett stort antal Nej visade på god tillgänglighet. För att besvara 

frågeställningen valde författarna att sätta en gräns på åtta (vid samtliga tvättstugor) 
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respektive fyra (då utomhusmiljö observerades) eller mer av svarsalternativet Ja vid varje 

fråga i checklistan. Detta då det enligt författarna visar på stora hinder i tillgängligheten. 

Dessa frågor redovisades i tabeller i resultatet.  

Utomhusmiljön vid tvättstugor som låg i närliggande byggnad redovisades i en egen tabell 

och samtliga tvättstugor redovisades sedan tillsammans vid de frågor i checklistan som 

berörde till/från, samt i tvättstugan. För att knyta an till syftet redovisades även i text de frågor 

som fick ett stort antal Nej samt de frågor som var av intresse för tillgängligheten. 

6.5 Etiska överväganden 

För att få tillgång till tvättstugorna skickades ett informationsbrev ut med förfrågan om 

deltagande. Informationsbrevet innehöll även information om studien samt vilka villkor som 

gällde för deltagande. Bostadsbolagen var anonyma genom hela studien och hade rätt att 

avbryta deltagandet under studiens gång [29]. Varje tvättstuga tilldelades slumpmässigt en 

bokstav för att särskilja dem åt, därför nämndes inga bostadsbolag på checklistorna. 

7. Resultatredovisning 

För att ge en övergripande bild av hur tillgängligheten såg ut inom de olika delarna 

Utomhusmiljö, till/från tvättstugan, samt i tvättstugan redovisas i diagrammen nedan (se 

Figur 1) antalet Ja, Nej och Ej aktuellt som varje område fått. Tvättstugor som låg i 

närliggande byggnad och tvättstugor som låg i samma byggnad redovisas var för sig. 

Resultatet visade att det för både tvättstugor som låg i närliggande byggnad och tvättstugor 

som låg i samma byggnad var mest tillgängligt inne i tvättstugan och att de flesta hinder 

förekom till/från tvättstugan. Detta tyder på att det största problemet blir att förflytta sig 

till/från tvättstugan. I de tvättstugor där utomhusmiljö bedömdes observerades 56 antal Nej 

och 51 antal Ja. I de tvättstugor som låg i närliggande byggnad visade resultatet vid till/från 

tvättstugan på ett stort antal Ej aktuellt vilket berodde på att varken ramp, hiss och dörr 2 

fanns vid flertalet av tvättstugorna. Detta gjorde att följdfrågorna vid dessa variabler inte 

kunde bedömas.  

Figur 1 

 
JA: Hinder finns, NEJ: Tillgängligt, EA: Ej aktuellt 
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JA: Hinder finns, NEJ: Tillgängligt, EA: Ej aktuellt . 

Figur 1: Summering av antal Ja, Nej, Ej aktuellt för utomhusmiljö, till/från, samt i 

tvättstugan.  

7.1  Detaljerad redovisning för tillgänglighet och otillgänglighet 

Nedan följer de frågor i checklistan som visade på stora tillgänglighetshinder (se tabell I-III) 

samt de frågor som visade på god tillgänglighet. För att besvara frågeställningen visar 

tabellerna de frågor i checklistan som författarna anses vara de områden som har haft flest 

hinder. Det vill säga de frågor i checklistan som hade åtta eller fler av svarsalternativ Ja. 

Utomhusmiljön bedömdes i åtta av 17 tvättstugor då dessa låg i närliggande byggnad och för 

att få fram de områden som hade flest hinder valdes de frågor som hade fyra eller fler av 

svarsalternativ Ja ut. För fullständigt resultat se bilaga 2. 

7.1.1 Tillgänglighetshinder vid utomhusmiljö 

Resultatet visade att ingen av de åtta tvättstugorna hade befintlig dörrautomatik på 

entrédörren till tvättstugan och majoriteten av dörrarna stängdes snabbt (se tabell I). Sju av 

tvättstugorna hade höga trösklar och/eller trappsteg vid entrén till tvättstugan. Vid fyra av 

fallen var trösklarna höga, varav två mycket höga, och vid tre av fallen förekom trappsteg. I 

sju av åtta tvättstugor var porttelefon/kodlås vid entrédörren till tvättstugan svårtillgängliga då 

dessa var placerade för högt upp än vad standardmåtten anger. 

Tabell I: Mest förekommande hinder i utomhusmiljö för tvättstugor som låg i 

närliggande byggnad 

Tvättstuga Saknar entrédörren 

till tvättstugan 

befintlig dörr-

automatik 

Stängs entrédörren 

till tvättstugan utan 

automatik snabbt 

Finns det höga trösklar 

och/eller trappsteg vid 

entrén till tvättstugan 

Är porttelefon/ 

kodlås vid 

entrédörren till 

tvättstugan ologiskt 

placerad 

A JA JA JA JA 

C JA NEJ JA JA 

D JA NEJ JA - 

K JA JA JA JA 

L JA JA JA JA 
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M JA JA JA JA 

N JA JA JA JA 

Q JA JA NEJ JA 

Summa 

antal JA: 

8/8 6/8 7/8 7/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

Trots att studiens frågeställning var att undersöka hinder framkom även många delar i 

tvättstugorna som var tillgängliga. Samtliga tvättstugor som låg i närliggande byggnad hade 

gångvägar vilkas bredd och ytbeläggning uppfyllde kraven och vid sju av åtta tvättstugor 

uppfylldes även kraven för hur bred entrédörren till tvättstugan skulle vara (se bilaga 2). 

7.1.2 Till/från tvättstuga 

I de tvättstugor där det förekom trappsteg eller där tröskeln var hög saknades ramp i 14 av 17 

tvättstugor (se tabell II). I åtta av 17 tvättstugor saknades hiss, varav fem på grund av att 

bostadshusen hade loftgångar. Då hiss saknades blev förflyttningsvägarna till/från tvättstugan 

ologiska eftersom en person som sitter i rullstol får svårt att ta sig upp och ned för trappor. 

Hissknappen utanför hissen var placerad för högt upp i åtta av 17 tvättstugor och i nio av 17 

tvättstugor var även hisspanelen inne i hissen placerad för högt upp. Resultatet visade att 

samtliga tvättstugor som hade dörr 1 till tvättstugan saknade befintlig dörrautomatik varav 11 

stängdes snabbt. Vid nio av 17 tvättstugor saknades det även tillräckligt manöverutrymme vid 

dörr 1 till tvättstugan. Sju av dessa hade för litet utrymme eller sluttande golv vid dörrens 

öppningssida och två hade otillräckligt utrymmet framför dörren, vid åtta av 17 tvättstugor 

begränsades även framkomligheten på grund av höga trösklar. Bokningssystemet var ologiskt 

placerat i 16 av 17 tvättstugor varav flera hade hinder framför, så som arbetsbänkar och 

papperskorgar, som försvårade framkomligheten.  

Tabell II: Mest förekommande hinder till/från tvättstugan 

Tvättstuga Saknas 

ramp 

Saknas 

hiss 

Är hissknappen 

utanför hissen 

ologiskt placerad 

Är hisspanelen 

inne i hissen 

ologiskt placerad 

Är förflyttningsvägarna 

till/från tvättstugan 

ologiska/komplicerade 

A NEJ JA - - JA 

C JA JA - - JA 

D JA JA - - JA 

K JA JA - - JA 

L JA NEJ JA JA NEJ 

M JA JA - - JA 

N JA JA - - JA 

Q JA JA - - JA 

B JA NEJ JA JA NEJ 

E - NEJ JA JA NEJ 

F - NEJ NEJ JA NEJ 

G JA NEJ JA JA NEJ 

H JA NEJ JA JA NEJ 

I JA JA - - JA 

J JA NEJ JA JA NEJ 
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O JA NEJ JA JA NEJ 

P JA NEJ JA JA NEJ 

Summa 

antal JA: 

14/17 8/17 8/17 9/17 8/17 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Saknas 

dörrautomatik på 

dörr 1 till 

tvättstugan 

Stängs dörr 

1 utan 

automatik 

snabbt 

Är 

manöverutrymmet 

vid dörr 1 

otillräckligt 

Finns det 

höga trösklar 

och/eller 

trappsteg vid 

dörr 1 

Är 

bokninsgssystemet 

ologiskt placerat 

A JA JA JA NEJ JA 

C - - - - JA 

D - - - - JA 

K JA JA JA NEJ JA 

L JA JA JA NEJ JA 

M JA JA JA NEJ JA 

N - - - JA JA 

Q JA JA JA NEJ JA 

B JA NEJ NEJ JA NEJ 

E JA JA JA NEJ JA 

F JA NEJ JA NEJ JA 

G JA NEJ JA JA JA 

H JA NEJ JA JA JA 

I JA JA NEJ JA JA 

J JA JA JA JA JA 

O JA JA NEJ JA JA 

P JA JA NEJ JA JA 

Summa 

antal JA: 

14/17 11/17 9/17 8/17 16/17 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

Något som var positivt för tillgängligheten var att hissens dörröppning var tillräckligt bred i 

åtta av 17 tvättstugor samt i nio av 17 tvättstugor vid dörr 1. I sju av 17 tvättstugor var även 

dörr 1 lätt att öppna (se bilaga 2). 

7.1.3 I tvättstugan 

I 14 av 17 tvättstugor var facket för tvättmedlet på tvättmaskin 1 placerat för högt och i två av 

fallen var facket placerat ovanpå tvättmaskinen (se tabell III). Även reglagen på tvättmaskin 1 

var placerade för högt i åtta av 17 tvättstugor. Både facket och reglagen blev placerade för 

högt på grund av att tvättmaskinen stod på en sockel. Vid nio av 17 tvättstugor saknades 

utrymme att komma under med fötterna under torktumlare 1 och luckan på torktumlare 1 var 

ologiskt utformad i lika många fall då den var för lågt placerad. Även reglagen på torktumlare 

1 var placerade för högt i 11 av 17 tvättstugor, i vissa fall på grund av att torktumlaren var 

placerad ovanpå tvättmaskinen. Vid 12 av 17 tvättstugor var handfat/diskho ologiskt placerat 

och vid åtta av dessa 12 hindrade en järnstång framkomligheten. Vid tre fall var 
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handfatet/diskhon placerat för lågt och vid ett fall var det omöjligt för en person som sitter i 

rullstol att komma fram till handfatet/diskhon. 

Tabell III: Mest förekommande hinder i tvättstugan 

Tvättstuga Är facket för 

tvättmedlet 

på tvätt-

maskin 1 

ologiskt 

placerat 

Är reglagen 

på tvätt-

maskin 1 

ologiskt 

placerade 

Saknas 

utrymme att 

komma 

under med 

fötter under 

torktumlare 1 

Är luckan på 

torktumlare 1 

ologiskt 

placerad 

Är reglagen 

på 

torktumlare 1 

ologiskt 

placerade 

Är handfat/ 

diskho 

ologiskt 

utformad 

/placerad 

A JA JA JA NEJ JA NEJ 

C JA JA JA JA JA JA 

D JA JA NEJ JA NEJ NEJ 

K NEJ NEJ JA JA JA JA 

L JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

M JA JA JA JA JA NEJ 

N JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Q JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

B JA JA JA JA JA JA 

E JA JA NEJ NEJ JA JA 

F JA JA JA JA JA NEJ 

G JA JA NEJ NEJ JA JA 

H JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

I NEJ NEJ JA JA JA JA 

J JA NEJ JA JA JA JA 

O JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

P NEJ NEJ JA JA JA JA 

Summa 

antal JA: 

14/17 8/17 9/17 9/17 11/17 12/17 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

Positivt för tillgängligheten var att samtliga 17 tvättstugor hade logiskt utformad inmatning 

(frontmatad) på tvättmaskin och torktumlare samt fritt utrymme under arbetsbänk, vilka alla 

underlättar för en person som sitter i rullstol. I 14 av 17 tvättstugor var luckan på tvättmaskin 

1 placerad i rätt höjd och ytan framför var i 12 av 17 tvättstugor tillräcklig. Även ytan framför 

torktumlare 1 var tillräcklig i 14 av 17 tvättstugor. I 13 av 17 tvättstugor var tvättmaskin 1 

upphöjd vilket gjorde det möjligt för en person som sitter i rullstol att komma under med 

fötterna. I 13 av tvättstugorna fanns det även fria golvytor. Resultatet visar även att sex av 17 

tvättstugor hade strömbrytare som var tillgängligt placerade. De lampor som tändes 

automatiskt bedömdes som Ej aktuellt men ansågs ändå som positiva för tillgängligheten (se 

bilaga 2). 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Studien syftade till att undersöka tillgängligheten i gemensamma tvättstugor, dock fanns det 

vissa oklarheter om vilka områden som skulle observeras. Alternativen var om observation 

endast skulle ske i tvättstugor eller om även till/från tvättstugorna skulle observeras. Efter 

diskussion beslutades det att observation i samt till/från tvättstugan skulle ske. Dels då det är 

gemensamma platser som därför bör vara tillgängliga för alla [1] men även för att personen 

som sitter i rullstol måste kunna ta sig till/från tvättstugan för att kunna tvätta.  

Något som inte undersöktes innan fastighetsägarna kontaktades var om gemensamma 

tvättstugor fanns i bostadshusen. Det visade sig ändå under observationens gång att samtliga 

studentbostäder hade gemensamma tvättstugor och därför blev det inget bortfall. 

Huruvida Örebro kommuns hemsida var en säker källa för att få fram vilka bostadsbolag som 

hade studentbostäder diskuterades. Författarna ansåg att det inte gick att uttala sig helt om alla 

bostadsbolag som hade studentbostäder blev tillfrågade att delta. Dock borde kommuners 

hemsidor ha relativt säkra källor och studien borde därför ha viss generaliserbarhet inom 

Örebro kommun. 

Författarna ansåg det mest lämpligt att hämta inspiration till checklistan från instrumentet 

Housing Enabler [28] då instrumentet belyser viktiga delar inom området bostad och 

bostadens närmiljö samt att det är utformat för arbetsterapeuter [28]. Boken Bygg ikapp [1] 

användes på grund av att Housing Enabler hänvisade de angivna måtten till Bygg ikapp, samt 

att boken tog upp viktiga delar som instrumentet saknade. Bygg ikapp belyste även generella 

anpassningar och byggnormer vilket var fokus i studien.  

Eftersom checklistan var inspirerad av Housing Enabler och Bygg ikapp, som belyser just 

anpassning och tillgänglighet, ansåg författarna att den visade på god ytvaliditet. Då Housing 

Enabler har testats för sin validitet och reliabilitet [28] menar författarna att checklistan hade 

bättre förutsättning att mäta det som var avsett att mäta.  

Eftersom checklistan utgick från standardmått enligt Bygg ikapp [1] mättes alla tvättstugor 

efter samma krav. Alla mätningar gjordes även med tumstock vilket gjorde att resultatet 

skulle bli det samma oavsett observerare. Vid de frågor där angivna mått inte fanns, 

exempelvis vid tunga dörrar, var det bra att båda författarna var med så att diskussion kunde 

föras om dörren var tung eller inte. I efterhand har det diskuterats om det vid dessa delar hade 

varit bättre att bedömningarna observerades sittande i rullstol för att kunna avgöra det utifrån 

en sittande position, då mer kraft kan användas vid stående. Något som även har diskuterats 

var att mätningarna gjordes under våren och inte när det förekom vinterväglag. Detta var en 

fördel för studien då de variabler som observerades vid utomhusmiljö inte påverkades av 

bland annat is och snö, dock påverkar det generaliserbarheten negativt då studien antagligen 

skulle fått annat resultat under vinterhalvåret.  

I checklistan användes ordet ologiskt vid flertalet av frågorna. Ordet kan tyckas vara otydligt 

då ologiskt kan tolkas på olika sätt, men författarna valde att använda ordet då Housing 
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Enabler använder det i sin checklista. Ytterligare ett ord i checklistan som var otydligt var 

ordet snabbt. Författarna har i efterhand diskuterat och kommit fram till att det hade varit 

bättre att sätta en tid på vad som ansågs vara snabbt. Författarna menar att det kanske hade 

varit bättre att skriva ut minst antal sekunder som dörren skulle slås igen på för att vara 

tillgänglig. 

Fördelen med de två pilotstudierna som gjordes var att viktiga variabler som saknades vid den 

första utformningen av checklistan kunde inkluderas. Trots detta upptäcktes fel under 

datainsamlingens gång. Författarna upptäckte exempelvis att Bygg ikapp angav 

rekommenderat mått för maxhöjd av fritt utrymme under arbetsbänk [1] och detta var något 

som inte bedömdes vid observationerna. Författarna anser att det skulle kunna påverka 

resultatet av tvättstugornas tillgänglighet då vissa bänkar till synes var högre än den angivna 

maxhöjden. Vid första utformningen av checklistan diskuterades det även att torkskåp borde 

finnas med, men eftersom författarna inte kunde hitta några standardmått för torkskåp i Bygg 

ikapp exkluderades denna variabel. Dock anser författarna att det utifrån begreppet Design för 

alla borde finnas standardmått för torkskåp, eftersom begreppet syftar till att byggnader ska 

vara tillgängligt för alla. Ytterligare en variabel som uteslöts var lutningen på ytor utomhus då 

det inte fanns möjlighet att mäta detta. Under observationerna upptäcktes inga lutningar, dock 

skulle en sådan viktig variabel kunna ha stor betydelse för tillgängligheten för personer i 

rullstol. Vid brant lutning finns det bland annat risk att personen inte orkar ta sig upp för 

lutningen, det finns även risk att personen faller ur rullstolen [1].  

Tvättstugor som låg i närliggande byggnad skulle enligt Bygg ikapp finnas tillgängliga inom 

25 meter från bostaden [1]. Detta var något som borde funnits med i checklistan då det kunde 

ha tillkommit fler Ja för vissa tvättstugor vilket kunde ha påverkat resultatet. Ytterligare ett 

problem var att det fanns fler tvättstugor i en byggnad samt fler tvättstugor i samma område 

som dessutom hade olika utformning. Författarna hade inte i åtanke att ett område kunde ha 

fler än en tvättstuga. Vid de tvättstugor som låg bredvid varandra, exempelvis i samma hus, 

gjordes därför ett slumpmässigt urval för dessa under datainsamlingens gång [26]. För de 

tvättstugor som låg mer utspritt observerades den tvättstuga som låg närmast författarna. 

Studien hade blivit allt för omfattande om samtliga tvättstugor i varje bostadsområde 

observerats. Dock anser författarna att det går att uttala sig om generaliserbarheten inom 

Örebro kommun då en tvättstuga från varje studentbostadsområde observerats. 

För att ta reda på vilka frågor där flest hinder förekom satte författarna en gräns på åtta (vid 

samtliga tvättstugor) respektive fyra (då utomhusmiljö observerades) av svarsalternativet Ja. 

Detta då författarna ansåg att hälften eller mer var rimligt då det visade på att det fanns tydliga 

hinder i tillgängligheten. Författarna diskuterade om det istället hade varit bra att använda sig 

av Housing Enablers poängsystem, där poängen 1-4 förutsäger graden av 

tillgänglighetsproblem [28]. Eftersom den egenkomponerade checklistan bara inspirerats av 

Housing Enabler var det dock inte möjligt att använda poängsystemet. Författarna ansåg 

därför att den egna gränsen på hälften eller mer visade på hinder i tillgängligheten. För att 

redovisa de delar som var tillgängliga sattes ingen gräns. Diskussion fördes dock om en gräns 

av nio (vid samtliga tvättstugor) respektive fem (då utomhusmiljö observerades) av 
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svarsalternativ Nej skulle användas. Dock skulle detta gjort att färre tillgängliga delar 

redovisats i resultatet. 

8.2 Resultatdiskussion 

Författarna har i efterhand konstaterat att de tvättstugor som hade både dörr 1 och 2 samt 

tvättmaskin/torktumlare 2 kan ha fått ett sämre eller bättre resultat än de som inte hade dessa. 

Detta då tvättstugorna kunde få fler av svarsalternativ Ja och Nej. På grund av detta kan de 

tvättstugor som har dörr 1 och 2 och/eller tvättmaskin/torktumlare 2 se mer eller mindre 

tillgängliga ut då de har bedömts vid fler frågor. Detta kan ha påverkat jämförelsen mellan de 

tvättstugor som låg i närliggande byggnad med tvättstugor som låg i samma byggnad samt 

även jämförelsen mellan de olika tvättstugorna. Författarna har även i efterhand konstaterat att 

svarsalternativet Ej aktuellt i vissa fall kan ses som positivt för tillgängligheten, exempelvis 

som i fallet med strömbrytaren som redovisas under rubriken I tvättstugan (se s.16).  

I resultatet visades endast de frågor som hade fått många antal Ja respektive Nej. Dock fanns 

det frågor som visade på få antal Ja men som ändå kan ses som stora tillgänglighetshinder. 

Exempelvis hade två av åtta tvättstugor gångvägar med trappsteg vilka i dessa fall blir ett stort 

hinder för en person som sitter i rullstol. 

Enligt den arbetsterapeutiska teorin är människan aktiv och vill kunna utföra aktiviteter 

självständigt, exempelvis sköta sin tvätt [6]. Kielhofner menar att aktivitet och den fysiska 

miljön har ett samband och att miljön motiverar till aktivitetsutförande. Dock kan en miljö 

som innehåller många tillgänglighetshinder begränsa aktivitetsutförande och motivationen till 

aktivitet [8]. En tidigare studie [24] har visat på att tvättstugor är svårtillgängliga då de ofta 

nås via trappor och resultatet visade att trappsteg och höga trösklar var ett hinder vid flera av 

tvättstugorna. Keilhofner tar upp detta som ett exempel på fysiska hinder som begränsar 

aktivitet [8]. Resultatet visade även att många av studentbostadshusen saknade hiss på grund 

av att de hade loftgångar. Detta försvårar eller gör det rent av omöjligt för en person som 

sitter i rullstol att ta sig till tvättstugan. Dock visade resultatet att en person som sitter i rullstol 

hade bättre förutsättningar att tillgå tvättstuga om den låg i samma byggnad som bostadshuset 

då majoriteten av dessa hade hiss. Då resultatet visade att ingen tvättstuga var helt tillgänglig 

skulle det kunna leda till att en person som sitter i rullstol får svårt att utföra aktiviteten 

”tvätta” självständigt. Detta kan även leda till att personen i rullstol blir omotiverad till att 

tvätta då det finns tillgänglighetshinder både till/från samt i tvättstugan. 

En tidigare litteraturstudie [30] som hade intresse att studera tillgängligheten i offentliga 

byggnader visade på att det fanns tunga dörrar på många ställen, detta var även något 

författarna observerat under mätningarna i tvättstugorna. I litteraturstudien framkom det även 

att en del hissdörrar var manuella och tunga [30]. Jämfört med resultatet i denna studie var det 

endast två av hissarna som hade dörrar som öppnades manuellt. Dock kan författarna inte 

uttala sig om dessa var tunga då en sådan fråga inte fanns med i checklistan. Författarna har i 

efterhand konstaterat att det hade varit bra att ha med en fråga om hur hissdörrarna öppnas, 

manuellt eller automatiskt, då detta skulle kunna ha betydelse för tillgängligheten för personer 

som sitter i rullstol. Litteraturstudien visade även på att nya byggnader var mer tillgängliga än 

äldre [30]. Detta hade varit intressant att undersöka, dock var det något som uppkom efter att 
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alla observationer utförts och det hade varit för tidskrävande att utföra i efterhand. Författarna 

kunde därför inte uttala sig om huruvida tillgängligheten i tvättstugorna skiljde sig mellan nya 

och äldre byggnader.  

Under bedömningens gång upptäcktes det svårigheter att få en tvättmaskin som var tillgänglig 

för alla. När tvättmaskinen var placerad på en sockel ledde det till att reglagen och facket för 

tvättmedlet placerades för högt enligt de angivna måtten. Om tvättmaskinen däremot inte 

placerades på en sockel fanns det ingen möjlighet att komma under med fötterna samt att 

luckan blev placerad för lågt. Dock hamnade reglagen och facket för tvättmedlet inom ramen 

för de angiva måtten. Tillsynes fanns det möjlighet för vissa personer som sitter i rullsol att nå 

även om måtten inte stämmer överens med normerna. Detta skulle däremot kunna leda till att 

personen inte når på ett bekvämt och oansträngt sätt [1]. Diskussion kan föras om huruvida en 

tvättmaskin/torktumlare kan utformas enligt standardmåtten. Med tanke på vad som nämns 

ovan kan författarna dra slutsatsen att måtten inte stämmer överrens i förhållande till 

varandra. Författarna har funderingar kring hur dessa mått har framställts och hur tillförlitliga 

de är. Funderingar har uppstått om vissa angivna mått behöver förnyas då många av Bygg 

ikapps mått även har hittats i gammal litteratur efter att datainsamlingen var gjord. Detta kan 

tyda på att måtten har funnits under en längre tid och kanske därför behöver revideras och 

med förnyade mått skulle eventuellt resultatet kunnat se annorlunda ut.   

Resultatet visade att ett flertal föremål i, samt till/från tvättstugorna var placerade för högt upp 

enligt Bygg ikapps normer för att en person som sitter i rullstol ska nå dessa på ett bekvämt 

och oansträngt sätt. Dock är det individuellt i vilken utsträckning detta berör personen då 

kroppsbyggnad och typ av funktionsnedsättning påverkar [1]. Enligt författarna skulle 

föremålen kunna ha placerats för högt på grund av att arkitekt och byggherre inte haft i åtanke 

att konstruera en tvättstuga som är tillgänglig för så många som möjligt. Författarna funderar 

även på om detta skulle kunna bero på att de har otillräcklig kunskap vad gäller placering av 

föremål som även ska kunna nås av personer som sitter i rullstol. 

En viktig roll som arbetsterapeut är att kunna utforma förslag till förändringar i den fysiska 

och sociala miljön på individnivå [6]. Enligt FSA bör arbetsterapeuten ha större inflytande vid 

samhällsplanering [14] då yrkesgruppen kan komma att ha stor betydelse för utformning av en 

miljö som är tillgänglig för alla. Detta då de kan arbeta med att anpassa den fysiska miljön 

även på samhällsnivå [13]. Både resultatet och tidigare forskning visar på hinder i 

tillgänglighetsfrågan. Trots lagen om tillgänglighet har byggherren och arkitekter inte 

tillräcklig kunskap om hur byggnader och andra miljöer ska vara utformade för att vara 

tillgängliga för alla [3]. I litteraturstudien som nämndes tidigare diskuterades det att bland 

annat byggherrar och arkitekter skulle kunna ta hjälp av personer som sitter i rullstol för att 

uppfylla deras behov. Studien visar även att arbetsterapeuter kan vara till hjälp vid ny- och 

ombyggnation [30]. Författarna anser därför att det skulle kunna byggas fler byggnader som 

är tillgängliga för alla om arbetsterapeuter samarbetar med arkitekter och byggherrar då 

arbetsterapeuter även kan anpassa den fysiska miljön på samhällsnivå.  

Även om resultatet lägger stort fokus på tillgänglighetshinder fanns det även många delar i, 

samt till/från tvättstugorna som var tillgängliga. Tidigare forskning har visat att personer som 
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sitter i rullstol har svårare att nå en tvättmaskin som är toppmatad [23]. Något som var positivt 

för studiens syfte var att samtliga tvättmaskiner var frontmatade vilket innebär att en person 

som sitter i rullstol har större möjlighet att tvätta själv. Det var även positivt att det i de flesta 

fall fanns möjlighet att komma under med fötterna under tvättmaskinen då en person som 

sitter i rullstol, enligt författarna, borde nå på ett bekvämare sätt framifrån än från sidan då de 

slipper vridmoment. Även lampor som tänds automatiskt är enligt författarna positivt för 

tillgängligheten då personer som sitter i rullstol kanske kan ha svårare att tända lampor då de 

måste hålla fast tvättkorgen och samtidigt köra rullstolen. Lampor som tänds automatiskt är 

inte enbart positivt för personer som sitter i rullstol utan är även en funktion som skulle kunna 

underlätta för andra personer med eller utan funktionsnedsättning. Något som även var 

positivt för tillgängligheten var att samtliga tvättstugor i närliggande byggnad hade gångvägar 

vilkas bredd och ytbeläggning var tillgängliga. Det skulle kunna göra att en person som sitter i 

rullstol kan ta sig till/från tvättstugan på ett obehindrat sätt. I och med god tillgänglighet ökar 

individens möjlighet till aktivitet och självständighet [6]. Dock vore det enligt författarna 

önskvärt att hela tvättstugan, samt till/från, vore tillgänglig. Detta då motivationen till att 

tvätta skulle kunna öka samt att personen obehindrat skulle kunna sköta hela aktiviteten 

”tvätta” självständigt. 

8.2.1 Förslag till förbättringsåtgärder 

För att motarbeta diskriminering och för att få full delaktighet i samhället ska alla hinder i 

samhället undanröjas [5]. Enligt författarna finns det några enkla lösningar till att minska 

tillgänglighetshindren i, samt till/från tvättstugorna. Exempelvis skulle alla höga trösklar 

kunna avlägsnas och vid trappsteg och trösklar som inte går att ta bort skulle det kunna 

åtgärdas med ramp. Enligt författarna bör torktumlare inte placeras på tvättmaskinen på grund 

av att torktumlaren då hamnar för högt upp. Istället skulle tvättmaskin och torktumlare kunna 

placeras bredvid varandra på en sockel. Detta för att personer som sitter i rullstol ska komma 

under med fötterna och på så vis komma närmre tvättmaskinen/torktumlaren.  

Mer omfattande åtgärder skulle kunna vara att installera automatisk dörröppnare på samtliga 

dörrar. Författarna anser även att bokningssystemet skulle kunna göras tillgängligt för alla 

genom att placera det på den höjd som använts i studien. För att underlätta för längre personer 

skulle bokningssystemet även kunna vinklas utåt. Även arbets- och diskbänkar skulle kunna 

åtgärdas genom att istället installera höj- och sänkbara arbetsbänkar. Även om de omfattande 

åtgärderna är mer kostsamma än de enkla skulle dessa enligt författarna inte enbart ha stor 

betydelse för personer som sitter i rullstol utan även för personer med andra typer av 

funktionsnedsättningar. Alla dessa åtgärder skulle enligt författarna kunna få miljön i, samt 

till/från tvättstugan mer tillgänglig för alla. Åtgärder som underlättar för fler personer, med 

eller utan funktionsnedsättning, är även något som en tidigare studie om Universal 

design/Design för alla tar upp som något positivt [31]. Författarna tror därför att det skulle 

kunna vara en väg till ett mer jämlikt samhälle om fler byggnader, som exempelvis 

tvättstugor, utformas efter konceptet Design för alla. 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka vilka mått som är 

relevanta för att personer som sitter i rullstol ska kunna tvätta självständigt, då funderingar 
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kring om Bygg ikapps mått är relevanta eller behöver förnyas. Ytterligare ett förslag kan vara 

att undersöka tillgängligheten i gemensamma tvättstugor för personer med andra 

funktionsnedsättningar, till exempel kognitiva eller personer med synskada. Det vore även 

intressant att undersöka studentlägenheterna för att ta reda på om de är tillgängliga eller inte 

för personer som sitter i rullstol samt för personer med andra typer av funktionsnedsättningar.  

9. Slutsats 

Studien visade att det för både tvättstugor som låg i närliggande byggnad och tvättstugor som 

låg i samma byggnad var mest tillgängligt inne i tvättstugan och att de flesta hinder förekom 

till/från tvättstugan.   

Studien visar på att tillgängligheten var begränsad i samtliga tvättstugor vilket kan försvåra 

för studenter som sitter i rullstol att hitta en lämplig studentbostad samt att sköta aktiviteten 

”tvätta" självständigt. I och med att hinder observerats är tillgänglighetsfrågan fortfarande 

aktuell. Med tanke på att studien fokuserar på tillgänglighetsfrågan kan den vara till hjälp vid 

ny- och ombyggnation samt vid anpassning av gemensamma tvättstugor i framtiden. Detta då 

den visar på vilka faktorer som kan förväntas uppmärksammas. Det är svårt att få miljön helt 

tillgänglig då tillgänglighet är väldigt individuellt beroende på typ av funktionsnedsättning, 

dock borde samhället sträva efter att utforma en miljö som i så stor utsträcknings som möjligt 

är tillgänglig för alla.  
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Bilaga 1.  

Checklista för tillgänglighet i gemensamma tvättstugor för rullstolsburna 

Sidhänvisning avser Bygg ikapps standarmått [1] 

 

Tvättstuga:                Datum: JA NEJ EA* 

A.Utomhusmiljö 

 (vid tvättstugor i närliggande byggnad) 

□   □    □    

A 1. Är manöverutrymmet vid entrédörren till bostadshuset otillräcklig  

       (min. 1,5x1,5 m fria ytor utanför samt 0,70 m vid dörrens  

        öppningssida, s.85) 

□   □    □    

A 2. Har entrédörren till bostadshuset smala dörröppningar  

        (min. 0,84 m, s.102) 

□   □    □    

A 3. Saknar entrédörren till bostadshuset befintlig dörrautomatik 

        (s.108-109) 

□   □    □    

A 4. Är dörröppnaren ologiskt placerad 

        (min. 0,80 m från marken/golvet, s.109) 

□   □    □    

A 5. Är entrédörren till bostadshuset utan automatik tung 

        (s.108) 

□   □    □    

A 6. Stängs entrédörren till bostadshuset utan automatik snabbt 

        (s.109) 

□   □    □    

A 7. Finns det höga trösklar och/eller trappsteg vid entrén  

          till bostadshuset (max. 15 mm, s.110) 

□   □    □    

A 8. Är porttelefon/kodlås vid entrén till tvättstugan ologiskt placerad 

          (min. 0,80 m max. 1,0 m från golv till översta knappen, från hörn  

           eller annat hinder min. 0,70 helst 1,0 m, s.84) 

□   □    □    
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A 9. Är gångvägarna till tvättstugan smala 

        (min. 0.90 m + vändzoner, s.305) 

□   □    □    

A 10. Är ytbeläggningen ojämn     

       (skarvar, lutande partier, sprickor, gropar mer än 5 mm breda, s.305) 

□   □    □    

A 11. Är ytbeläggningen instabil     

        (löst grus, sand, lera, s.306) 

□   □    □    

A 12. Finns det gångvägar med trappsteg till tvättstugan 

          (s.98-99) 

□   □    □    

A 13. Är manöverutrymmet vid entrédörren till tvättstugan otillräcklig  

       (min. 1,5x1,5 m fria ytor utanför samt 0,70 m vid dörrens öppningssida, 

s.85)   

□   □    □    

A 14. Har entrédörren till tvättstugan smala dörröppningar  

        (min. 0,84 m, s.102) 

□   □    □    

A 15. Saknar entrédörren till tvättstugan befintlig dörrautomatik 

          (s. 108-109) 

□   □    □    

A 16. Är dörröppnaren ologiskt placerad 

        (min. 0,80 m från marken/golvet, s.109) 

□   □    □    

A 17. Är entrédörren till tvättstugan utan automatik tung 

          (s. 108) 

□   □    □    

A 18. Stängs entrédörren till tvättstugan utan automatik snabbt 

          (s.109) 

□   □    □    

A 19. Finns det höga trösklar och/eller trappsteg vid entrén  

          till tvättstugan (max. 15 mm, s, 110) 

□   □    □    

A 20. Är porttelefon/kodlås ologiskt placerad 

          (min. 0,80 m max. 1,0 m från golv till översta knappen, från hörn  

           eller annat hinder min. 0,70 helst 1,0 m, s.84) 

□   □    □    

B. Ramper     
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B 1. Saknas ramp 

       (vid trappa eller hög tröskel, s.94-95) 

□   □    □    

B 2. Är lutningen för brant 

       (1:12 = 4,75°, sidolutning 1:50 = 1,15°, s.96) 

□   □    □    

B 3. Är rampen lång och saknar viloplan 

       (s. 96) 

□   □    □    

B 4. Medför rampens yta halkrisk 

       (s.97) 

□   □    □    

B 5. Saknar rampen avåkningsskydd 

       (min 40 mm högt, s.98) 

□   □    □    

C. Till/från tvättstuga     

C 1. Saknas hiss 

        (s.117) 

□   □    □    

C 2. Är hissens dörröppning smal  

        (min. 0,80 m, s.118) 

□   □    □    

C 3. Hissen stannar inte i nivå till anslutande golv 

        (s. 121) 

□   □    □    

C 4. Är springan mellan hiss och golv bred 

       (max. 3 cm, s. 73 **) 

□   □    □    

C 5. Är hissen trång  

       (min. 1,10 bred x 1,40 djup, s.117) 

□   □    □    

C 6. Är hissknappen utanför hissen ologiskt placerad 

       (min. 0,90 – 1,0 m till översta knappen, min. 0,50 m 

       från innerhörn, s.120) 

□   □    □    

C 7. Är hisspanelen inne i hissen ologiskt placerad 

        (placerad på långsidan, min. 0,90 – 1,0 m till översta knappen.  

         Ej placerad närmre hörnet än 0,40 m, s.120) 

□   □    □    
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C 8. Är förflyttningsvägarna till/från tvättstugan ologiska/komplicerade  

       (ev. nivåskillnader, smala gångar, trösklar m.m, s. 302, s. 67 **) 

□   □    □    

C 9. Saknas dörrautomatik på dörr 1 till tvättstuga 

        (s.108-109) 

□   □    □    

C 10. Är dörröppnaren ologiskt placerad 

        (min. 0,80 m från marken/golvet, s. 109) 

□   □    □    

C 11.  Är dörr 1 utan dörrautomatik tung 

           (s. 108) 

□   □    □    

C 12. Stängs dörr 1 utan dörrautomatik snabbt 

          (s. 109) 

□   □    □    

C 13. Är manöverutrymmet vid dörr 1 otillräcklig  

       (min. 1,5x1,5 m fria ytor innanför och  

        utanför samt 0,70 m vid dörrens öppningssida, s.85) 

□   □    □    

C 14. Har dörr 1 smal dörröppning 

         (min. 0,84 m, s. 102) 

□   □    □    

C 15. Finns det höga trösklar och/eller trappsteg vid dörr 1 

         (max. 15 mm, s. 110) 

□   □    □    

C 16. Saknas dörrautomatik på dörr 2 till tvättstuga 

          (s. 108-109) 

□   □    □    

C 17. Är dörröppnaren ologiskt placerad 

        (min. 0,80 m från marken/golvet, s. 109) 

□   □    □    

C 18. Är dörr 2 utan automatik tung 

          (s. 108) 

□   □    □    

C 19. Stängs dörr 2 utan automatik snabbt  

          (s. 109) 

□   □    □    

C 20. Är manöverutrymmet vid dörr 2 otillräcklig  

       (min. 1,5x1,5 m fria ytor innanför och  

□   □    □    
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        utanför samt 0,70 m vid dörrens öppningssida, s. 85) 

C 21. Har dörr 2 smal dörröppning 

         (min. 0,84 m, s.102) 

□   □    □    

C 22. Finns det höga trösklar och/eller trappsteg vid dörr 2 

         (max. 15 mm, s.110) 

□   □    □    

C 23. Är bokningssystemet ologiskt placerat  

          (min. 0,80 m max. 1,0 m från golv, från hörn  

           eller annat hinder min. 0,70 helst 1,0 m, s.84) 

□   □    □    

D. I tvättstugan        

D 1. Saknas fria golvytor  

        (1,50 x 1,50 m, s. 219) 

□   □    □    

D 2. Är strömbrytare ologiskt placerade 

       (min 0,80 – 1,10 m från golv, s. 219) 

□   □    □    

D 3. Är ytan framför tvättmaskin 1 otillräcklig 

       (min. 1,20 m framför, s. 220) 

 

□   □    □    

D 4. Är ytan framför tvättmaskin 2 otillräcklig 

       (min. 1,20 m framför, s.220) 

□   □    □    

D 5. Saknas utrymme att komma under med fötter under tvättmaskin 1  

         (s. 220) 

□   □    □    

D 6. Saknas utrymme att komma under med fötter under tvättmaskin 2  

        (s. 220) 

□   □    □    

D 7. Är inmatningen på tvättmaskin 1 ologiskt utformad  

        (frontmatat bäst, s. 220) 

□   □    □    

D 8. Är inmatningen på tvättmaskin 2 ologiskt utformad  

        (frontmatat bäst, s. 220) 

□   □    □    
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D 9. Är luckan på tvättmaskin 1 ologiskt placerad 

       (min 0,50 m mellan luckans underkant och golv,  

        helst 0,75 m, s. 220) 

□   □    □    

D 10. Är luckan på tvättmaskin 2 ologiskt placerad 

       (min 0,50 m mellan luckans underkant och golv,  

        helst 0,75 m, s. 220) 

□   □    □    

D 11. Är facket för tvättmedlet på tvättmaskin 1 ologiskt placerat 

        (bör vara placerat framtill. max 1,0 m över golv, s. 220) 

□   □    □    

D 12. Är facket för tvättmedlet på tvättmaskin 2 ologiskt placerat 

        (bör vara placerat framtill. max 1,0 m över golv, s. 220) 

□   □    □    

D 13. Är reglagen på tvättmaskin 1 ologiskt placerade 

        (bör vara placerade framtill, 0,8 – 1,1 m över golv, s. 220) 

□   □    □    

D 14. Är reglagen på tvättmaskin 2 ologiskt placerade 

        (bör vara placerade framtill, 0,8 – 1,1 m över golv, s. 220) 

□   □    □    

D 15. Är ytan framför torktumlare 1 otillräcklig 

       (min. 1,20 m framför, s. 220) 

□   □    □    

D 16. Är ytan framför torktumlare 2 otillräcklig 

       (min. 1,20 m framför, s. 220) 

□   □    □    

D 17. Saknas utrymme att komma under med fötter under torktumlare 1 

          (s. 220) 

□   □    □    

D 18. Saknas utrymme att komma under med fötter under torktumlare 2 

          (s. 220) 

□   □    □    

D 19. Är inmatningen på torktumlare 1 ologiskt utformad  

          (frontmatat bäst, s. 220) 

□   □    □    

D 20. Är inmatningen på torktumlare 2 ologiskt utformad  

          (frontmatat bäst, s. 220) 

□   □    □    

D 21. Är luckan på torktumlare 1 ologiskt placerad □   □    □    
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         (min 0,50 m mellan luckans underkant och golv, helst 0,75 m, s. 220) 

D 22. Är luckan på torktumlare 2 ologiskt placerad 

         (min 0,50 m mellan luckans underkant och golv, helst 0,75 m, s. 220) 

□   □    □    

D 23. Är reglagen på torktumlare 1 ologiskt placerade 

         (bör vara placerade framtill, 0,80 – 1,10 m över golv, s. 220) 

□   □    □    

D 24. Är reglagen på torktumlare 2 ologiskt placerade 

         (bör vara placerade framtill, 0,80 – 1,10 m över golv, s. 220) 

□   □    □    

D 25. Avsaknad av arbetsytor med knäfria utrymmen 

         (min 0,65 m fri höjd, s. 50) 

□   □    □    

D 26. Är handfat/diskho ologiskt utformat/placerat  

         (min 0,65 m fri höjd, djup min 0,60 m, s. 50) 

□   □    □    

*= Ej aktuellt 

**= Sidhänvisning avser Housing Enabler [26]. 

   

 

Bilaga 2 

Tvättstugor i närliggande byggnad (n=8) 

Tabell I: Utomhusmiljö 

Tvättstuga Är manöver-

utrymmet vid 

entrédörren 

till 

bostadshuset 

otillräckligt 

Har 

entrédörren 

till bostads-

huset smala 

dörröppningar 

Saknar 

entrédörren 

till 

bostadshuset 

befintlig 

dörrautomatik 

Är dörr-

öppnaren 

ologiskt 

placerad 

Är entré-

dörren till 

bostadshuset 

utan 

automatik 

tung 

Stängs 

entrédörren 

till 

bostadshuset 

utan 

automatik 

snabbt 

A -* -* -* -* -* -* 

C -* -* -* -* -* -* 

D -* -* -* -* -* -* 

K -* -* -* -* -* -* 

L NEJ NEJ JA - NEJ JA 

M -* -* -* -* -* -* 

N JA JA JA - NEJ JA 

Q JA NEJ JA - JA JA 

Summa 

antal JA: 

2/8 1/8 3/8 0/8 1/8 3/8 

Summa 1/8 2/8 0/8 0/8 2/8 0/8 
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antal NEJ: 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt *: Tvättstuga med loftgång. 

 

Tvättstuga Finns det 

höga 

trösklar 

och/eller 

trappsteg 

vid entrén 

till 

bostads-

huset 

Är 

porttelefon/ 

kodlås vid 

entrédörren 

till bostads-

huset 

ologiskt 

placerat 

Är 

gång-

vägarna 

till 

tvätt-

stugan 

smala 

Är 

ytbelägg-

ningen 

ojämn 

Är 

ytbelägg-

ningen 

instabil 

Finns det 

gångvägar 

med 

trappsteg 

till 

tvättstugan 

Är manöver-

utrymmet 

vid 

entrédörren 

till 

tvättstugan 

otillräcklig 

A - - NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

C - - NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

D - - NEJ NEJ NEJ JA JA 

K - - NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

L NEJ -  NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

M - - NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

N JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Q JA JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Summa 

antal JA: 

2/8 2/8 0/8 0/8 0/8 2/8 3/8 

Summa 

antal NEJ: 

1/8 0/8 8/8 8/8 8/8 6/8 5/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Har 

entré-

dörren 

till tvätt-

stugan 

smal 

dörr-

öppning 

Saknar 

entré-

dörren till 

tvättstuga

n befintlig 

dörr-

automatik 

Är dörr-

öppnaren 

ologiskt 

placerad 

Är entré-

dörren 

till tvätt-

stugan 

utan 

automati

k tung 

Stängs 

entré-

dörren till 

tvättstuga

n utan 

automatik 

snabbt 

Finns det 

höga 

trösklar 

och/eller 

trappsteg 

vid entrén 

till 

tvättstuga

n 

Är porttelefon/ 

kodlås vid 

entrén till 

tvättstugan 

ologiskt 

placerad 

A NEJ JA - NEJ JA JA JA 
C NEJ JA - NEJ NEJ JA JA 
D NEJ JA - NEJ NEJ JA - 
K JA JA - JA JA JA JA 
L NEJ JA - JA JA JA JA 
M NEJ JA - NEJ JA JA JA 
N NEJ JA - NEJ JA JA JA 
Q NEJ JA - JA JA NEJ JA 

Summa 

antal JA: 

1/8 8/8 0/8 3/8 6/8 7/8 7/8 

Summa 

antal NEJ: 

7/8 0/8 0/8 5/8 2/8 1/8 0/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

 



32 
 

 

 

Tabell II: Till/från tvättstugan 

Tvättstuga Saknas 

ramp 

Är lutningen för 

brant 

Är rampen  

lång och 

saknar 

viloplan 

Medför 

rampens 

yta halkrisk 

Saknar rampen 

avåkningsskydd 

A NEJ JA NEJ NEJ JA 

C JA - - - - 

D JA - - - - 

K JA - - - - 

L JA - - - - 

M JA - - - - 

N JA - - - - 

Q JA - - - - 

Summa antal 

JA: 

7/8 1/8 0/8 0/8 1/8 

Summa antal 

NEJ: 

1/8 0/8 1/8 1/8 0/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Saknas 

hiss 

Är hissens 

dörröppning 

smal 

Hissen 

stannar inte 

i nivå till 

anslutande 

golv 

Är 

springan 

mellan 

hiss och 

golv bred 

Är 

hissen 

trång 

Är 

hissknappen 

utanför hissen 

ologiskt 

placerad 

Är hiss-

panelen 

inne i 

hissen 

ologiskt 

placerad 

A JA - - - - - - 
C JA - - - - - - 
D JA - - - - - - 
K JA - - - - - - 
L NEJ NEJ JA NEJ JA JA JA 
M JA - - - - - - 
N JA - - - - - - 
Q JA - - - - - - 

Summa 

antal JA: 

7/8 0/8 1/8 0/8 1/8 1/8 1/8 

Summa 

antal NEJ: 

1/8 1/8 0/8 1/8 0/8 0/8 0/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Är 

förflyttnings-

vägarna 

till/från 

tvättstugan 

ologiska/ 

komplicerade 

Saknas dörr-

automatik på 

dörr 1 till 

tvättstugan 

Är dörr-

öppnaren 

ologiskt 

placerad 

Är dörr 1 

utan dörr-

automatik 

tung 

Stängs 

dörr 1 

utan 

auto-

matik 

snabbt 

Är 

manöver-

utrymmet 

vid dörr 1 

otill-

räckligt 

Har 

dörr 1 

smal 

dörr-

öpp-

ning 

A JA JA - NEJ JA JA NEJ 
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C JA - - - - - - 

D JA - - - - - - 

K JA JA - NEJ JA JA NEJ 

L NEJ JA - JA JA JA JA 

M JA JA - NEJ JA JA NEJ 

N JA - - - - - JA 

Q JA JA - JA JA JA JA 

Summa 

antal JA: 

7/8 5/8 0/8 2/8 5/8 5/8 3/8 

Summa 

antal NEJ: 

1/8 0/8 0/8 3/8 0/8 0/8 3/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Finns 

det höga 

trösklar 

och/eller 

trapp-

steg vid 

dörr 1 

Saknas 

dörr-

automatik 

på dörr 2 

till tvätt-

stugan 

Är dörr-

öppn-

aren 

ologiskt 

placerad 

Är dörr 2 

utan 

automati

k tung 

Stängs 

dörr 2 

utan 

automatik 

snabbt 

Är manöver-

utrymmet vid 

dörr 2 

otillräckligt 

Har dörr 2 

smal dörr-

öppning 

A NEJ - - - - - - 

C - - - - - - - 

D - - - - - - - 

K NEJ - - - - - - 

L NEJ - - - - - - 

M NEJ - - - - - - 

N JA - - - - - - 

Q NEJ - - - - - - 

Summa 

antal JA: 

1/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 

Summa 

antal NEJ: 

5/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Finns det höga  

trösklar och/eller trappsteg  

vid dörr 2 

 

Är bokningssystemet 

ologiskt placerat 

 

A - JA 

C - JA 

D - JA 

K - JA 

L - JA 

M - JA 

N - JA 

Q - JA 

Summa antal JA: 0/8 8/8 

Summa antal NEJ: 0/8 0/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 
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Tabell III: I tvättstugan 

Tvättstuga Saknas 

fria 

golvytor 

Är 

strömbrytare 

ologiskt 

placerade 

Är ytan 

framför 

tvättmaskin 1 

otillräcklig 

Är ytan 

framför 

tvättmaskin 2 

otillräcklig 

Saknas 

utrymme att 

komma 

under med 

fötter under 

tvättmaskin 

1 

Saknas 

utrymme att 

komma 

under med 

fötter under 

tvättmaskin 

2 

A NEJ - JA - JA - 

C JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

D NEJ NEJ NEJ - NEJ - 

K JA JA JA - JA - 

L JA - NEJ - NEJ - 

M NEJ - JA - JA - 

N NEJ - NEJ NEJ NEJ NEJ 

Q NEJ - JA - NEJ - 

Summa 

antal JA: 

3/8 1/8 4/8 0/8 3/8 1/8 

Summa 

antal NEJ: 

5/8 2/8 4/8 2/8 5/8 1/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvätt-

stuga 

Är inmat-

ningen på 

tvätt-

maskin 1 

ologiskt 

utformad 

Är inmat-

ningen på 

tvätt-

maskin 2 

ologiskt 

utformad 

Är 

luckan 

på 

tvätt-

maskin 

1 

ologiskt 

plac-

erad 

Är 

luckan 

på tvätt-

maskin 2 

ologiskt 

placerad 

Är facket 

för tvätt-

medlet på 

tvätt-

maskin 1 

ologiskt 

placerat 

Är facket 

för tvätt-

medlet på 

tvätt-

maskin 2 

ologiskt 

placerat 

Är 

reglagen 

på tvätt-

maskin 1 

ologiskt 

placerade 

Är 

reglagen 

på tvätt-

maskin 2 

ologiskt 

placerade 

A NEJ - NEJ - JA - JA - 

C NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ JA NEJ 

D NEJ - NEJ - JA - JA - 

K NEJ - JA - NEJ - NEJ - 

L NEJ - NEJ - JA - NEJ - 

M NEJ - NEJ - JA - JA - 

N NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ JA 

Q NEJ - NEJ - JA - NEJ - 

Sum

ma 

antal 

JA: 

0/8 0/8 1/8 1/8 7/8 1/8 4/8 1/8 

Sum

ma 

antal 

NEJ: 

8/8 2/8 7/8 1/8 1/8 1/8 4/8 1/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 
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Tvättstuga Är ytan 

framför 

torktumlare 

1 

otillräcklig 

Är ytan 

framför 

torktumlare 

2 

otillräcklig 

Saknas 

utrymme att 

komma under 

med fötter 

under 

torktumlare 1 

Saknas 

utrymme att 

komma 

under med 

fötter under 

torktumlare 

2 

Är 

inmatningen 

på 

torktumlare 

1 ologiskt 

utformad 

Är 

inmatningen 

på 

torktumlare 

2 ologiskt 

utformad 

A NEJ - JA - NEJ - 

C NEJ - JA - NEJ - 

D NEJ - NEJ - NEJ - 

K JA - JA - NEJ - 

L JA - NEJ - NEJ - 

M NEJ - JA - NEJ - 

N NEJ - NEJ - NEJ - 

Q JA - NEJ - NEJ - 

Summa 

antal JA: 

3/8 0/8 4/8 0/8 0/8 0/8 

Summa 

antal 

NEJ: 

5/8 0/8 4/8 0/8 8/8 0/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Är luckan 

på tork-

tumlare 1 

ologiskt 

placerad 

Är luckan 

på tork-

tumlare 2 

ologiskt 

placerad 

Är reglagen 

på 

torktumlare 1 

ologiskt 

placerade 

Är 

reglagen på 

torktumlar

e 2 ologiskt 

placerade 

Avsaknad av 

arbetsytor 

med knäfria 

utrymmen 

Är 

handfat/vattenkra

n ologiskt 

utformad/placera

d 

A NEJ - JA - NEJ NEJ 

C JA - JA - NEJ JA 

D JA - NEJ - NEJ NEJ 

K JA - JA - NEJ JA 

L NEJ - NEJ - NEJ JA 

M JA - JA - NEJ NEJ 

N NEJ - NEJ - NEJ JA 

Q NEJ - NEJ - NEJ NEJ 

Summa 

antal JA: 

4/8 0/8 4/8 0/8 0/8 4/8 

Summa 

antal NEJ: 

4/8 0/8 4/8 0/8 8/8 4/8 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga i samma byggnad (n=9) 

Tabell IV: Till/från tvättstuga 

Tvättstuga Saknas 

ramp 

Är lutningen för 

brant 

Är rampen  

lång och 

saknar 

Medför 

rampens 

yta halkrisk 

Saknar rampen 

avåkningsskydd 
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viloplan 

B JA - - - - 

E - - - - - 

F - - - - - 

G JA - - - - 

H JA - - - - 

I JA - - - - 

J JA - - - - 

O JA - - - - 

P JA - - - - 

Summa antal 

JA: 

7/9 0/9 0/9 0/9 0/9 

Summa antal 

NEJ: 

0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tabell VI: Till/från tvättstuga 

Tvättstuga Saknas 

hiss 

Är hissens 

dörröppning 

smal 

Hissen 

stannar 

inte i nivå 

till 

anslutande 

golv 

Är 

springan 

mellan 

hiss och 

golv bred 

Är 

hissen 

trång 

Är 

hissknappen 

utanför 

hissen 

ologiskt 

placerad 

Är hiss-

panelen 

inne i 

hissen 

ologiskt 

placerad 

B NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA JA 

E NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA JA 

F NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

G NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA 

H NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA JA 

I JA - - - - - - 

J NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA 

O NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA JA 

P NEJ JA JA NEJ JA JA JA 

Summa 

antal JA: 

1/9 1/9 2/9 1/9 3/9 7/9 8/9 

Summa 

antal 

NEJ: 

8/9 7/9 6/9 7/9 5/9 1/9 0/9 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Är 

förflyttnings-

vägarna 

till/från 

tvättstugan 

ologiska/ 

komplicerade 

Saknas 

dörr-

automatik 

på dörr 1 

till 

tvättstugan 

Är dörr-

öppnaren 

ologiskt 

placerad 

Är dörr 1 

utan dörr-

automatik 

tung 

Stängs 

dörr 1 

utan 

auto-

matik 

snabbt 

Är 

manöver-

utrymmet 

vid dörr 1 

otill-

räckligt 

Har 

dörr 1 

smal 

dörr-

öpp-

ning 

B NEJ JA - NEJ NEJ NEJ NEJ 

E NEJ JA - JA JA JA NEJ 

F NEJ JA - NEJ NEJ JA JA 

G NEJ JA - JA JA NEJ NEJ 

H NEJ JA - NEJ NEJ JA NEJ 
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I JA JA - JA JA NEJ NEJ 

J NEJ JA - NEJ JA JA JA 

O NEJ JA - JA JA NEJ  NEJ 

P NEJ JA - JA JA NEJ JA 

Summa 

antal JA: 

1/9 9/9 0/9 5/9 6/9 4/9 3/9 

Summa 

antal NEJ: 

8/9 0/9 0/9 4/9 3/9 5/9 6/9 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Finns 

det höga 

trösklar 

och/eller 

trapp-

steg vid 

dörr 1 

Saknas 

dörr-

automatik 

på dörr 2 

till tvätt-

stugan 

Är dörr-

öppnaren 

ologiskt 

placerad 

Är dörr 2 

utan 

automatik 

tung 

Stängs 

dörr 2 

utan 

automatik 

snabbt 

Är manöver-

utrymmet 

vid dörr 2 

otillräckligt 

Har dörr 2 

smal dörr-

öppning 

B JA - - - - - - 

E NEJ - - - - - - 

F NEJ - - - - - - 

G JA - - - - - - 

H JA - - - - - - 

I JA JA - NEJ NEJ NEJ NEJ 

J JA - - - - - - 

O JA - - - - - - 

P JA JA - NEJ NEJ JA JA 

Summa 

antal JA: 

7/9 2/9 0/9 0/9 0/9 1/9 1/9 

Summa 

antal NEJ: 

2/9 0/9 0/9 2/9 2/9 1/9 1/9 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Finns det höga  

trösklar och/eller trappsteg  

vid dörr 2 

 

Är bokningssystemet 

ologiskt placerat 

 

B - NEJ 

E - JA 

F - JA 

G - JA 

H - JA 

I JA JA 

J - JA 

O - JA 

P NEJ JA 

Summa antal 

JA: 

1/9 8/9 

Summa antal 

NEJ: 

1/9 1/9 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 
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Tabell VII: I tvättstugan 

Tvättstuga Saknas 

fria 

golvytor 

Är 

strömbrytare 

ologiskt 

placerade 

Är ytan 

framför 

tvättmaskin 1 

otillräcklig 

Är ytan 

framför 

tvättmaskin 2 

otillräcklig 

Saknas 

utrymme att 

komma 

under med 

fötter under 

tvättmaskin 1 

Saknas 

utrymme att 

komma 

under med 

fötter under 

tvättmaskin 2 

B JA NEJ JA JA NEJ JA 

E NEJ - NEJ - NEJ - 

F NEJ NEJ NEJ - JA - 

G NEJ - NEJ - NEJ - 

H NEJ NEJ NEJ - NEJ - 

I NEJ JA NEJ - NEJ - 

J NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

O NEJ - NEJ - NEJ - 

P NEJ JA NEJ - NEJ - 

Summa 

antal JA: 

1/9 2/9 1/9 1/9 1/9 2/9 

Summa 

antal 

NEJ: 

8/9 4/9 8/9 1/9 8/9 0/9 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvätt-

stuga 

Är 

inmat-

ningen 

på tvät-

tmaskin 

1 

ologiskt 

ut-

formad 

Är in-

matningen 

på tvätt-

maskin 2 

ologiskt 

utformad 

Är 

luckan 

på tvätt-

maskin 1 

ologiskt 

placerad 

Är 

luckan 

på tvätt-

maskin 2 

ologiskt 

placerad 

Är facket 

för tvätt-

medlet på 

tvätt-

maskin 1 

ologiskt 

placerat 

Är 

facket 

för tvätt-

medlet 

på tvätt-

maskin 2 

ologiskt 

placerat 

Är 

reglagen 

på tvätt-

maskin 1 

ologiskt 

place-

rade 

Är 

reglagen 

på tvätt-

maskin 2 

ologiskt 

placerade 

B NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ JA NEJ 

E NEJ - NEJ - JA - JA - 

F NEJ - NEJ - JA - JA - 

G NEJ - NEJ - JA - JA - 

H NEJ - NEJ - JA - NEJ - 

I NEJ - JA - NEJ - NEJ - 

J NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ 

O NEJ - NEJ - JA - NEJ - 

P NEJ - JA - NEJ - NEJ  - 
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Summa 

antal 

JA: 

0/9 0/9 2/9 2/9 7/9 0/9 4/9 0/9 

Summa 

antal 

NEJ: 

9/9 2/9 7/9 0/9 2/9 2/9 5/9 2/9 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Är ytan 

framför 

torktumlare 

1 otillräcklig 

Är ytan 

framför 

torktumlare 

2 otillräcklig 

Saknas 

utrymme att 

komma 

under med 

fötter under 

torktumlare 

1 

Saknas 

utrymme att 

komma 

under med 

fötter under 

torktumlare 

2 

Är 

inmatningen 

på 

torktumlare 

1 ologiskt 

utformad 

Är 

inmatningen 

på 

torktumlare 

2 ologiskt 

utformad 

B NEJ - JA - NEJ - 

E NEJ - NEJ - NEJ - 

F NEJ - JA - NEJ - 

G NEJ - NEJ - NEJ - 

H NEJ - NEJ - NEJ - 

I NEJ - JA - NEJ - 

J NEJ - JA - NEJ - 

O NEJ - NEJ - NEJ - 

P NEJ - JA - NEJ - 

Summa 

antal JA: 

0/9 0/9 5/9 0/9 0/9 0/9 

Summa 

antal NEJ: 

9/9 0/9 4/9 0/9 9/9 0/9 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 

Tvättstuga Är luckan 

på 

torktumlare 

1 ologiskt 

placerad 

Är luckan 

på 

torktumlare 

2 ologiskt 

placerad 

Är reglagen 

på 

torktumlare 

1 ologiskt 

placerade 

Är reglagen 

på 

torktumlare 

2 ologiskt 

placerade 

Avsaknad 

av 

arbetsytor 

med 

knäfria 

utrymmen 

Är 

handfat/vattenkran 

ologiskt 

utformad/placerad 

B JA - JA - NEJ JA 
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E NEJ - JA - NEJ JA 

F JA - JA - JA NEJ 

G NEJ - JA - NEJ JA 

H NEJ - NEJ - NEJ JA 

I JA - JA - NEJ JA 

J JA - JA - NEJ JA 

O NEJ - NEJ - NEJ JA 

P JA - JA - NEJ JA 

Summa 

antal JA: 

5/9 0/9 7/9 0/9 1/9 8/9 

Summa 

antal 

NEJ: 

4/9 0/9 2/9 0/9 8/9 1/9 

JA: Hinder finns NEJ: Tillgängligt -: Ej aktuellt 

 


