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Abstract 

Samhället har en lagstadgad skyldighet att anpassa allmänna områden så att dessa ska kunna 

vara tillgängliga för alla medborgare i kommunen. Ändå finns det många platser och lokaler 

där hinder i miljön försvårar tillgängligheten för rullstolsburna personer. Enligt tidigare 

forskningsrapporter så finns det stora problem i tillgängligheten i grundskolans lokaler. Detta 

i samband med de dokumenterade forskningsrön som finns angående hur aktivitet hos barn 

främjar god fysisk och psykisk hälsa gör det angeläget att undersöka hur tillgängligheten ser 

ut i grundskolans idrottslokaler. Att miljön i idrottslokalerna är fri från hinder är en 

förutsättning för att rullstolsburna elever ska kunna delta i ämnet "idrott och hälsa".  

Syftet med studien är att undersöka tillgängligheten i idrottssalarna hos kommunala 

grundskolor för att se hur miljön är tillgänglig för rullstolsburna. 

Studien som utfördes var en observationsstudie där författarna undersökte totalt 11 skolor 

fördelat i två olika kommuner. Som instrument konstruerades en checklista med olika 

bedömningspunkter tagna främst från instrumentet Housing Enabler. Det som observerades 

var idrottssalen med tillhörande utrymmen så som entréer, omklädningsrum, WC och duschar. 

Data samlades in främst genom mätningar och jämförelser utifrån måttrekommendationer från 

anvisningar i Bygg ikapp och Handisam. Insamlade data sammanfattades i övergripande 

tabeller som visar hindrens omfattning per skola, per kommun samt per kategori i checklistan. 

Resultatet visade på brister inom flera områden i de undersökta lokalerna, från mindre 

omfattande till hinder som utgör en allvarlig säkerhetsrisk. De största hindren identifierades 

inom omklädningsrum, nödutgångar samt WC. De resultat som framkom i studien kan sättas i 

relation med tidigare studier som gjorts på tillgänglighet och hinder inom grundskolans 

lokaler. Resurser i miljön identifierades främst i utomhusmiljön. 

Nyckelord: arbetsterapi, tillgänglighet, rullstol, skolor, idrottssal 
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1. Inledning 

Att den fysiska miljön är så fri från hinder som möjligt är en förutsättning för att personer 

med funktionsnedsättningar och, i den här observationsstudien, rullstolsburna personer ska 

kunna ta del av allmänna platser och lokaler i samhället utan att behöva bli funktionshindrade 

(bilaga 1). Att detta ska kunna göras på samma villkor som för icke rullstolsburna personer 

står inskrivet i den svenska kommunallagen som beskriver att kommuner och landsting ska 

behandla sina invånare på lika villkor (2 kap. 2§ 1991:900) (1). Som arbetsterapeut ingår det i 

yrkesutövningen att kunna bedöma hur miljöns förutsättningar påverkar tillgängligheten och 

aktivitetsförmågan hos individen (2). Miljön i skolornas idrottssalar är ett område där 

tillgängligheten påverkar möjligheten till aktivitet för rullstolsburna elever.  

2. Bakgrund 

2:1 Tillgänglighet, delaktighet och aktivitet.  

Begreppet tillgänglighet innebär den lätthet med vilken den fysiska miljön kan nås och 

användas av alla personer (3) Iwarsson och Ståhl föreslår i en studie definitionen av 

tillgänglighet som ett samband mellan person, aktivitet och miljö (4). Begreppet tillgänglighet 

skiljer sig från begreppet användbarhet. Tillgänglighet avser att användas i hur mätbara krav 

kan eller inte kan uppfyllas. Medan användbarhet avser att se till funktionella krav i vardagen 

för individen, t ex när det kommer till utformning av bostäder och allmänna lokaler (4). 

Tillgänglighet är objektivt och användbarhet är subjektivt (5). 

Målet med tillgängligheten är att ge möjligheter till aktivitet för individen. Inom 

arbetsterapins profession är aktivitet ett centralt begrepp. Med aktivitet menas flera åtgärder 

eller uppgifter som har en logisk och sammanhållen struktur som utgör en helhet - en 

aktivitet. För detta krävs att det finns ett mål med åtgärderna och att det finns en ordning när 

de utförs (6). Tillgänglighet och aktivitet är väsentligt dels för känslan av att vara delaktig och 

dels för hälsan.  

Världshälsoorganisationen, World Health Organization (WHO), definierade hälsa först som 

ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Senare utvecklade WHO hälsa som en 

resurs i en persons vardag. Enligt Creek så kopplas hälsobegreppet idag samman med 

aktivitet, deltaktighet och sysselsättning i WHO:s International Classification of Functioning, 

Disability and Health  (7 s. 18). Hälsa i samspel med omgivande faktorer påverkar personens 

funktionstillstånd (8). 

Aktivitet och hälsa är således beroende av varandra och ingår som en av arbetsterapins 

grundläggande principer där man strävar efter att uppnå hälsa genom olika typer av aktivitet 

(9).  

Delaktighet beskrivs enligt ICF som engagemang i en situation i livet (8). Creek beskriver att 

det är möjligt för en person att delta i en aktivitet utan att känna något engagemang, men att 

det däremot inte går att vara engagerad utan att vara delaktig (6). Delaktighet påverkas av 

förmågan till prestation, vilja, vanor och villkoren i miljön. Delaktighet är ett samspel mellan 

personliga egenskaper hos individen och omgivningen, detta utgör helheten i sammanhanget 

(10). För barn i skolålder så består omgivningen oftast av hemmet samt skolan och 

förutsättningarna i dessa miljöer ombestyrs av föräldrar och lärare (8).  
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2:2 Teoretiska modeller 

Som resurs i arbetsterapeutens arbete för att kunna få en helhet och förstå relationerna mellan 

individ, omgivande miljö och betydelsen av aktivitet i relation till hälsa och delaktighet så 

finns det teoretiska modeller till stöd. Exempel på dessa är Person- Enviroment- Occupation 

(PEO) (11) samt Model of human occupation MOHO (12).  

Model of human occupation (MOHO) förklarar människans aktivitetsförmåga som ett 

samspel mellan vanor, vilja, utförandekapacitet och miljö. Vanor ger människan unika rutiner 

och mönster i vardagen (13). Viljan innefattar en människas egna värderingar om sig och sin 

kapacitet mot omvärlden (14). Utförandekapaciteten omfattas av hur det fysiska och psykiska 

i kroppen samspelar i vad människan vill och kan utföra (15). Miljön inbegriper kulturell, 

fysisk, politisk och social påverkan och där den sammansatta miljön innehåller både resurser 

och hinder som påverkar tillgängligheten och delaktigheten (16). 

Person- Environment Occupation (PEO-modellen) författad av Law beskriver utförandet av 

det människan gör som ett utbyte eller en transaktion mellan individen och miljön där hon/han 

utför aktiviteten. Sammanhanget (som består av miljö, kultur, individens kapacitet, motivation 

och sociala aspekter) där något utförs har stor betydelse och detta måste arbetsterapeuten ta 

hänsyn till i sin utvärdering för att kunna förstå individens utförande av en aktivitet (11).  

2:3 Bedömningsinstrumentet Housing Enabler 

Ett bedömningsinstrument som är framtaget i arbetsterapeutiskt syfte för bedömning av 

mätbara brister i den fysiska miljöns tillgänglighet är Housing Enabler (HE) (5). En 

funktionsprofil görs på individ- eller gruppnivå, därefter görs en grundlig miljöbedömning, 

Ett stort antal bedömningspunkter utifrån olika bedömningsområden ingår i instrumentet. 

Aktuella bedömningsområden/ bedömningspunkter väljs för den miljö som ska bedömas. 

Utifrån bedömningspunkterna kan man om så önskas även räkna ut en poängsumma av 

tillgängligheten. HE är i praktiken tänkt att utgöra ett underlag för arbetsterapeutens 

bostadsbedömningar hos patienten, här räknas dock sällan poängsumman ut. På grupp- och 

populationsnivå används instrumentet till exempelvis stadsplanering eller 

nybyggnad/ombyggnad av bostäder. Framförallt vid nybyggnationer så kan instrumentet ge en 

lista på de tillgänglighetsproblem som kan uppstå vid en viss design. Man påpekar även här 

att resultaten kan bli motstridiga då det som blir ett hinder för en person kan underlätta för en 

annan beroende på funktionsnedsättningen (5). Vad gäller reliabilitet och validitet (17) för 

bedömningsinstrumentet, kan som exempel nämnas att HE testats och visar goda resultat för 

inter bedömarreliabilitet i en studie. Genom att man i studieprocessen även gjorde ett 

förtydligande av anvisningar och definitioner för HE, ökade även innehållsvaliditeten för 

instrumentet (5). 

2:4 Arbetsterapeutens yrkesroll inom skola/utbildning 

Arbetsterapeutens uppgift i sin yrkesutövning är att stödja och underlätta för patienten att leva 

ett liv som känns värdefullt. Arbetsterapeuten ska hjälpa patienten att bibehålla/utveckla sin 

förmåga till aktivitet i vardagen inom områden som boende, lek, studier, fritid samt personlig 

vård (2). Vid behov ska arbetsterapeuten kartlägga och sätta in kompensatoriska åtgärder för 

att förhindra nedsättning i denna förmåga. Insatserna kan vara individ- eller miljöinriktade. 

De miljöinriktade insatserna är t ex kartläggning av brister/hinder och anpassning av miljöer, 

exempelvis lokaler i skolan (18). Att vara med och föreslå anpassningsåtgärder för den 

psykosociala, fysiska, institutionella och kulturella miljön är en arbetsterapeutisk 
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yrkesuppgift. Barn och ungdomar är exempel på de grupper som arbetsterapeutens insatser 

kan riktas till (2).  

Det är sparsamt med svenska studier om arbetsterapeuter som arbetar i skolmiljö. ”ATiS- 

arbetsterapi i skolan (19), är dock ett projekt som tidigare genomförts i Umeå kommun. 

Projektet visar flera exempel på arbetsterapeutiska interventioner i skolmiljön. Projektidén i 

ATiS var att arbetsterapeuterna som ingick i projektet skulle fungera som en resurs i 

elevhälsoteamet. Inledningsvis ingick barn i åldern 4-9 år i målgruppen, längre fram 

utvidgades målgruppen till att även omfatta barn i åk4- åk9. Fokus låg på att barn med 

begränsad förmåga att använda sina färdigheter tidigt skulle identifieras och få hjälp. Orsaker 

till begränsningar till aktivitet hos eleverna var bl.a. funktionshinder av fysisk karaktär samt 

en miljö som var ogynnsam. Några av projektmålen var att ”öka elevens förmåga att utföra 

sina skoluppgifter, att öka elevens upplevelse av att vardagen blir mer meningsfull och 

begriplig samt att öka delaktigheten så att eleverna kan utföra förväntade uppgifter och 

aktiviteter under en skoldag”. Resultatet visar att projektmålen på individnivå uppfyllts. 

Utöver projektmålen arbetade arbetsterapeuterna i projektet med kartläggning, identifiering av 

risker för begränsning av aktivitetsutförande samt förebyggande insatser i skolmiljön. Dessa 

insatser beskrivs dock överensstämma väl med arbetsterapeutisk kompetensbeskrivning (19).  

2:5 Tidigare utvecklingsarbete och forskning om tillgänglighet/delaktighet i skolmiljön 

I en rapport från skolverket (20) undersöktes den fysiska tillgängligheten i lokaler inom 

grundskola samt gymnasieskola, med syftet att kartlägga eventuella brister samt att undersöka 

möjligheten för barn- och ungdomar med fysisk funktionsnedsättning att välja skola. Fokus i 

studien låg på tillgänglighet för rörelsehindrade elever. Större delen av studien utgjordes av en 

enkätundersökning som skickades till ansvarig rektor på totalt 2084 grundskolor och 715 

gymnasieskolor (både kommunala och icke kommunala) i hela landet. Ett besök på en 

grundskola respektive en gymnasieskola utfördes även på plats av en tillgänglighetskonsult 

för en detaljerad kartläggning av miljön. Det övergripande resultatet i studien visade att det 

fanns stora brister i skolornas miljö. De vanligaste behoven av åtgärder för att öka 

tillgängligheten för rullstolsburna, uppgavs vara installation av automatiska dörröppnare, 

RWC (rullstols wc) och/ eller hissar. Studien visar även att tillgängligheten för rullstolsburna 

var sämre till lokalerna för de praktiska än för de teoretiska ämnena (20). 

Inom området tillgänglighet och delaktighet i skolmiljön finns förhållandevis lite forskning, 

men vi har funnit några intressanta studier som alla utförts i nordisk kontext. Egilsson och 

Traustadottirs studie om delaktighet i skolmiljö för elever med fysiska funktionsnedsättningar  

(21) visar att tillgängligheten i miljön till stor del påverkade dessa elevers möjligt till 

delaktighet i skolaktiviteter (21). På ett liknande sätt som Iwarsson och Ståhl definierar 

tillgänglighet (4) beskriver Egilson och Traustadottir tillgänglighet i skolmiljön som ett 

samspel mellan eleven, lärouppgiften och omgivningen. Elevernas möjlighet till tillgänglighet 

och därmed delaktighet, beskrivs i den sistnämnda studien till stor del beroende av rådande 

riktlinjer, lagar och skolornas kultur, attityder och värderingar. Tillsammans bidrog dessa 

faktorer till hur resurserna fördelades och problemlösningen gick till i skolorna. Konkreta 

exempel på hinder i skolmiljön var bl.a. höga trösklar, olämpliga underlag och tungöppnade 

dörrar. Idrottsundervisningen beskrivs ofta innebära stora problem för elever med fysisk 

funktionsnedsättning. Hindren i tillgängligheten förstärktes ibland även av negativa attityder 

från personer i omgivningen, vilken berodde på bristande kunskap och förståelse (21). 

Liknande resultat som uppgavs ge hinder för delaktighet i skolans miljö för elever med 

funktionshinder, beskrivs av Hemmingson och Borell i deras studie om hinder i skolmiljön 

(22). Den sociala omgivningen med dålig förståelse, kunskap från lärare och elever samt 
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dåliga förutsättningar att utföra uppgifter, uppges här vara den främsta orsaken till uteslutning 

eller begränsning av aktivitetsutförande. I den fysiska miljön beskrivs frånvaro av 

automatiska dörröppnare, hissar och ramper orsaka hinder. Även i denna studie uppges 

särskilt praktiska aktiviteter, däribland idrott orsaka problem i aktivitetsutförandet för 

eleverna (22). 

En studie med 10 barn i åldrarna 7-12 år där alla hade någon form av diagnosticerad 

begränsning i sin rörlighet (23), visade att eleverna i allmänhet inte upplevde några stora 

problem i skolmiljön. Barnen hade oftast lärt sig att anpassa sig till sitt funktionshinder, 

utarbeta strategier för att klara aktiviteter och att vara beroende av assistenter och kamrater för 

delaktighet. Det fanns dock upplevelser av svårigheter i miljön t.ex. att toaletterna ofta var 

små, det fanns för få toaletter som var anpassade, rymliga, att det tog för lång tid i anspråk att 

ta sig till dessa. Eleverna upplevde även att de utan hjälp skulle ha svårt att ta sig ut genom 

skolornas nödutgångar vid behov. Hinder i den fysiska miljön visade sig även kunna leda till 

sociala följder som uteslutning ur gemenskapen. Exempelvis kunde eleverna med 

rörelsenedsättning ofta inte delta i den ordinarie idrottsundervisningen, utan fick istället andra 

uppgifter att utföra tillsammans med sin assistent (23). 

2:6 Lagar och riktlinjer 

Det finns flera lagparagrafer och riktlinjer som stöd till att göra samhället tillgängligt för 

personer med funktionsnedsättningar.  

Diskrimineringslagen (24) ska verka för att individer inte ska behöva utsättas för 

diskriminerande handlingar baserade på deras funktionsnedsättning. I lagen avses både direkt 

och indirekt diskriminering (1 kap 4§). Barn i skolan omfattas av Skollagen (25) som har till 

syfte att bland annat se till elevernas olika behov och ge barnen den stimulans som behövs i 

utvecklingen (1 kap 4§). Lagen ger även trygghet i att alla ska få ta del av skolans utbildning 

oavsett bakgrundsförhållanden (1 kap 8§). I skollagens kapitel som särskilt rör grundskolan 

(10 kap) nämns inget om den fysiska tillgängligheten. Dock har diskrimineringslagen med i 

sin lagtext en hänvisning till Högskolelagen som säger att deras lokaler ska vara tillgängliga 

och användbara så att en person med funktionsnedsättning ska ha samma villkor som alla 

andra (2 kap 5§). Vad det gäller utformning av byggnader/lokaler generellt så finns detta 

däremot instiftat i Plan- och bygglagen (26) som anger att en byggnad ska utformas så att den 

är tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättningar. I byggnader som 

allmänheten har tillgång till så ska hinder avhjälpas så långt det är möjligt (8 kap 2-3§).  

Riktlinjer som mer konkret och praktiskt rör planering och utformning av miljön för 

personer med fysisk funktionsnedsättning ges från flera instanser. Boverket (27) är en 

förvaltningsmyndighet, som bland annat samarbetar med Statens Folkhälsoinstitut och 

Handisam. Boverket handhar frågor som rör samhällsplanering inom bygg- och boende (27),  

(28). Boverket har bl.a. gjort en publikation om så kallade "enkelt avhjälpta hinder" (29) i 

den fysiska miljön och som rör allmänna lokaler, till vilka bland annat skolors idrottssalar 

räknas (30).  

Handisam (31) är en myndighet som samordnar funktionshinderspolitiken på uppdrag av 

regeringen utifrån FN´s konvention om hur miljöhinder ska undanröjas, för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna ta del av de mänskliga rättigheterna. Handisam har även en 

stödjande funktion i bl.a. landstings, kommuners, organisationers och myndigheters 

tillgänglighetsarbete (32). 
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3. Problemområde 

Rullstolsburna elever är beroende av en tillgänglig miljö för att kunna delta i de ämnen som 

ingår i läroplanen i enlighet med gällande lagparagrafer. I grundskolans läroplan är idrott och 

hälsa ett av de obligatoriska ämnena. Tillgänglighet till lokalerna för idrott och hälsa är därför 

en grundförutsättning för deltagande och självständighet. Att man som rullstolsburen elev är 

med i gemenskapen och kan delta på lika villkor som övriga skolkamrater är även viktigt för 

att undvika diskriminering och stigmatisering för dessa elever. 

Det finns starka forskningsunderlag på hur den fysiska aktiviteten påverkar hälsan och hur 

fysisk aktivitet hos barn kan minska risken för exempelvis fetma samt hjärt- och 

kärlsjukdomar i framtiden. Enligt en manual från FYSS (Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut (33) 

så ger aktivitet hos barn positiva effekter på kondition, muskelstyrka, den kognitiva förmågan, 

den psykiska hälsan och skelettet (34).  Det är därför av stor vikt att alla elever har 

tillgänglighet att delta i skolidrotten.  

Skolverkets rapport för att kartlägga tillgängligheten i skolmiljön (20) visar att det finns flera 

hinder i skolans lokaler. Skolverkets rapport är en enkätstudie ställd till skolornas rektorer och 

en praktisk undersökning av tillgängligheten utfördes av en tillgänglighetskonsult endast i en 

grund- och en gymnasieskola. Utifrån de forskningsrön som finns rörande sambandet mellan 

hälsa och aktivitet och utifrån de brister och problem i skolmiljön för rullstolsburna elever 

som dokumenterats i tidigare studier sågs därför ett behov av en mer detaljerad 

observationsstudie för att närmare bedöma tillgängligheten i skolornas idrottssalar med 

tillhörande, angränsande utrymmen.  

Att öka kunskapen om hinder och möjligheter i miljön och därmed underlätta tillgängligheten 

och förutsättningen för delaktighet i idrott och hälsa är viktigt. Denna studie som kartlägger 

vanliga hinder och möjligheter i miljön i idrottssalar med angränsande lokaler, kan därför vara 

till nytta för arbetsterapeutens arbete. Kunskapen kan även nyttjas för de elever, anhöriga, 

personal samt andra personer som använder idrottslokalerna på fritiden och som är 

rullstolsburna. Sammanfattningsvis finns det lite kunskap om arbetsterapeutens arbete inom 

skolområdet och forskning om tillgänglighet i skolmiljö i allmänhet. Någon forskning som 

specifikt berör tillgänglighet i idrottssalar i svenska skolor har vi inte kunnat finna.   

4. Syfte och frågeställningar 

4:1 Syftet med studien 

Att undersöka den fysiska tillgängligheten för rullstolsburna elever i den kommunala 

grundskolans idrottssalar med tillhörande omklädningsrum, hygienutrymme samt den närmast 

angränsande yttre miljön. 

4:2 Frågeställningar 

- Vilka hinder eller möjligheter finns det i den undersökta miljön som påverkar 

tillgängligheten för rullstolsburna elever? 

- I vilken mån efterföljs de rekommendationer som finns vad gäller utformning av miljöer för 

rullstolsburna i de undersökta lokalerna?  
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5. Metod 

För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi gjort en beskrivande observationsstudie 

17), av den fysiska miljön i ett antal skolor i två mellansvenska städer. Tillgängligheten till 

den kommunala grundskolans idrottssalar, tillhörande omklädningsrum och hygienutrymmen 

(dusch, wc), samt den närmast angränsande yttre miljön har observerats och kartlagts i 

förhållande till framkomlighet för rullstolsburna. 

5:1 Urval 

Urvalet gjordes i flera steg. Först valdes två mellansvenska kommuner ut för genomförande 

av observationsstudien. I de aktuella kommunerna fanns den 31 december 2011 ett ungefärligt 

invånarantal i intervallet 35 000 till 60000 personer (35). Totalt antal kommunala grundskolor 

i de båda kommunerna var vid tiden för studien 42 stycken. Lämpligt urval av antal skolor i 

förhållande till tidsbegränsning, metod, tillförlitlighet i studien, samt risk för bortfall 

bedömdes sedan till totalt tolv skolor (sex skolor från respektive kommun). Därefter drogs 

genom obundet slumpmässigt urval (36). 6 skolor från vardera av de två kommunernas 

samtliga kommunala grundskolor. Elevantalet på skolorna i urvalet varierade mellan cirka 60 

och 460 elever. En skola tackade nej till medverkan i studien p.g.a. tidsbrist, externt bortfall 

blev således 1/12. Kvarstående antal skolor efter bortfall blev totalt 11 skolor. Såväl skolor i 

centralorter som mindre orter samt låg-, mellan och högstadieskolor kom med i det 

slumpmässiga urvalet.   

5:2 Datainsamling 

För att undersöka tillgängligheten i de aktuella lokalernas fysiska miljö har en checklista 

utformats. I utvecklingen av checklistan identifierades och granskades först de olika moment, 

som ingick i att vara delaktig i aktiviteten idrott och hälsa, att ta sig till/ från och runt i de 

olika lokalerna för aktiviteten. Den färdigutformade checklistan bygger till stor del på (HE) 

(5). Instrumentet är egentligen utformat för bedömning av boendemiljö, men kan även 

användas som utgångspunkt för bedömning i offentliga miljöer (5). Kontakt via e-post togs 

även med Björn Slaug (en av författarna till HE), som bekräftade att Enabler- konceptet inte 

var bundet till en viss miljö och som ansåg att vi kunde använda relevanta delar ur 

instrumentet för studiens syfte. Vi har därmed identifierat och plockat ut de delar vi ansåg 

aktuella, ur miljöbedömningsavsnittet från det ursprungliga HE instrumentet (5) och från det 

reviderade bedömningsformuläret för miljöhinder (37).  I de områden vi saknade adekvata 

bedömningspunkter för observationerna, har vi kompletterat checklistan utifrån kunskap, 

gällande regelverk och riktlinjer för tillgänglighet i miljön (38), (31). Vi har här utgått från 

information i boken "Bygg ikapp" (38) samt information från ”Handisam” (31). Några av 

bedömningspunkterna har utformats eller till viss del formulerats om av författarna själva för 

att skräddarsy metoden för skolobservationerna.  

Checklistan är sedan uppbyggd utifrån områden i de undersökta lokalerna, varje område 

innehåller i sin tur ett antal bedömningspunkter, totalt 83 stycken. De ingående 

bedömningsområdena samt (antal bedömningspunkter) är: Utomhus kring entréer: allmänt (8 

st), Entréer: allmänt (11 st), nödutgångar (4 st), ramper (5 st), hissar (10 st), Inomhus: allmänt 

(7 st), övriga reglage och manöverorgan (2 st), omklädningsrum (6 st), hygienutrymmen 

(dusch & wc) (27 st) samt idrottssal (3 st). Av bedömningspunkterna har 54 st. sitt ursprung i 

HE, i en del av dessa punkter har tillägg utifrån Bygg ikapp eller Handisam gjorts. 23 

bedömningspunkter har utformats utifrån information i Bygg ikapp, 5 st. utifrån Handisam. 

En bedömningspunkt har utformats av författarna själva. De bedömningspunkter som har 

lagts till i checklistan och inte har sitt ursprung i HE, har utformats på samma sätt som i HE´s 
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bedömningsformulär. Bedömningspunkterna besvaras liksom i HE med Ja, Nej eller Ej 

bedömt, ett Ja innebär hinder i miljön. Någon poänggradering av de olika 

bedömningspunkterna enl. HE´s koncept gjordes inte, då checklistan även kompletterats med 

andra delar som saknar gradering. Istället avsågs aktuella mått och antal/ procent tas med i de 

bedömningspunkter där det ansågs relevant. I checklistan finns även plats för övriga 

kommentarer, sidhänvisningar till aktuell litteratur, samt ev. ursprungsnummer i HE, för varje 

bedömningspunkt. För de punkter i checklistan som härrör från annan källa än HE, eller där 

den ursprungliga bedömningspunkten i HE formulerats om/ kompletterats för att passa vår 

studie har noteringen ”tillägg” gjorts i kolumnen ”ursprungsnummer” i checklistan (bilaga 2). 

5:3 Tillvägagångssätt 

Informationsbrev om studien och medgivandeblanketter skickades ut till de utvalda 

grundskolornas rektorer. I informationsbrevet gavs information om studiens bakgrund, syfte, 

upplägg, etiska aspekter, samt information om författarna. Kontakt togs sedan med rektorerna 

på telefon inom ca 1 vecka efter utskicket, för att efterfråga skolornas intresse för medverkan i 

observationsstudien. För några skolor fick även kontakt tas via e-mail för att nå ansvariga 

rektorer. För de skolor som tackade ja till medverkan gjordes även överenskommelse via 

telefon eller e-mail, när det passade skolorna att vi utförde våra bedömningar samt hur 

överlämning av medgivandeblanketterna skulle ske.  

Därefter utförde författarna skolobservationerna. Identifierade hinder och möjligheter i de 

aktuella lokalernas fysiska miljö bedömdes och checklistan besvarades utifrån 

bedömningsområdena. För att kartlägga de aktuella måtten i bedömningspunkterna använde 

författarna måttband och tumstock. Måtten avrundades därefter till närmaste hela 

centimetertal vid införande i checklistan. Författarna har gjort observation och bedömning av 

valda skolor i varsin kommun. För att nå största möjliga överensstämmelse, undvika 

missförstånd och nå tillförlitlighet för resultaten, gick författarna vid utformning av 

checklistan noggrant igenom och diskuterade punkt för punkt. Författarna kom även överens 

om att ta kontakt med varandra för att rådgöra om eventuella osäkerheter i bedömningen av 

skolmiljöerna uppstod och vid behov fotografera, för att underlätta gemensam tolkning vid 

bedömningarna. Efter den första skolobservationen diskuterades relevans och tydlighet i den 

utformade checklistan. Några tillägg gjordes därefter på några punkter, för att ytterligare 

tydliggöra tolkning och nå största möjliga samstämmighet i bedömningarna. 

5:4 Dataanalys 

Insamlad data för bedömningsområdena i checklistorna har jämförts, bearbetats och 

sammanställts i tabeller med hjälp av dataprogrammet Microsoft Office Excel 2007.  

Checklistans svar i bedömningspunkterna består av frekvenser, de vanligaste svarsalternativen 

är Ja, Nej eller Ej bedömt. Vad gäller de bedömningspunkter som besvarats med Ej Bedömt, 

fann vi i analysen att detta svarsalternativ kunde ha flera innebörder. I två fall var innebörden 

att bedömning av miljön inte kunde göras (pga. byggnadsarbete). I övrigt var innebörden av 

Ej bedömt att något inte var aktuellt att bedöma (pga. ex. avsaknad av hiss). Vi lade därför till 

även svarsalternativet Ej Aktuellt i resultatpresentationen, i de fall svaret bättre motsvarade 

den aktuella situationen.  

När skolornas resultat förts in i resultattabeller summerades svarsalternativen för varje 

bedömningspunkt, bedömningsområde och skola. Avsikten var att redovisa vilka möjligheter 

och hinder för tillgänglighet som fanns i skolmiljöerna och i vilken omfattning de förekom.  
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5:5 Etiska aspekter 

I det utskickade informationsbrevet, gavs information om att författarna skulle ta största 

hänsyn till elever och de anställdas integritet, inte störa undervisningen och att deltagandet i 

studien var kostnadsfritt, frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Att medgivandet inte var 

förpliktigande, att kommuner och skolors namn inte skulle uppges i uppsatsen samt att 

skolorna när uppsatsen är granskad och klar, kommer erhålla en kod för att kunna avläsa sin 

skolas resultat, framgick även i brevet. Vi har följt de etiska aspekterna (39) i hela 

examensarbetet.  

Författarna har vid behov fotograferat de undersökta miljöerna för att användas som 

diskussionsunderlag mellan varandra vid eventuella oklarheter. Fotografier har även tagits för 

att eventuellt användas som material i uppsatsen, författarna har då efterfrågat godkännande 

från de aktuella skolornas rektorer.  

6. Resultat 

Resultatet av observationerna i studien presenteras här nedan i samlade tabeller. Tabellerna 

följer ordningen i checklistan. Varje underrubrik börjar med en kort presentation av innehållet 

från punkterna i checklistan med anvisningar från Bygg Ikapp (38) för att på ett tydligt vis 

sätta dessa i relation till vår studie.  Sedan följer tabell och samlad presentation av resultatet 

under tabellen. Under vissa av resultatpresentationerna finns även foton från den aktuella 

miljön med beskrivning.  

6:1 Utomhus kring entré 

För att utomhusmiljön ska vara tillgänglig och användarvänlig för rullstolar ska gångvägarna 

ha tillräcklig bredd. Beläggningen bör vara slät och helst av asfalt, andra beläggningar som 

grus och sand gör det tungt att köra rullstolen. Även gropar och sprickor med mer än 5 mm 

bredd kan försvåra framkomligheten. Ojämn ytbeläggning kan, förutom svårigheten att ta sig 

fram, orsaka obehag för personen då det kränger (38).  
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Tabell 1: Utomhus kring entréer 

JA= hinder existerar helt eller delvis  NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 

möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma  

Förutom en lutning på ca 10% framför entrén på skola A:4 så påträffades inga större hinder i 

utomhusmiljön. Vid två skolor (A:2 och B:4) noterades ojämn ytbeläggning med mindre 

sprickor samt en grop på ca 2 cm.  

6:2 I anslutning till entré 

Vid huvudentrén till en byggnad bör det finnas ett klimatskydd om personen behöver vänta på 

transport. Närmaste ytan framför entrén bör dessutom inte ha några nivåskillnader, men där 

nivåskillnader existerar så ska det finnas ett viloplan och fri yta. Enligt Bygg ikapp är 

Boverkets byggregler (BBR) minimimått för dörrbredden 0,8 m när dörren är öppen i 90°, 

dörrbredden bör dock anpassas utifrån hur korridoren är utformad i övrigt. Dörrarna ska vara 

lätta att öppna, tunga dörrar eller dörrar placerade i trånga utrymmen rekommenderas vara 

försedda med automatiska dörröppnare (38).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1
Gångyta smalare än 1,5 m

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

2
Oregelbunden/ojämn ytbeläggning 

<5mm sprickor, gropar Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej

JA=1 NEJ=5 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

3 Instabil ytbeläggning t.ex. grus,sand
Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

4
Branta lutningar mer än 1:20 (>5% 

lutning) Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=1 NEJ=5 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

5
Gångväg med trappsteg om ej alt. 

med ramp finns Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

6
Höga trottarkanter (>4cm)

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB=0

JA=0 NEJ=5 

EB=0

7
Brant utjämning av trottoarkant (mer 

än 1:12) EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA

JA=0 NEJ=0 

EB/EA=6

JA=0 NEJ=0 

EB/EA=5

8
Komplicerade/ologiska vägar till/ 

från entré Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

Totalt JA/skola 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Totalt NEJ/skola 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 7

Totalt Ej bedömt/Ej aktuellt/skola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kommun BKommun A Totalt 

Kommun A

Totalt 

Kommun B
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Tabell 2: Entréer 

JA= hinder existerar helt eller delvis NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 

möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma  

Resultatet i skolorna varierade från mellan 2-7 hinder av 10 möjliga. De vanligaste hindren 

var dörrar som var tunga, saknade automatik och inte spärrades i öppet läge. Skola A:2 var 

den enda som hade särskilt anpassad entré för rullstolsburna, dock mätte ytterdörren endast 77 

cm medan innerdörren mätte 87 cm. Det var även för litet manöverutrymme mellan ytter- och 

innerdörren. Ett annat vanligt förekommande hinder vid entréerna var trösklar och trappsteg. 

På skola A:6 kunde inte punkt 4 och 5 mätas och bedömas p.g.a. pågående byggnadsarbete 

med byggnadsmaterial utanför entrén.  

6:3 Nödutgångar 

En nödutgång får inte blockeras så att en person i rullstol inte självständigt kan ta sig ut ur 

lokalen. Hinder som trösklar, trappor och dörrar som är inåtgående eller svåröppnade utgör en 

säkerhetsrisk. För att en person i rullstol ska kunna läsa den angivande skylten så bör denna 

vara placerad 1,4 -1,6 m över golvet, för miljöer med barn rekommenderas en lägre höjd på 

skylten. Det kan även vara bra med en kompletterande skylt vid sidan av dörren (38).  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1

Avsaknad av klimatskydd utanför utomhusentré

Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej

JA=4 NEJ=2 

EB/EA=0

JA=3 NEJ=2 

EB/EA=0

2

Smala dörröppningar (< 80 cm, dörr öppen 90 grader) 

Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej

JA=2 NEJ=4 

EB/EA=0

JA=3 NEJ=2 

EB/EA=0

3

Höga trösklar/ trappsteg vid entré (mer än 15mm)

Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=4 NEJ=2 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

4

Otillräckligt manöverutr. vid dörrar fri yta <1,5x1,5m min 

70 cm dörrens öppningssida utanför/ innanför dörr Ja Ja Nej Nej Nej EB Nej Ja Ja Ja Ja

JA=2 NEJ=3 

EB/EA=1

JA=4 NEJ=1 

EB=0

5

Viloplan- plan yta min 1,5 x 1,5 m, maxlut 1:50 (2%)  

saknas framför entrédörrar Ja Nej Nej Ja Ja EB Ja Ja Nej Nej Nej

JA=3 NEJ=2 

EB/EA=1

JA=2 NEJ=3 

EB/EA=0

6

Hindrande dörrslagningar (dörrblad i vägen vid öppning/ 

stängning) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

7

Tunga dörrar/ automatik saknas 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

8

Dörrar som ej går spärra i öppet läge  låsanordning/ 

spärr krävs (avser ej automatdörr) Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=5 NEJ=1 

EB=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

9

Komplicerad/ ologisk öppningsprocedur innefattar även 

porttelefon Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=1 NEJ=5 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

10

Trappor enda förflyttningsvägen (hiss/ ramp saknas)

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

Totalt JA/skola 7 5 2 5 5 3 6 7 5 7 4

Totalt NEJ/skola 3 5 8 5 5 5 4 3 5 3 6

Totalt Ej bedömt/Ej aktuellt/skola 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
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Tabell 3: Nödutgångar 

JA= hinder existerar helt eller delvis NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 

möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma  

Hos alla skolorna fanns det brister vid nödutgångarna i form av fasta hinder (trösklar, höga 

trappsteg samt tunga och svåröppnade dörrar). På skola A:5 uppmättes tröskeln utvändigt vid 

ena branddörren till 12 cm. På skola A:6 samt B:3 fanns det vid tillfället en bänk samt 

idrottsredskap uppställda framför nödutgång. Skyltar på hög höjd (oftast över 2 m från golvet) 

samt avsaknad av kompletterade skyltar vid dörrhandtagets sida noterades. På skola A:2 samt 

A:5 fanns dock markeringar på dörrhandtaget för nödutgång. 

6:4 Hissar 

För att en hiss ska rymma en person med rullstol samt en eventuell medhjälpare behövs ett 

korgmått på 1,1 x 1,4 m. Hissknapparna, både i och utanför hissen, bör sitta på lämplig höjd 

och det ska inte finnas någon nivåskillnad på väg in/ut från hissen. Utrymmet utanför hissen 

ska tillåta vändning med rullstolen (38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1 Avsaknad av nödutgång med utåtgående dörrar

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

Ja=1 Nej=4 

EB/EA=0

2 Fasta hinder vid nödutgång som försvårar förflyttning i 

rullstol (trappsteg, trösklar, svåröppnad dörr) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

3 Saknas kompletterande skylt för nödutgång (förutom ev. 

skylt placerad ovanför dörr) se svar 3a, 3b:

a Placerad vid handtagets sida vid dörren

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

b Placerad på höjd max 1,6 m ovanför golvet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

Totalt JA/skola 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

Totalt NEJ/skola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Totalt Ej bedömt/Ej aktuellt/skola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabell 4: Hissar 

 
JA= hinder existerar helt eller delvis NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 

möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma 

Hiss fanns endast vid en skola där gymnastiksalen var belägen på våning 2. Denna var en s.k. trapphiss 

utan hissdörrar. Hisskorgen eller hissplattan var mindre än de rekommenderade måtten, reglagen inuti 

samt utanför hissen satt med mycket liten marginal för lågt respektive för högt utanför den angivna 
måttskalan. Det fanns inga nivåskillnader eller springor mellan hissen och golvet. Utrymmet på 

trappavsatsen framför hissen var trångt samt begränsades av skåp. 

 

Bild 1(t. v): På bilden visas en trapphiss, det finns ingen nivåskillnad mellan hissen och trappavsatsen 

Skola 4 Totalt

Tr. hiss

1

Hiss stannar inte i nivå med anslutande golv 

<15mm Nej

JA=0 NEJ=1 

EB/EA=5

2

Bred springa mellan hissen och anslutande 

golv <3cm Nej

JA=0 NEJ=1 

EB/EA=5

3

Hissdörr bredd < 0,8 m 

EA

JA=0 NEJ=0 

EB/EA=6

4

Tunga dörrar utan automatik

EA

JA=0 NEJ=0 

EB/EA=6

5

Dörrar som inte stannar i öppet läge/ stängs 

snabbt EA

JA=0 NEJ=0 

EB/EA=6

6

Dörrar går ej spärra i öppet läge (låsanordn. 

/spärr krävs) EA

JA=0 NEJ=0 

EB/EA=6

7

Trång hiss (hisskorg mindre än 1,1x1,4 m)

Ja

JA=1 NEJ=0 

EB/EA=5

8

Reglage och manöverorgan för högt/ lågt 

placerade (annat mått än 0,9-1,0m) avser Ja

JA=1 NEJ=0 

EB/EA=5

9

Auditiv/ visuell signal då hissen kommer 

saknas Ja

JA=1 NEJ=0 

EB/EA=5

10

Saknas signaler för hissens riktning

Ja

JA=1 NEJ=0 

EB/EA=5

Totalt JA/skola 4

Totalt NEJ/skola 2

Totalt Ej bedömt/Ej aktuellt/skola 4

 Kommun A

H
is

sa
r
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Bild 2 (t. h. s.15): Utrymmet med skåpen mitt emot trapphissen på det övre planet ger begränsande 

möjligheter till manövrering samt vändning med rullstol.  

6:5 Inomhus allmänt 

För att inomhusmiljön ska vara tillgänglig ska det vara lätt att förflytta sig och orientera sig i 

den. Miljön ska därför vara fri från hinder i form av trösklar och nivåskillnader, korridorerna 

ska ha tillräcklig bredd så att en person i rullstol ska kunna vända samt möta en gående utan 

att behöva backa. Planlösningen måste vara överskådlig då en person i rullstol inte har samma 

överblick som en stående person. Korridorerna bör därför utformas raka utan för många hörn 

och svängar (38).  

Tabell 5: Inomhus allmänt 

JA= hinder existerar helt eller delvis NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 

möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma  

Det vanligaste hindret allmänt i inomhusmiljön var avsaknad av automatiska dörröppnare 

samt att reglage var placerade på för hög höjd. I övrigt var det inga större olikheter i resultatet 

av hinder vad det gällde trösklar/trappsteg, komplicerade förflyttningsvägar samt smala 

dörrar.   

6:6 Omklädningsrum 

I omklädningsrummet ska krokar och speglar placeras i höjd så de är lättåtkomliga för en 

person i rullstol. Bänkarna ska vara höjdanpassade och placerade så utrymmet medger att en 

person i rullstol kan ta sig fram och kunna förflytta sig mellan rullstol- bänk eller byta till en 

annan rullstol (38). 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1 Trappsteg, trösklar, nivåskillnad rum/ golvytor >15mm

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja

JA=1 NEJ=5 

EB/EA=0

JA=3 NEJ=2 

EB/EA=0

2 Komplicerade/ ologiska förflyttningsvägar

Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej

JA=3 NEJ=3 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

3a Smala passager/ korridorer <0,9 m

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

3b Otillräckligt manöverutrymme där 180° vändning krävs < 

1,3 x 1,3 m Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej

JA=1 NEJ=5 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

3c

Otillräckligt utrymme möte rullstol-gående <1,4m bredd Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej

JA=1 NEJ=5 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

4 Smala dörrar /valv < 80 cm fritt mått, dörr uppställd 90°

Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja

JA=2 NEJ=4 

EB/EA=0

JA=2 NEJ=3 

EB/A=0

5 Avsaknad av automatiska dörrar

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

6 Reglage/ manöverorgan (förutom hygienutr.) placerade  

>  1,1 m över golv  (ex. strömbrytare, dörrhandtag) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej

JA=6 NEJ=0 

EB/A=0

JA=2 NEJ=3 

EB/EA=0

7

Stor kraft krävs för aktivering av reglage/ manöverorgan Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

Totalt JA/skola 2 2 2 7 4 3 2 1 2 8 3

Totalt NEJ/skola 7 7 7 2 5 6 8 8 7 1 6

Totalt Ej bedömt/Ej aktuellt/skola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I
N

O
M

H
U

S
 A

ll
m

ä
n

t:

Kommun A Kommun B Totalt 

Kommun A

Totalt 

Kommun B
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Tabell 6: Omklädningsrum 

JA= hinder existerar helt eller delvis NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 

möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma  

Ingen av de undersökta skolorna hade en särskild omklädningshytt. Handdukskrokar, hyllor 

och speglar var placerade utanför det angivna måttintervallet, oftast var de placerade högre 

medan bänkarna i alla skolor var lägre än 0,5 m. På 3/11 skolor fanns det otillräckligt 

utrymme för rullstolsmanövrering mellan möblering, men ingen skola noterades ha 

otillräckligt utrymme för uppställning av rullstolen intill bänken.  

 
Bild 3: På bilden ses ett omklädningsrum med generösa ytor som tillåter god manövrering med 

rullstolen mellan bänkarna. 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1

Handdukshängare/ förvaringsskåp, hyllor placerade 

annan höjd än 0,9-1,2 m över golv Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0 

2

Spegel placerad med underkanten >90 cm över golv

EA EA Ja Ja Ja Ja EA Ja Ja Ja EA

JA=4 NEJ=0 

EB/EA=2

JA=3 NEJ=0 

EB/EA=2

3

Fritt utrymme < 1,5 m för rullstolsmanövrering  mellan 

fast/icke fast möblering t ex bänkar, skåp Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej

JA=2 NEJ=4 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

4

Omklädningsbänk lägre/högre höjd än ca 0,5 m 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0 

5

Otillräckligt utrymme överflyttning/ uppställning/ byte  

rullstol intill bänk (minst 1,0 m) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0 

6

Saknas enskild omklädningshytt min 1,5 x 1,5 m fri yta, 

dörrbredd min 0,84m Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0 

Totalt JA/skola 3 3 4 5 5 4 3 4 4 5 3

Totalt NEJ/skola 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2

Totalt Ej bedömt/Ej aktuellt/skola 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

O
m

k
lä

d
n

in
g

s
r
u

m
:

Kommun A Kommun B Totalt 

Kommun A

Totalt 

Kommun B
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6:7 Hygienutrymmen 

Allmänt: Dörrarna in till de olika hygienutrymmena rekommenderas vara utåtgående. 

Trösklar och trappsteg ska undvikas (38) .  

Dusch: Golvet i duschen får inte vara gjord av material som blir halt när golvet blir vått. 

Rekommendationerna är keramiska plattor med ytstruktur, räfflad gummimatta kan också 

användas. Duschbåsen för personer med funktionsnedsättning ska ha minimimåttet 1,3 m i 

bredd, alternativet kan vara två intilliggande duschbås utan vägg mellan sig (38). 

Tabell 7: Dusch 

JA= hinder existerar helt eller delvis  NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 

möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma  

De vanligaste hindren i duschmiljön var avsaknad av stödhandtag och duschstol. Smala 

duschbås observerades i 6/11 skolor. I skola A:3 var tre duschbås utan vägg placerade intill 

varandra där två platser sammantaget hade gett tillräcklig plats åt en person med 

funktionsnedsättning som kräver plats för duschpall/duschstol. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1

Smala dörröppningar, fritt mått < 80 cm, dörr öppen 

90° Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej

JA=2 NEJ=4 

EB=0

JA=2 NEJ=3 

EB/EA=0

2

Inåtgående dörr 

Nej EA EA EA Nej Nej Nej Nej Nej EA EA

JA=0 NEJ=3 

EB/EA=3

JA=0 NEJ=3 

EB/EA=2

3

Hal golvbeläggning/ hindrande golvtrall 

Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej

JA=1 NEJ=5 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

4

Fritt utrymme < 1,5 m för rullstolsmanövrering  

mellan fast/ icke fast möblering t ex bänkar, skåp Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej

JA=2 NEJ=4 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

5

Avsaknad stödhandtag 

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=4 NEJ=2 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

6

Stödhandtag svåra nå/ olämpligt placerade ex. 

inträngda EA EA Nej EA Nej EA EA EA EA EA EA

JA=0 NEJ=2 

EB/EA=4

JA=0 NEJ=0 

EA/EB=5

7

Stödhandtag högt placerade > 90 cm 

EA EA Ja EA Ja EA EA EA EA EA EA

JA=2 NEJ=0 

EB/EA=4 

JA=0 NEJ=0 

EA/EB=5

8

Stor kraft krävs aktivering reglage/ manöverorgan 

(vattenkranar) Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja

JA=1 NEJ=5 

EB/EA=0

JA=3 NEJ=2 

EB/EA=0

9

Reglage/ manöverorgan (vattenkranar) 

högt/otillgängligt placerade  > 1,1 m över golv Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja

JA=3 NEJ=3 

EB/EA=0

JA=2 NEJ=3 

EB/EA=0

10

Handdukshängare/ förvaringsskåp, hyllor placerade 

annan höjd än 0,9-1,2 m över golv Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej EA EA Ja Ja

JA=4 NEJ=2 

EB/EA=0

JA=2 NEJ=1 

EB/EA=2 

11

Spegel placerad med underkanten > 90 cm över golv

EA EA Ja EA EA EA EA EA EA EA Ja

JA=1 NEJ=0 

EB/EA=5

JA=1 NEJ=0 

EB/EA=4

12

Duschbås smalare än 1,3 m 

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej

JA=4 NEJ=2 

EB/EA=0

JA=2 NEJ=3 

EB/EA=0

13

Avsaknad tillgång duschstol/ pall, höjd ca 0,5 m

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

14

Nivåskillnad golv- duschplats > 0 mm (mjuk gummilist 

ok) Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej

JA=4 NEJ=2 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

Totalt JA/skola 6 5 4 6 4 9 5 4 5 3 6

Totalt NEJ/skola 5 5 9 4 9 2 6 6 5 7 5

Totalt Ej bedömt/Ej aktuellt/skola 3 4 1 4 1 3 3 4 4 4 3

D
u

sc
h

:

Kommun A Kommun B Totalt 

Kommun A

Totalt 

Kommun B
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Bild 4: Bilden visar dusch med bra utrymme inom de rekommenderade måtten. 

WC: För att en toalett ska vara tillgänglig för en rullstolsburen person behövs ett mått på 

minst 2,2 x ,2,2 m.  Även interiören ska vara anpassad vad det gäller t ex höjden på tvättstället 

och pappershållaren vid WC-stolen. Det ska även finnas larm tillgängligt intill WC-stolen 

samt vid dörren (38). 
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Tabell 8: WC 

JA= hinder existerar helt eller delvis NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 

möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma  

Det fanns stora variationer vad det gällde hinder hos WC på skolorna. De observerade hindren 

varierade mellan 5-13 av 18 undersökta. De vanligaste hindren var otillräckliga ytor som 

begränsade tillgängligheten, även hos de toaletter som presenterades som toaletter särskilt 

anpassade för funktionsnedsatta personer (RWC). Samtliga toalettstolar var lägre än 48 cm. 

Avsaknad av stödhandtag, dåligt utrymme vid tvättställ och smala dörröppningar var också 

vanliga hinder som påträffades. De två skolor som uppvisade minst hinder i WC-miljön var 

skola A:2 samt A:3, dessa toaletter var båda RWC.  

6:8 Idrottssal 

Idrottssalen ska ha ett utrymme som tillåter fria manövrar med rullstolen, som t ex kunna 

vända eller att kunna svänga från korridor in till angränsande rum. Om det finns fasta 

sittplatser i idrottssalen ska det finnas minst två särskilt anpassade platser för personer med 

rörelsenedsättning (38). Författarna till studien har även undersökt om de fasta redskapen i 

salen (förutom bommarna/ringarna som vanligen är höj- och sänkbara), som exempelvis 

basketmålen, kan anpassas i höjd.  

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1

Smala dörröppningar, fritt mått < 80 cm, dörr öppen 90°

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=4 NEJ=1 

EB/EA=0

2

Inåtgående dörr

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=5 

EB/EA=0

3

Avsaknad stödhandtag vägg

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

4

Uppfällbara armstöd toastol saknas 

Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja

JA=2 NEJ=4 

EB/EA=0

JA=4 NEJ=1 

EB/EA=0

5

Stödhandtag /armstöd toa svåra nå/ olämpligt placerade ex. inträngda

EA Nej Nej EA Nej Nej EA Ja EA EA EA

JA=0 NEJ=4 

EB/EA=2

JA=1 NEJ=0 

EB/EA=4

6

Stödhandtag högt placerade > 90 cm  

EA Nej Nej EA Nej Nej EA Nej EA EA EA

JA=0 NEJ=4 

EB/EA=2

JA=0 NEJ=1 

EB/EA=4

7

Stor kraft krävs aktivering reglage/ manöverorgan ex. vattenkranar

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej

JA=1 NEJ=5 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

8

Spegel placerad med underkanten > 90 cm över golv

Ja EA EA EA Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=3 NEJ=0 

EB/EA=3

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

9

Saknas tillgång till RWC: toautrymme min 2,2 x 2,2 m

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

10

Otillgängligt manöverutrym. vändn. rullstol < 1,5 x 1,5 m

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=5 NEJ=1 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

11

Tvättfat placerat m överkant 81 cm över golv eller högre

Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja

JA=2 NEJ=4 

EB/EA=0

JA=4 NEJ=1 

EB/EA=0

12

Otillräckligt benutrymme under tvättställ  fritt djup till vägg min 60 cm, fri bredd 

min 80 cm Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

13 Otillräcklig yta <1,5 m framför toastol- överflyttn rullstol Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

JA=5 NEJ=1 

EB/EA=0

JA=4 NEJ=1 

EB/EA=0

14

Otillräckligt avstånd < 70 cm från toastols sittring  framkant till vägg bakom 

toastol Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej

JA=2 NEJ=4 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

15

Utrymme fri passage < 80 cm mellan toastol- tvättställ    

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

JA=5 NEJ=1 

EB/EA=0

JA=4 NEJ=1 

EB/EA=0

16

Toalettstol högre/ lägre än 48 cm (inkl. sittring)

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

17

Toalettpappershållare otillgängligt placerad (mer än 40 cm från wc-stolen, 

annan höjd än 80 cm över golv, placerad på väggen bakom wc-stolen, etc.) Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej

JA=3 NEJ=3 

EB/EA=0

JA=1 NEJ=4 

EB/EA=0

18

Saknas säkerhetslarm m lysande signallampa, återställn.  knapp på armstöd toa 

ca 0,7 m höjd, vid dörr 0,2 m höjd Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

JA=4 NEJ=2 

EB/EA=0

JA=4 NEJ=1 

EB/EA=0

Totalt JA/skola 12 7 7 11 13 12 12 10 13 12 11

Totalt NEJ/skola 4 10 10 4 5 6 4 8 3 4 5

Totalt Ej bedömt/Ej aktuellt/skola 2 3 3 3 2 2 2 0 2 2 2

W
C

Kommun A Kommun B Totalt 

Kommun A

Totalt 

Kommun B
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Tabell 9: Idrottssal 

JA= hinder existerar helt eller delvis NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 
möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma  

I de fall där läktare/fasta sittplatser fanns (Skola A:2, A:3 samt A:5) så saknades särskilda 

platser för rullstolsburna personer. Ingen av idrottssalarna uppvisade otillräckliga 

manöverutrymmen, dock fanns det i ett par av skolorna vid undersökningstillfället en flyttbar 

innebandyrink som begränsande manöverutrymmet. Inga av de fasta idrottsredskapen (se 

ovan i texten) var höj- och sänkbara. På skola B:1 fanns det dock lägre basketkorgar av 

golvmodell att tillgå.  

6:9 Sammanfattning av resultat 

Tabell 10: De mest förekommande hindren 

JA= hinder existerar helt eller delvis NEJ= hinder existerar ej  EJ BEDÖMT/EB= hinder ej varit 

möjliga att bedöma  EJ AKTUELLT/EA= hinder ej varit aktuella att bedöma 

Denna tabell presenterar de bedömningspunkter där samtliga skolor i båda kommunerna 

uppvisade hinder. Nödutgångar och WC är de som uppvisar flest punkter. Ingen skola hade en 

WC som var helt anpassad för rullstolsburna. Några skolor hade en större toalett som de 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1 I sal där fasta sittplatser finns saknas tillgång till särsk.  platser min 2 st - pers. m 

funktionsneds. plac. plan yta/ej i gångstråk/ i vägen för  utrymningsvägar EA Ja Ja EA Ja EA EA EA EA EA EA

JA=3 NEJ=0 

EB/EA=3

JA=0 NEJ=0 

EB/EA=5

2 Otillräckliga manöverytor i vissa delar av sal < 1,3x1,3m där 180° vändning i 

förhållande till fast möblering krävs Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

JA=0 NEJ=6 

EB/EA=0

JA=0 NEJ=0 

EB/EA=5

3 Saknas möjlighet anpassning idrottsredskap i t.ex. höjd,  utöver idrottsredskap 

vanl. höj-/sänkbara Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=4 NEJ=1 

EB/EA=0

Totalt JA/skola 1 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1

Totalt NEJ/skola 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Totalt Ej bedömt/Ej aktuellt/skola 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

I
d

r
o

t
t
s
s
a

l

Kommun A Kommun B Totalt 

Kommun A

Totalt 

Kommun B

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

E
n

tr
é Tunga dörrar/ automatik saknas 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

Fasta hinder vid nödutgång som försvårar förflyttning i 

rullstol (trappsteg, trösklar, svåröppnad dörr) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

Saknas skylt placerad vid handtagets sida vid dörren

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

Saknas skylt placerad på höjd max 1,6 m ovanför golvet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

In
o

m
h

u
s

Avsaknad av automatiska dörrar

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

Handdukshängare/ förvaringsskåp, hyllor placerade 

annan höjd än 0,9-1,2 m över golv Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0 

Saknas enskild omklädningshytt min 1,5 x 1,5 m fri yta, 

dörrbredd min 0,84m Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0 

D
u

sc
h Avsaknad tillgång duschstol/ pall, höjd ca 0,5 m

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

Avsaknad stödhandtag vägg

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

Saknas tillgång till RWC: toautrymme min 2,2 x 2,2 m

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0

Otillräckligt benutrymme under tvättställ  fritt djup till 

vägg min 60 cm, fri bredd min 80 cm Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JA=6 NEJ=0 

EB/EA=0

JA=5 NEJ=0 

EB/EA=0
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bedömde som RWC, dock uppmätte dessa inte det rekommenderade minimimåttet. RWC- 

toaletterna uppvisade även hinder som för litet utrymme under tvättstället samt att det 

saknades stödhandtag. Nödutgångarna uppvisade brister i form av hinder vid dörrarna 

(inomhus eller utomhus) samt avsaknad av skyltar med lämplig placering och höjd. 

Duscharna saknade hjälpmedel i form av duschpall/duschstol. I omklädningsrummen satt 

krokarna för högt och det saknades enskild omklädningshytt. En omklädningshytt är inget 

byggkrav i ett omklädningsrum utan endast en rekommendation enligt Bygg Ikapp. Inomhus 

och vid entréerna så var de mest förekommande hindren att det inte fanns automatiska 

dörröppnare, samt tunga entrédörrar.  

Tabell 11: Andel hinder per kategori 

 

I denna tabell har andelen hinder räknats ut procentuellt för varje kategori sammanslaget för 

bägge kommunerna.  

Ex: I tabell nr 9 (idrottssal) så fanns det 3 stycken bedömningspunkter som granskades på 

samtliga 11 skolor. Detta gav totalt 33 möjliga hinder att identifiera (3 x 11=33). Av dessa 33 

möjliga så uppvisade 13 att hinder fanns helt eller delvis (JA).  

------> 13/33 = 39,4%  

Andelen hinder per kategori uträknat procentuellt kan ge en mer överskådlig bild. Om en 

tabell har 18 möjliga bedömningspunkter och en annan har 3 möjliga bedömningspunkter och 

det då framkommer att flest hinder observerades på den tabell med flest bedömningspunkter 

så kan det enbart ge en sned bild av det faktiska läget. Att komplettera och jämföra med den 

procentuella fördelningen sätter resultatet mer i sitt sammanhang.  

  

 

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

Andel hinder totalt (%) 

Andel hinder totalt (%) 



S i d a  | 23 

 

7. Diskussion 

7:1 Metoddiskussion 

Författarna avsåg att undersöka tillgängligheten till idrottssalar med tillhörande lokaler för 

rullstolsburna elever och därmed möjligheten till delaktighet i skolämnet idrott och hälsa för 

målgruppen. Vi valde att fokusera på tillgänglighet i den fysiska miljön, då detta är avgörande 

även för att kunna vara delaktig. Valet av en observationsstudie av de aktuella lokalernas 

miljö anser vi därför vara relevant för vårt syfte. Polit & Beck beskriver att man i en icke 

experimentell studie (observationsstudie) studerar variabler av oberoende karaktär utan 

påverkan av forskaren, vanligen är det personer som observeras (17). Polit & Beck beskriver 

även att observation, beskrivning och faktasammanställning av perspektiv är avsikten med en 

deskriptiv icke-experimentell studie (17). Vi anser därmed att vår studie skulle kunna klassas 

som en observationsstudie av beskrivande- deskriptiv typ då vi utan manipulation studerat, 

mätt och beskrivit existerande variabler i skolmiljöernas verklighet genom observation och 

kartläggning.   

Vad gäller urvalet bedömde författarna att undersökningar i cirka 10 skolor skulle vara 

lämpligt. Obundet slumpmässigt urval drogs ur totalt 12 kommunala grundskolor från två 

mellansvenska kommuner, med tanke på risk för bortfall. Endast en skola föll bort i externt 

bortfall, därmed återstod 11 skolor. I urvalet finns låg-, mellanstadie- och högstadieskolor från 

såväl större skolor i centralorter som skolor i mindre orter i de två olika kommunerna. Vi 

anser därmed resultaten generaliserbara för de kommuner som studien genomförts i. Om 

resultaten ska kunna generaliseras till övriga Sverige, behövs dock ett större och mer 

representativt urval av skolor och kommuner. Att det enbart var kommunala grundskolor som 

granskades och inte friskolor beror främst på att antalet friskolor i kommunerna ej var 

tillräckliga i antal för undersökningen. 

Då författarna inte kunde finna något färdigutformat instrument för bedömning av 

tillgänglighet i skolmiljöer, utarbetades en checklista för att samla in data från skolorna. 

Bedömningspunkter från HE (5), (37), Bygg ikapp (38) och Handisam (31) ingick i 

checklistan, en bedömningspunkt har helt formulerats av författarna. HE användes som grund 

i majoriteten av checklistans bedömningspunkter då vi i instrumentet fann relevanta 

bedömningspunkter, för de flesta bedömningsområden vi avsåg kartlägga. Instrumentet är 

även konstruerat för arbetsterapeutisk användning och reliabilitets- och validitetstestat (5). Vi 

har dock inte funnit några studier där HE´s reliabilitet och validitet testats i skolor. Då 

instrumentet i grunden är utformat för boendemiljö, kan reliabiliteten och validiteten ha 

påverkats då våra bedömningar gjordes i skolmiljöer. Information i HE anger dock att 

relevanta delar av instrumentet kan användas för bedömning i offentlig miljö (5). En av 

instrumentets författare ansåg även då kontakt togs att relevanta delar från HE kunde 

användas som utgångspunkt för kartläggningen i vår studie. 

Utbildning i HE, erfarenhet, träning och regelbunden användning av instrumentet beskrivs 

även vara viktigt för ett reliabelt resultat (5). Som arbetsterapeutstudenter saknar författarna 

denna kompetens, detta kan påverka reliabiliteten och validiteten för resultaten. Med undantag 

av bedömningspunkten författarna utformat själva i avsaknad av riktlinjer, har vi utgått från 

rekommendationer för tillgänglighet (38), (31) i de punkter som inte har ursprung från HE. 

Därmed anser vi att reliabiliteten och validiteten även för dessa bedömningspunkter och för 

checklistan som helhet har stärkts.  

I några fall har bedömningspunkter från checklistan flyttats, slagits samman eller delats upp i 

resultatet för att få en bättre logik, sammanhang och överskådlighet. Bland annat gjordes en 
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uppdelning av resultaten i bedömningsområdet hygienutrymme, till separata delar för dusch 

och wc. Anledningen var att göra det enklare att jämföra och presentera framkomna resultat 

överskådligt. En uppdelning av hygienutrymmen redan i checklistan hade kunnat underlätta 

uppsatsarbetet ytterligare.  

Några bedömningspunkter har även strukits i resultatet då de inte var aktuella, eller mycket 

subjektiva och svårbedömda. Då ramper saknades på samtliga undersökta skolor ströks detta 

bedömningsområde helt i resultatredovisningen. En bedömningspunkt från HE där tillräckligt 

med utrymme i dusch för duschpall bedöms, var svår att bedöma, då det inte finns några 

närmare måttanvisningar i instrumentet. Inte heller i Bygg ikapp eller i övrigt kunde vi finna 

anvisningar om vad som ansågs vara tillräckligt utrymme. Författarna hade kompletterat 

checklistan med standardmått för en duschpall för att underlätta bedömningen. Men det blev i 

några duschar ändå mycket svårbedömt om det utöver duschpall fanns tillräckligt med plats 

för exempelvis användarens benutrymme.   

En annan bedömningspunkt som fanns med i HE´s ursprungsversion (5) men inte i HE´s 

uppdaterade bedömningsformulär (37), berörde om golvmaterialet i hygienutrymme utgjorde 

halkrisk. Författarna ansåg att denna bedömningspunkt var angelägen och fann information i 

Bygg ikapp om exempel på lämpliga golvmaterial för hygienutrymme. Vi valde därför att ta 

med den i checklistan, med komplettering till sidhänvisning i Bygg ikapp. Golvmaterialet i 

några skolors duschar, visade sig dock i några fall inte tillhöra de som beskrevs som lämpliga 

exempel. Författarna kunde inte heller finna någon information om olämpliga material från 

andra källor, bedömningen blev därmed något subjektiv. Författarna var dock eniga om vilka 

golvmaterial som innebar uppenbar halkrisk, ansåg bedömningen viktig ur 

tillgänglighetssynpunkt och valde därför att behålla den i resultatet. I en punkt där höjden på 

armstöd på toaletter bedöms, anger HE övre lämplig höjdgräns till 90 cm, medan Bygg ikapp 

anger 80 cm som rekommenderad höjd. Detta fann vi märkligt då HE (5), (37) till stor del gör 

sidhänvisningar till Bygg ikapp i sitt instrument. 

I några av checklistans bedömningspunkter som formulerats utifrån HE bedöms även höjd på 

bänkar i omklädningsrum och toalettstolar. Skolornas bänkar och toalettstolar var i samtliga 

fall lägre än det mått som anger lämplig höjd i instrumentet. De bedömda lokalerna är i första 

hand avsedda för skolbarn i varierande åldrar, medan HE inte är utformat för skolmiljö. 

Författarna kunde inte heller hitta några andra anvisningar för lämplig höjd för bänkar och 

toaletter som är anpassade för barn i skolåldern. Därmed finns en viss osäkerhet om de 

aktuella bedömningspunkterna felaktigt påvisats som hinder för tillgänglighet. 

Även om en del förändringar av checklistans bedömningspunkter har gjorts i 

resultatpresentationen, anser vi att såväl de punkter som formulerats utifrån HE, Bygg ikapp o 

av författarna själva relevanta för vår studie. Vi anser även checklistan som helhet 

ändamålsenlig för att bedöma tillgängligheten i de aktuella miljöerna. Det är dock svårt att 

finna riktlinjer och rekommendationer för utformning av miljöer för barn, vilket till viss del 

försvårat våra bedömningar och kan ha påverkat resultaten.   

Att författarna bedömt skolor var för sig i varsin kommun skulle kunna påverka 

tillförlitligheten i bedömningen då författarna kan ha tolkat bedömningspunkterna på lite olika 

sätt. För att minska risken för skillnader gick dock författarna noggrant igenom samtliga 

bedömningspunkter och samrådde om det uppstod några oklarheter i skolbedömningarna. En 

första bedömning gjordes även av en av författarna för att utvärdera bedömningspunkterna 

och deras relevans i ett första skede. Efter detta förtydligades några av bedömningspunkterna. 

Det hade varit en fördel om författarna kunnat göra en bedömning gemensamt för att öka 

samstämmigheten i tolkningarna. En fördel med att författarna gjorde bedömningarna var för 
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sig var att fler skolor totalt kunde undersökas. Att undersökningarna gjordes i två olika 

kommuner skulle även kunna öka möjligheten, för att resultaten kan användas som grund i 

andra skolors tillgänglighetsarbete. 

Vad gäller etiska aspekter (39) har de följts i hela arbetet. I informationsbrevet fanns inte 

någon förfrågan om tillstånd för fotografering av möjligheter och hinder i miljön. Författarna 

löste detta genom att fråga om tillstånd för fotografering då det var aktuellt. De fotografier 

som avsågs att publicera i uppsatsen, skickades även via e-post till skolornas rektorer för 

godkännande. Om förfrågan om fotografering ställts i informationsbrevet kunde författarna 

varit generösare med att fotografera vid bedömningarna i skolmiljöerna. Detta kunde ha varit 

en fördel för en mer komplett återgivning av miljöerna vid analys och gett ett rikligare 

material till resultatdelen av uppsatsen.  

7:2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka tillgängligheten i idrottssalar med tillhörande, 

angränsande utrymmen hos kommunala grundskolor för rullstolsburna elever. Resultatet visar 

på åtskilliga hinder i miljön och att samtliga av de undersökta skolornas idrottslokaler har 

brister i tillgängligheten.  

I den övergripande resultattabellen (tabell 10) som presenterar de mest förekommande 

hindren på skolorna så ligger de flesta hindren inom kategorierna ”nödutgångar” och "WC". 

Vad gäller WC kan det dock ha sin förklaring i att denna kategori också hade flest 

bedömningspunkter i checklistan. Vid procentuell uträkning per område så ges ett annat 

resultat när det kommer till flest hinder inom en viss kategori. Det procentuella resultatet 

(tabell 11) visar att de flesta hindren påträffades vid omklädningsrum, åtföljt av nödutgångar 

och med WC som tredje största kategori. Dock, att bara se till andelen områden teoretiskt kan 

bli missvisande i praktiken. Hindret att inte kunna hänga upp sin jacka på kroken får ändå ses 

som ett mindre problem än att det inte finns möjlighet att kunna ta sig in på toaletten. På flera 

av skolorna hade inte ens en rullstolsburen person tillgång till WC i idrottslokalerna då de 

toaletter som fanns dels hade för smala dörrar och dels var alldeles för små för att rymma en 

rullstol.  

Om man ser till de rekommendationer som finns när det gäller miljöer som ska vara 

tillgängliga för rullstolsburna så följs dessa alltså mycket ojämnt i de undersökta miljöerna 

inom denna studie. Utomhusmiljön hade endast c a 3,5%  andel hinder jämfört med 

nödutgångar som låg på c a 62%. Att nödutgångarna så stor andel brister är mycket 

oroväckande då detta handlar om livsviktiga åtgärder. Lokalens fasta inredning kan vara svårt 

att åtgärda direkt, men att ställa föremål som bänkar och idrottsredskap framför en nödutgång, 

att inte märka ut nödutgångar på ett tydligt sätt eller åtgärda höga trösklar sätt kan tyda på att 

det behövs mer information när det kommer till säkerhetsfrågor. Att inte heller 

uppmärksamma eller åtgärda hinder som höga trösklar tyder också på behov av information. 

Att bristen av förståelse och även ibland negativa attityder kan påverka graden av hinder i 

miljön belyses i Egilsson och Traustadottirs studie (21).  

I den övergripande tabellen (tabell 10) visas de punkter i checklistan där samtliga skolor i 

undersökningen hade hinder, d v s 11 av 11 skolor uppvisade helt eller delvis ett problem på 

samma punkt som påverkade tillgängligheten negativt. Sammanfattningsvis så handlade de 

uppmärksammade problemen om att det saknades hjälpmedel, ytor som var för trånga för att 

kunna manövrera rullstolen hindersfritt och att föremål i lokalerna inte var höjdanpassade för 

personer i rullstol. I vissa fall kan ett hinder utplockat ur sitt sammanhang kanske verka litet, 

men flera enstaka hinder i miljön kan tillsammans utgöra ett stort problem i tillgängligheten. 
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Exempel kan ges vid en skola (A:4), där fanns en lutning upp till entrédörren på ca 10%, här 

saknades även tillräckligt viloplan framför dörren och det fanns en tröskel på ca 2 cm. Som 

isolerade företeelser så kan dessa hinder ses som mindre och överkomliga, men sammantaget 

gör de att en rullstolsburen person kan få svårt att på ett säkert sätt ta sig fram, öppna och ta 

sig in genom dörren oberoende av andras hjälp. 

Vid samtliga skolor observerades det också tunga dörrar och/eller avsaknad av automatiska 

dörröppnare. Flera av dörrarna (både ytterdörrar och innerdörrar) var även för smala enligt det 

rekommenderade måttet på minst 0,8 m. Med detta resultat av hindren i anslutning till entrén 

till idrottssalarna så kan en slutsats dras att tillgängligheten brister när det gäller att 

överhuvudtaget kunna sig in i lokalerna självständigt. Detta resultat överrensstämmer även 

med studien av Prellwitz och Tamm (23) där nödutgångar, tunga dörrar och dåligt utrymme 

på toaletterna minskade självständigheten då personerna i dessa lägen behövde assistans. Den 

studien rapporterade dock också att trots många av de hinder som framkom så använde barnen 

sin kreativitet och fann många egna lösningar för att kringgå hindren. Men då barn i den 

svenska grundskolan ska ha samma rättigheter och behandlas lika så kan det inte anses rimligt 

att de ska behöva ta ett sådant ansvar själva och riskera att hamna utanför den sociala 

delaktigheten. Att inte självständigt kunna sig in i lokalen kan ses som en diskussionsfråga om 

byggnadens utformning handlar om en direkt eller indirekt diskriminering enligt 

diskrimineringslagen.  

Även i Skolverkets rapport (20) så rapporterades avsaknaden av automatiska dörröppnare, 

RWC samt att det förekom tunga dörrar. Intressant för vår studie är också att Skolverkets 

resultat påvisade att tillgängligheten i skolans lokaler för praktiska ämnen var sämre än i 

lokalerna för teoretiska ämnen. Hur deras studie var upplagd skiljer sig från vår studie och är 

en intressant aspekt i hur resultaten kan bedömas. I Skolverkets rapport skickade det ut 

enkäter som skolans rektor fick svara på och besök av studiens representanter gjordes endast 

vid två skolor. Då studiens representanter dels agerar opartiskt och dels har större kunskap om 

tillgänglighetsbedömning, så är frågan hur rektorerna bedömde de frågor som ställdes i 

enkäten. Eventuell bristande kunskap om ämnet tillsammans med partiska åsikter skulle 

kunna tänkas ha påverkat svaren i mer positiv riktning än vad verkligheten faktiskt var. En 

annan möjlighet är även att den skriftliga informationen i enkäten kan ha tolkats på olika sätt 

och detta kan också påverkat svaren. Mycket beror på hur enkäten och informationen var 

utformade och om enkäten inte ställde några krav på att göra mätbara bedömningar utan 

endast grundade sig på subjektiva åsikter och "ögonmått". 

Att ta del av, och även ifrågasätta, tidigare forskning i form av litteratur, artiklar samt studier 

utgör en viktig grund för arbetsterapeuten att utvecklas i sin yrkesroll. Det finns flera 

teoretiska modeller att använda sig av i den arbetsterapeutiska yrkesutövningen. I denna 

studie är MOHO och PEO modellen lämpliga modeller som tar upp de komponenter i 

omgivningens som påverkar människans aktivitet. I MOHO tas det bl.a. upp vikten av den 

fysiska miljöns planering. Hur miljön är utformad och hur föremålen i miljön ser ut och är 

placerade kan vara skillnaden mellan hinder eller resurs i vardagen (16). Att hela tiden se det 

aktiva utbytet mellan människan och miljön är något som lyfts fram i PEO-modellen. I PEO, 

liksom i MOHO, läggs stor vikt i hur omvärlden formar människans sammanhang. Det som 

blir resurs för en person kan utgöra ett hinder för någon annan. Som arbetsterapeut är en del i 

yrkesutövningen att identifiera och utvärdera såväl hinder som möjligheter som kan påverka 

utförandet (3). 
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8. Slutsats 

Slutsatsen som kan tas ur denna studie är att det i grundskolornas idrottslokaler finns flertalet 

brister som skapar en otillgänglig miljö och där rullstolsburna elever kan tvingas stå utanför 

den sociala delaktigheten i en aktivitet på grund av miljömässiga hinder. Några av hindren 

ligger i arkitekturens utformning och några i den fasta samt icke fasta inredningen. Vissa av 

hindren (t ex de byggnadsmässiga) kräver större ändringar och kanske även ombyggnationer, 

men det finns också hinder där mindre åtgärder och förstärkning i miljön med t ex hjälpmedel 

kan göra stora skillnader i miljöns tillgänglighet. Vad det gäller identifierade resurser i miljön 

så finns det inomhus goda ytor i korridorer samt i omklädningsrummen vad det gäller 

framkomligheten. I idrottssalarna fanns heller inga hinder vad det gäller manöverytan. 

Utomhus fanns i anslutningen till entréer till idrottslokalerna bra ytor utan hindrande 

trottoarkanter. Förutom ett par mindre sprickor och en enstaka mindre grop så var underlaget 

jämnt och fint vilket gav en god tillgänglighet.  

För arbetsterapeuter har studien en nytta vad det gäller att göra bedömningar och anpassningar 

i miljön hos lokaler och bostäder. Studien i sig är inriktad på skolans idrottssalar men 

planering, metod och praktiskt utförande skulle kunna tillämpas på flera olika typer av 

lokaler.  

Studien kan i framtiden vara till nytta och hjälp till flera områden: 

o På individnivå för rullstolsburna personer så att de kan medverka till förändring  

o På gruppnivå som hjälp och information till lärare och övrig skolpersonal  

o På gruppnivå också vid planering av främst skolornas idrottslokaler men även övriga 

lokaler i skolans regi där hinder förekommer 

o På samhällsnivå vara till hjälp vid planering med utformning av idrottshallar eller 

andra allmänna lokaler  

Nyttan i studien ligger alltså inte enbart på lokaler i skolans regi eller lokaler med endast 

inriktning på barn. Eftersom skolans idrottshall räknas som allmän lokal där inte bara elever 

befinner sig utan som även inhyser andra aktiviteter för allmänheten så kan resultatet även 

tillämpas i lokaler med andra åldersgrupper som är rullstolsburna. Förhoppningen är att 

studien ska kunna inspirera till vidare undersökningar och då kunna utgöra en grund för 

kommande forskning inom ämnet. Studien kan även belysa arbetsterapeutens yrkeskunskap 

och hur denna kunskap kan vara till nytta på både individ, grupp- samt samhällsnivå. 
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Bilaga 1                                                Begreppsdefinitioner 

Funktionsnedsättning  

En funktionsnedsättning är något som människan har. Nedsättningen i personens förmåga kan 

uppkomma av en medfödd eller senare förvärvad skada, det kan även vara en följd från en 

sjukdom. Det finns tre indelningar av funktionsnedsättningar: fysisk, psykisk eller 

intellektuell. En funktionsnedsättning kan vara permanent eller övergående så att personens 

funktion återställs antingen helt eller delvis. 

Funktionshinder 

Ett funktionshinder uppstår av den omgivande miljön och tillgängligheten. En 

funktionsnedsättning (se ovan) är inget hinder i sig, utan hindret uppstår när tillgängligheten i 

miljön och omgivningen brister. Om funktionshinder uppstår så begränsar detta personens 

möjlighet till delaktighet och socialt umgänge. Liksom funktionsnedsättningen så kan hindren 

vara av både fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 http://app.socialstyrelsen.se/termbank 

 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank


 

 

Bilaga 2                                              CHECKLISTA OBSERVATIONSSTUDIE SKOLORS LOKALER FÖR IDROTT OCH HÄLSA 

 

                                    Skola:                                        Antal elever/ klasser: 

NR  
 

JA 
 

NEJ EJ BE- 
DÖMT 

MÅTT ÖVRIGA KOMMENTARER SIDHÄNVISNING 
Bygg ikapp* 
(där inget annat 
anges) 

    URSPR. NR** 

 UTOMHUS KRING 
ENTRÉ (inom ca 4 m från  
entrédörren)  

        

 Allmänt:        

1 Gångyta smalare än 1,5 m 
 
 

     s 304 A1 

2 Oregelbunden/ ojämn ytbeläggning  
(ex. sprickor/ gropar 5 mm eller mer 
 

     s 305 A2, A4 

3 Instabil ytbeläggning ex. grus, sand 
Som medför svårigheter rullstolskörning 
 

     S 305-307 A3 

4 Branta lutningar mer än 1:20 (avser ej ramp- 
entré). Mäter höjds maxpunkt (högsta stället) och 
total längd. Där viloplan förekommer mäts varje 
segment för sig.  

     S 96,302 A5 

5 Gångväg med trappsteg om ej alt. väg med 
godkänd ramp finns, 
 (gäller ej anslutning entré, bedöms separat) 
 

     S 300-302 A6, tillägg  

6 Höga trottoarkanter (högre än 4 cm) 
 

     S 316-317 A8 
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7 Brant utjämning av trottoarkant (mer än lutning 
1:12) 
 

     S 304 A9, tillägg 

8  Komplicerade/ ologiska förflyttningsvägar till/ 
från entré 
 

      A16 

NR 
 
 

ENTRÉER (flickor/ pojkar/ RWC anpassade)  
(Alla mått fritt mått, notera om flera)  
Alternativa entréer finns, i så fall vilken som 
används mest 
(Trappor, ramper, hissar utomhus/ i trapphus 
avses) 
 

JA NEJ EJ BE- 
DÖMT 

MÅTT ÖVRIGA KOMMENTARER SIDHÄNVISNING 
Bygg ikapp* 
(där inget annat anges)     

  URSPR.  NR** 
 
 
 
 
B, 
tillägg 

 Allmänt:        

1 Avsaknad av klimatskydd utanför utomhusentré 
 

     S 81 Tillägg 

2 Smala dörröppningar (mindre än 80 cm fritt mått, 
då dörren är öppen 90 grader) för framkomlighet 
manuell rullstol 
Gäller entré, korridor, hissar  
(från entré till utrymme som anv. för idrott och 
hälsa) 

     S 102 B1,  
Tillägg,  
ändring mått 
BBR 

3 Höga trösklar och/ eller trappsteg vid entré (mer 
än 15mm)  
 

     S 110 B2 

4 Otillräckligt manöverutrymme vid dörrar fri yta 
mindre än 1,5x1,5 m (därav minst 70 cm fri yta vid 
dörrens öppningssida)  
utanför och innanför dörrar  

     S 85 B3 

5 Viloplan- plan yta (maxlut 1:50) saknas framför 
entrédörrar 
Mindre än 1,5 x 1,5 m 

     S 85, 112 B5 
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6 Hindrande dörrslagningar (avser dörrblad som är i 
vägen vid  
öppning och/ eller stängning) 

      B4 

7 Tunga dörrar, automatik saknas (notera i övriga 
kommentarer vilket) 

     S 109 B6 

8 Dörrar som inte stannar i öppet läge/ stängs 
snabbt (avser automatdörrar) 
 

     S 109 B9 
Tillägg 

9 Dörrar som inte går att spärra i öppet läge 
låsanordning/ spärr krävs (avser ej automatdörr) 
  
 

      B10 
Tillägg 

NR  JA NEJ EJ BE- 
DÖMT 

MÅTT ÖVRIGA KOMMENTARER Sidhänvisn.  
”Bygg ikapp” * 
(Där inget annat 
anges) 

URSPR. NR** 

10 Komplicerad/ ologisk öppningsprocedur 
innefattar även porttelefon  

    Notera porttel, kodlås etc. och i så fall dess placering S 85 B11 

11 Trappor enda förflyttningsvägen (hiss/ ramp 
saknas) 

      B12 

         

 Nödutgångar        

1 Avsaknad av nödutgång med utåtgående dörrar 
 

     S 91, 107 Tillägg 

2 Fasta hinder vid nödutgång som försvårar 
förflyttning i rullstol (trappsteg, trösklar, 
svåröppnad dörr) 

     S 251 Tillägg 

3 Saknas kompletterande skylt som anger 
nödutgång (förutom ev. skylt placerad ovanför 
dörr): se svar nedanför a & b 

       

a Placerad vid handtagets sida vid dörren 
 

     S 72 Tillägg 

b Placerad på höjd max 1,6 m ovanför golvet (1,4-      S 72 Tillägg 
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1,6 m angivet, men i miljö med barn 
rekommenderas det lägre höjdintervallet) 

         

 Ramper: Inom/ utomhus        

1 För branta lutningar (mer än 1:20) (Ange höjd o 
längd) (se utomhus punkt 4 mätning) 

     S 96 B23 

2 Avsaknad av/ för korta vilplan / för långt mellan 
vilplan (2,0 m långt) i lutningar (max 6 m mellan 
vilplan) 

     S 95 B24 

3 Avsaknad av ledstänger (krävs vid båda sidor utan 
avbrott) 

     S 285 B26 

4 Avsaknad av/ för låga (lägre än 40mm) 
avåkningsskydd 
 

     S 95 B27 

NR  JA NEJ EJ BE- 
DÖMT 

MÅTT ÖVRIGA KOMMENTARER Sidhänvisn.  
”Bygg ikapp” * 
(Där inget annat 
anges) 

 URSPR. NR** 

5 Avsaknad av markering för rampens början och 
slut  
 

     S 97 Tillägg 

         

 Hissar:        

1 Hiss stannar inte i nivå med anslutande golv 
(nivåskillnad mer än 15 mm) 
 

     S 119, (111) 
 

B28 

2 Bred springa mellan hissen och anslutande golv 
(max 3 cm) 
 

      B29 

3 Hissdörr bredd mindre än 0,8 m  
 

     S 118 Tillägg 

4 Tunga dörrar utan automatik 
 

     S 118 B30 
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5 Dörrar som inte stannar i öppet läge/ stängs 
snabbt  
 

      B32 

6 Dörrar som inte går att spärra i öppnat läge 
(låsanordn. /spärr krävs) 

      B33 

7 Trång hiss (hisskorg mindre än 1,1x1,4 m) 
 

     S 117 B37 

8 Reglage och manöverorgan för högt/ lågt 
placerade (annat mått än 0,9-1,0m) 
Avser både utanför och i hissen 
 

     S 120 B39 

9 Auditiv/ visuell signal då hissen kommer saknas 
(notera i kommentarer vilken typ av signal) 
 

     S 121 B41,B42 

10 Saknas signaler för hissens riktning 
 

     S 121 B43 

NR  
 

JA 
 

NEJ EJ BE- 
DÖMT 

MÅTT ÖVRIGA KOMMENTARER SIDHÄNVISNING 
Bygg ikapp* 
(där inget annat anges) 

    URSPR. NR** 

 INOMHUS        

 Allmänt:        

1 Trappsteg, trösklar, nivåskillnader mellan rum/ 
golvytor (mer än 15mm).  
(gummilist: pressa ner och mät högsta höjden) 

     S 111 C1 

2 Komplicerade/ ologiska förflyttningsvägar 
 

     S 58 C2 

3a Smala passager/ korridorer mindre än 0,9 m 
 

     S 40-41 Tillägg 

b Otillräckligt manöverutrymme där 180° vändning 
krävs (mindre än 1,3 x 1,3 m)  
 

     S 40-41, 191 C10 

c Otillräckligt utrymme för möte mellan rullstol och 
gående  

     S 40-41 Tillägg 
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mindre än 1,4 m bredd) 

4 Smala dörrar (mindre än 80 cm fritt mått, dörr 
uppställd 90 grader), gäller även valv utan dörr/ 
dörrblad 

     S 103 (S 215) C4, tillägg 
Ändring 
mått 

5 Avsaknad av automatiska dörrar 
 
 

     S 109 Tillägg 

         

 Övriga reglage och manöverorgan (förutom i 
hygienutrymmen) 
som fönster- och dörrbeslag, lås, strömställare 
m.fl. fasta installationer 
 

       

1 Reglage manöverorgan högt placerade (högre än 
1,1 m över golv) Notera hur stor andel (ungefärlig 
% som är problematiskt placerade) 

     S 183-184 C95 

2 Stor kraft krävs för aktivering av reglage och 
manöverorgan 
 

     S 184 C84 

NR  
 

JA 
 

NEJ EJ BE- 
DÖMT 

MÅTT ÖVRIGA KOMMENTARER SIDHÄNVISNING 
Bygg ikapp* 
(där inget annat anges) 

    URSPR. NR** 

 Omklädningsrum:        

1 Handdukshängare/ förvaringsskåp, hyllor etc. 
högt/ lågt placerade  
(annan höjd än 0,9-1,2 m över golv)  
 

     S 139 C79 

2 Spegel placerad på höjd för stående (underkanten 
högre än 90 cm över golv) 
 

     S 139 C77 

3 Mindre än 1,5 m fritt utrymme för att 
rullstolsmanövrering ska medges, mellan fast/ 
icke fast möblering t ex bänkar, skåp (se vidare i 

     S 141 Tillägg 
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övriga kommentarer)  
 

4 Omklädningsbänk lägre/högre höjd än ca 0,5 m 
(se vidare i övriga kommentarer) 
 
 

     S 141 Tillägg 

5 Otillräckligt utrymme för överflyttning/ 
uppställning/ byte av rullstol 
intill bänk (minst 1,0 m) 
 

     S 141-142 Tillägg 

6 Saknas tillgång till enskild omklädningshytt (på 
minst 1,5 x 1,5 m fri yta,  dörrbredd minst 0,84m)  
 

     S 141 Tillägg 

         

 Hygienutrymme (dusch och wc)        

 Allmänt:        

1 Smala dörröppningar (fritt mått mindre än 80 cm, 
dörr öppen 90 grader)  
 

    Dusch: 
WC: 

S 128 Tillägg 

2 Inåtgående dörr 
 
 

    Dusch: 
WC: 

S 91 Tillägg 

NR  
 

JA 
 

NEJ EJ BE- 
DÖMT 

MÅTT ÖVRIGA KOMMENTARER SIDHÄNVISNING 
Bygg ikapp* 
(där inget annat anges) 

    URSPR. NR** 

3 Hal golvbeläggning/ hindrande golvtrall (Lämplig 
golvbeläggning t.ex. keramiska plattor med ojämn 
struktur, räfflad gummimatta) 

    Dusch: 
WC: 

S 140 C82, tillägg 

4 Mindre än 1,5 m fritt utrymme för att 
rullstolsmanövrering ska medges, mellan fast/ 
icke fast möblering t.ex. bänkar, skåp (se vidare i 
övriga kommentarer) 
 

    Dusch: S 141 Tillägg 
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5 Avsaknad av stödhandtag vid dusch/ wc (avser 
även armstöd toalettstol) 
 

    Dusch: 
WC: 

S 131, 138, 142 C51, tillägg 

6 Stödhandtag svåra att nå/ olämpligt placerade 
(avser ej höjd utan t.ex. inträngd eller på annat 
sätt svår placering) gäller alla typer, även armstöd 
wc  

    Dusch: 
WC: 

 C52 

7 Stödhandtag dusch/ wc högt placerade (högre än 
90 cm) 
 

    Dusch:  
WC: 

S 131 C53, 
 

8 Stor kraft krävs för aktivering av reglage och 
manöverorgan i hygienutrymme: (avser fasta 
funktioner t.ex. vattenkranar, handtag till 
badrumsskåp mm) 

    Dusch: 
WC: 

S 184 C59 

9 Reglage/ manöverorgan högt/ otillgängligt 
placerade (högre än 1,1 m över golv) 
Notera hur stor andel (ungefärlig %) som är 
problematiskt placerade  

    Dusch: 
 
 
(WC) 

S 184 C70,  
tillägg 

10 Förvaringsskåp/ handdukshängare etc. högt/ lågt 
placerade  
(annan höjd än 0,9-1,2 m över golv) 

    Dusch: 
(WC) 

S 139 C79 

11 Spegel placerad på höjd för stående (underkanten 
högre än 90 cm över golv) 
 

    Dusch: 
WC: 

S 139 C77 

NR  
 

JA 
 

NEJ EJ BE- 
DÖMT 

MÅTT ÖVRIGA KOMMENTARER SIDHÄNVISNING 
Bygg ikapp* 
(där inget annat anges) 

    URSPR. NR** 

 Dusch:        

1 Duschbås smalare än 1,3 m (ok om två duschbås 
sammanslagna utan vägg emellan) 
 

     S 142 Tillägg 
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2 Otillräckligt utrymme för pall, badbräda eller 
motsvarande, eller annat problem i dusch 
 

    Storlek ”standardpall” Swereco: Djup: 40cm, bredd: 43cm  C50, tillägg 
pall- 
storlek 

3 Avsaknad av tillgång till duschstol/ pall (även 
vägghängd) (höjd ca 0,5 m) 
 

     S 140-142 Tillägg 

4 Nivåskillnad golv till duschplats mer än 0 mm 
(mjuk gummilist ok) 
 

     S 134 C80 

  
 

       

 WC:        

1 Saknas tillgång till RWC: Toalettutrymme 
på minst 2,2 x 2,2 m (notera annars om enbart 
”vanlig wc” dess yta) 

     S 147, 
Handisam*** 
s. 6 

Tillägg 

2 Otillgängligt manöverutrymme, mindre än 1,5 x 
1,5 meter för vändning rullstol 
 
 

     S 39,41, 
Handisam*** 
s. 6 

Tillägg 

3 Tvättfat placerat på höjd för stående (överkant 81 
cm över golv eller högre) 
 
 

     S 138 C72 

4 Otillräckligt benutrymme under tvättställ (fritt 
djup till vägg min 60 cm, fri bredd min 80 cm, 
samt tvättställets utformning, rörledningar, 
vattenlås, etc. hindrande) 
 

     S 138 C76 

NR  
 

JA 
 

NEJ EJ BE- 
DÖMT 

MÅTT ÖVRIGA KOMMENTARER SIDHÄNVISNING 
Bygg ikapp* 
(där inget annat anges) 

    URSPR. NR** 

5 Tvål- och pappersbehållare placerade mer än 0,3 
m inåt räknat från framkant av tvättstället 

     S 139 Tillägg 
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6 Otillräcklig yta framför toalettstol för möjlig 
överflyttning till/från rullstol (mindre än 1,5 m) 

     Handisam** * 
S. 6 

Tillägg 

7 Otillräckligt avstånd från toalettstolens sittring 
framkant till vägg bakom toalettstol (mindre än 70 
cm) 

     Handisam*** 
s. 6 

Tillägg 

8 Utrymmet för fri passage mellan toalettstol och 
tvättställ  är mindre än 80 cm  

     Handisam*** 
s. 6  

Tillägg 

9 Toalettstol högre/ lägre än 48 cm (inkl. sittring) 
 

     s 137 C73, C74 
ändring 

10 Toalettpappershållare otillgängligt placerad (mer 
än 40 cm från wc-stolen, annan höjd än 80 cm 
över golv, placerad på väggen bakom wc-stolen, 
etc.) 

     S 138 C78 

11 Uppfällbara armstöd saknas (mått höjd se 
stödhandtag, hygienutrymme allmänt) 

     S 137-138 Tillägg 

12  Saknas säkerhetslarm: på armstöd ca 0,7 m+ vid 
dörr på 0,2 m (med lysande signallampa samt 
återställningsknapp) 

     S 128, 131 Tillägg 

         

 Idrottssal:        

1 Saknas tillgång till särskilda platser (minst 2 st.) 
för funktionsnedsatta personer, placerade på plan 
yta, ej i gångstråk eller i vägen för 
utrymningsvägar, i sal där fasta sittplatser finns  

     S 167 
(samlings- 
Salar) 

 

2 Otillräckliga manöverytor i förhållande till fast 
möblering i vissa delar av salen där 180° vändning 
krävs (mindre än 1,3 x 1,3 m) 

     S 40-42, 191 Tillägg 

3 Saknas möjlighet för anpassning av idrottsredskap 
i t.ex. höjd 
 

     Egen utformad 
bedömninspunkt 

Tillägg 

      *Bygg ikapp- för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning (Svensson, 2008),  ** Housing Enabler- ett instrument för bedömning och analys av tillgänglighetsproblem i boendet, (Iwarsson & Slaug 2000) 

 *** Fördjupningsblad toaletter, (Handisam, 2012), http://www.handisam.se/For-dig-pa-myndighet/Starta-tillganglighetsarbetet/Vad-innebar-tillganglig-myndighet/Handisam-hjalper-dig-pa-vagen/Fordjupningsblad/ 

 

http://www.handisam.se/For-dig-pa-myndighet/Starta-tillganglighetsarbetet/Vad-innebar-tillganglig-myndighet/Handisam-hjalper-dig-pa-vagen/Fordjupningsblad/

