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FÖRORD 

Detta avhandlingsarbete har utvecklats ur pro
jektet "Bostadens utformning från städsynpunkt" 
som jag bedrivit först vid statens institut för 
byggnadsforskning i Gävle och sedan vid Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg. Det påbörjades 
hösten 1975 som en programutredning på halvtid 
och fick två år senare projektform med ökande 
arbetstid. Projektets första etapp behandlade 
entreer och trappor i bostadshus från städsyn
punkt. Den avrapporterades i SIB-meddelande 
M81:21 (Linn 1981). Den andra etappen är före
liggande undersökning, vilken antogs som avhand
lingsarbete vid KTH Byggnadsfunktionslära i 
augusti 1982. Projektet "Bostadens utformning 
från städsynpunkt" avslutas i och med denna 
etapp. Material som inte direkt ingått i de två 
etapperna redovisas som arbetshandlingar vid 
KTH/BFL. 

Undersökningen inleddes sålunda vid SIB i Gävle. 
Då jag av familjeskäl flyttade till Göteborg i 
augusti 1983 avslutades enligt institutets 
beslut projektet vid SIB mitt i den pågående 
andra etappen, eftersom det inte fick flyttas 
från Gävle till institutets lokalkontor i Göte
borg. Jag sökte och fick anslag från statens råd 
för byggnadsforskning för fullföljande av pro
jektet och bereddes tack vare professor Joen 
Sachs arbetsplats och forskningsmiljö vid CTH, 
avdelningen för industriplanering. Där har 
projektet bedrivits sedan den l september 1983. 
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Handledare för avhandlingsarbetet har varit 
professor Sven Thiberg, avdelningen för byggnads
funktionslära vid KTH. Biträdande handledare har 
varit docent Gun Hallberg vid samma avdelning. 
Projektet har seminariebehandlats 1-2 gånger om 
året vid SIB, KTH eller CTH. 

Jag vill härmed tacka alla dem som på olika sätt 
hjälpt mig att g,enomföra avhandlingsarbetet, 
bl a: 

statens institut för byggnadsforskning och 
statens råd för byggnadsforskning, som finansi
erat forskningen; 

mina handledare Sven Thiberg och Gun Hallberg för 
goda och välgrundade insatser; 

Joen Sachs för projektets förankring vid CTH; 

mina kolleger vid SIB, KTH och CTH m fl för 
nyttiga synpunkter under seminarierna; 
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de tio personer i Gävle som upplät sina bostäder 
och medverkade i mina fältstudier samt de fem 
vårdbiträdena i öppen vård (hemsamariterna) i 
Gävle som lät sig intervjuas; 

de åtta försökspersoner i Göteborg som gav mig 
fyra dagar av sin fritid för att delta i för
söken; 

vårdbiträdet i öppen vård som med intresse 
medverkade som referensperson i fullskaleförsöken 
samt Göteborgs socialförvaltning, hemservicebyrå 
C, som lät henne delta på betald arbetstid; 

personalen vid CTH A:s träverkstad för uppbyggnad 
och sedermera rivning av försöksplattformen samt 
flyttning och montering av installationsenheter
na; 

Marianne Nyberg och Clas Siltberg vid KTH Bygg
nadsfunktionslära för medverkan vid videoinspel
ningen samt Lars Nyman, CTH Stadsbyggnad, för 
stillbildsfotografering under fullskaleförsöken; 

Inga Lindås, Jerry Malmberg, Seppo Leimomäki, 
Bennet Wermelin m fl inom Fastighetsanställdas 
förbund och Svenska Bostäder i Stockholm för 
diskussioner rörande fastighetsreparatörernas syn 
på hygienrumsutformningen och ordnande av fält
studier; 

Gunnar Krakenberger och Hans Örnhall vid Statens 
planverk samt Anna Borelius Brodd, Marie-Louise 
Lindohf, Per-Olov Nord och Odd Sturtebecker vid 

_________ B_o_s±ads.aty re l.sen- f-Ö-r-Synpun-k-t~;--

Elisabet Stavenow-Hidemark vid Nordiska Museet 
för granskning av litteraturgenomgången; 

AB Gustavsberg genom Marie Rundqvist och Thord 
Jardos samt Ifö Sanitär AB genom Lasse Sundberg, 
Bengt Lund och framlidne Hans de Jounge, som 
beredvilligt ordnat studiebesök för mig, svarat 
på frågor och läst utkast; dessutom tack till Ifö 
för lån av installationsenheter för fullskale
försöken; 

Enno Abel och Äke Bergkvist, avd för installa
tionsteknik vid CTH, för synpunkter och hjälp; 

Äke Rundgren vid institutionen för geriatrik och 
långvårdsmedicin vid Vasa sjukhus, Göteborgs 
universitet, Karin Johannesson och Ulla Sann vid 
institutionen för medicinsk rehabilitering vid 
Göteborgs universitet samt Lena Sperling, Konst
industriskolan, Göteborgs universitet,för syn
punkter och hjälp; 

Lars Sjölander, Hotel Seandinavia i Göteborg, för 
hjälp med studiebesök där och på Hotel Gothia; 
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Jaan Tomasson, CTH Byggnadsplanering, för avfoto
graferingsarbete; 

Christina Kjerrman-Meyer vid SIB samt Jill Isberg 
och Margareta Sundqvist vid CTH Industriplanering 
för utskriftsarbete - de två senare också för 
ovärderlig hjälp under fullskaleförsöken - samt 
Gunilla Anthonsen, Skrivstugan i Göteborg för 
slutlig utskrift; 

min man Björn för stöd, ständig uppmuntran och 
beredvillighet som diskussionspartner samt mina 
söner Erik och Gunnar för visat tålamod genom 
åren" 

Göteborg i maj 1985 

Gudrun Linn 
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SAMMANFATTNING 

I avhandlingen granskas badrum i bostäder från 
städsynpunkt. städproblemen kartläggs i en fält
undersökning, och i fullskaleförsök studeras 
utrymmesmått och arbetsställningar. 

Badrum innehåller många svårrengjorda delar, 
därom vittnar en rad böcker, rapporter och tid
ningsartiklar. De blir mycket nedsmutsade och 
behöver ofta rengöras, men utformningen är inte 
gjord med tanke på städning. Badrum är ofta 
trånga, och där finns gott om springor, skrymslen 
och vrår som är svåråtkomliga för rengöring. 
städningen blir obekväm, svår eller omöjlig för 
många människor. 

Bostädernas badrum utgör också en del av arbets
miljön för de kommunala vårdbiträdena i öppen 
vård (f d hemsamariterna) - en miljö som inte 
är utformad för det städarbete som skall utföras 
där och som därför ofta innebär svårigheter. 
Detta bör beaktas i diskussionerna om äldres 
kvarboende i den egna lägenheten. Om vi strävar 
efter att så många människor som möjligt skall 
kunna bo kvar och klara sig själva i sina egna 
bostäder så länge som möjligt måste vi uppmärk
samma betingelserna för dem som skall sköta bo
städerna. Här kan man dock inte utan vidare kräva 
förändringar som när det gäller kontor eller 
verkstäder, eftersom någon bor i lägenheten och 
vill ha det ordnat på ett visst sätt omkring sig, 
vilket är högst legitimt. Vad man utifrån ett 
sådant synsätt kan påverka är då byggnadsutform
ningen och de fasta installationerna, eftersom de 
inte hänger samman med människors integritet så 
som möbler och annan inredning gör. 

I avhandlingen följs problemen från den städande 
personen i badrummet fram till det stadium där 
utformningsrekommendationer kan diskuteras. In
ledningsvis ställs frågan om man överhuvudtaget 
behöver städa och konstateras att för de flesta 
av oss beror det på vad vi trivs med. Därefter 
diskuteras olika orsaker till städproblem och 
motiveras studiens inriktning på byggnadsutform
ningen. En genomgång av statistiska uppgifter 
från åren omkring 1980 leder till en grov gene
ralisering: det var männen som byggde och kvin
norna som städade. Där ligger möjligen en orsak 
till problemen. 

Genom en fältundersökning i tio hushåll och in
tervjuer med vårdbiträden i öppen vård har städ
problem i bostäder kartlagts. En diskussion om 
metoden förs. Kortfattat berörs de bestämmelser 
som ligger bakom utformningen av våra badrum. I 
en litteratur- och kunskapsöversikt ges en orien-
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tering om hur man tidigare uppmärksammat funk
tionsfrågor i bostadsbyggandet och hur städprob
lem i samband med byggnadsutformning har behand
lats i forskning och tidskrifter. En bild skis
seras sålunda av den forskningstradition som 
avhandlingen ansluter sig till. Bl a framgår att 
städproblem diskuterades på ett för oss fullt 
igenkännligt sätt redan vid sekelskiftet. Att 
möjliggöra upprättstående arbetsställning vid 
städning i stället för "den vanliga bockande och 
krypande" framhölls som eftersträvansvärt så 
tidigt som i början på 1930-talet. 

För att klargöra vilka städproblem som följer med 
dagens normala badrumsutformning och hur proble
men beror av utrymmet har en fullskalestudie 
genomförts, i vilken ett antal försökspersoner 
fått rengöra tvättställ, wc-stol och badkar upp
ställda på en plattform i olika kombinationer och 
måttvarianter. Försöken fotograferades och video
filmades från två håll med en teknik som utveck
lats vid avdelningen för byggnadsfunktionslära 
vid KTH. I avhandlingen redovisas och diskuteras 
fullskalestudiens teoretiska bakgrund, urvalet RV 

försökspersoner, den laborativa miljön, aktivi
teter, tid, registreringsteknik och tolkning. 
Försökens praktiska genomförande beskrivs, och 
personernas arbetsställningar dokumenteras. slut
ligen redovisas försökens resultat i text, tabel
ler och bilder. 

Fullskalestudien visade att de flesta av Svensk 
byggnorms utrymmesmått för badrum är för små med 
avseende på städning. Vägghängd wc-stol Oyh 
tvättställ med avlopp till vagg-kräver dock 
mindre städutrymme i sidled än de golvanslutna 
enheterna. Vid rengöring av delar på eller nära 
golvnivån intog försökspersonerna endera av fyra 
karaktäristiska arbetsställningar. De yngre, 
rörliga personerna satt på huk, de något mindre 
rörliga stod med ett knä i golvet, en person kröp 
på alla fyra och de minst rörliga personerna stod 
med nästan raka ben och ryggen fälld framåt. 
Arbetsställningarna diskuteras. 

Ett oavvisligt faktum är att det är de lågt be
lägna delarna i badrummen, bl a anslutningarna 
till golv, som är svårast att rengöra och som 
mest behöver rengöras. Ofta blir de starkt för
orenade, de innehåller fogar, springor och 
skrymslen som är ansträngande, svåra eller omöj
liga att nå för många människor. Målet på sikt 
bör vara att göra den lägst belägna delen - golv
ytan - så lättåtkomlig som möjligt med ett lång
skaftat redskap, vilket är liktydigt med att så 
få inredningsenheter som möjligt skall vara an
slutna till golvet på dess fria yta. Från städ
synpunkt bör väggmontering eftersträvas. 
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Om våra badrum betraktades som arbetsmiljö för 
service- och vårdpersonal skulle de med fog kunna 
kallas otillfredsställande. För hemtjänstens per
sonal är badrummen arbetsmiljö. Vi är inte vana 
vid den-aspekten på bostäder, men den är en kon
sekvens av äldreomsorgens förändrade inriktning 
mot ökat kvarboende och hemtjänst. Även vi andra 
skulle vara betjänta av en bättre badrumsutform
ning från städsynpunkt. Vi borde inte behöva 
huka, krypa, stå på knä eller böja oss till gol
vet när vi städar badrum. En genomtänkt utform
ning underlättar städningen. Planering för lätt
skötthet börjar på ritbordet! 





1.1-2 

tigUA 1.1. Städ
ning k~äu~~ ty~i~k 
~ö~ligh~t. 

l 

1.1 

BAKGRUND OCH SYFTE, ANGREPPSÄTT OCH AV
GRÄNSNINGAR, BEGREPP OCH MOTIVATION 

Bakgrund 

15 

Att städa badrum hör inte till det roligaste här 
i livet, och inte till det lättaste heller. I 
forskningsrapporter och tidningsartiklar har 
städsvårigheterna beskrivits sedan mitten av 
1960-talet. Problemet är att våra standardbadrum 
inte är utformade med tanke på lätt rengörbarhet, 
vilket innebär att städningen blir obekväm, svår 
eller omöjlig att utföra för många människor. De 
grupper som drabbas mest av svårigheterna är män
niskor med vissa rörelsehinder och de kommunala 
vårdbiträdena i öppen vård med städning som dag
lig arbetsuppgift. De ytor som blir mest för
orenade i badrum är oftast belägna på eller invid 
golvnivån, under eller mellan de fasta installa
tionerna, vilket innebär att den städande måste 
böja sig, huka sig och ibland krypa på alla fyra 
för att nå in i alla skrymslen. Detta är svårt 
för många människor. 

De böcker, forskningsrapporter och tidningsartik
lar som beskrivit städproblem i badrum har van
ligen grundats på intervjuer, litteraturstudier 
eller författarnas egna erfarenheter. Någon di
rekt observation av städande människor i hemmen 
har inte gjorts, och inte heller - på ett undan
tag när - några försök att medelst funktions
studier med förs~~spersoner få fram kriterier för 
god bostads- eller hygienrumsutformning från 
städsynpunkt. Undantaget är Kira (1966 och 1976), 
som studerat badrumsutformning och som jag åter
kommer till. Även annan forskning som rört sig i 
närheten av mitt problemområde kommer jag att 
behandla i fortsättningen. 

Inom professionell städning av arbetslokaler har 
man kommit längre med att åskådliggöra problemen 
och föreslå tekniska lösningar, t ex Lönn & Lööf 
(1982). Inga praktiska försök har dock gjorts. 

1.2 Syfte 

Min hypotes är att byggnadsutformningen lägger 
onödiga hinder i vägen vid städning. Syftet med 
avhandlingen är 

- att granska badrum från städsynpunkt, 

- att ur iakttagelserna särskilja de problem som 
sammanhänger med byggnadsutformningen, speci
ellt utrymmesmått och installationsenheternas 
placering, 



16 7.3 

- att vid de problematiska situationerna klargöra 
vilka arbetsställningar som krävs för ren
göringen 

- samt att pröva hur mycket de i Svensk byggnorm 
givna utrymmesmåtten behöver ändras för att ge 
rimlig åtkomlighet vid städning. 

Med denna inriktning torde arbetet kunna fylla en 
lucka i kunskapsunderlaget för såväl projektering 
som granskning och bedömning, från olika håll, av 
byggprojekt. 

1.3 Angreppssätt 

Litteraturstudierna i projektet "Bostadens ut
formning från städsynpunkt", ur vilket denna 
undersökning utvecklats, inleddes med att Byggdok 
(Institutet för byggdokumentation) anlitades för 
sökning av litteratur på området. I den littera
turlista jag fick därifrån visade det sig att 
endast ett fåtal artiklar och ett par rapporter 
var användbara för mig, eftersom det mesta hand
lade om materialfrågor, särskilt golvmaterial och 
heltäckande mattor. Några artiklar handlade om 
arbetslokalers utformning från städsynpunkt. 

För kartläggning och observation av problemen 
gjorde jag en fältundersökning i tio hushåll (se 
kapitel 5). För att få ytterligare synpunkter på 
städproblem i bostäder tog jag kontakt med soci
alkontoret i Gävle och bad att få träffa några 

·------ -------hemsamar-±te-r-(-numera-vårdb-rträden i öppen vård). 
Vid olika tillfällen talade jag med fem hemsama
riter som hade stor erfarenhet av städning i bo
städer. Jag följde inte med dem ut i deras arbete 
utan jag talade med dem på kontoret och i tele
fon. 

På detta sätt fick jag en lång problemlista, som 
jag delade in under rubrikerna planlösningsfrå
gor, förvaring, golv, övriga ytrnaterial, köksin
redning, fönster och fönsterbänkar, övriga 
snickerier, vvs-installationer, elinstallationer, 
dammsugare och möbler. Anledningen till att jag 
tog med de två sista rubrikerna och ytmaterialet 
var att jag hade fått en del synpunkter inom des
sa områden, och jag tog vara på dem. Problemlis
tan redovisas i arbetshandlingen Svårstädade de
taljer i bostäder (Linn A6:1985). Badrummen visa
de sig vara särskilt svårstädade. 

När jag kornmit så långt fann vi inom SIB att 
trapphusen inte fanns med på problemlistan. 
Eftersom trapphusen innehåller många städproblem 
och städpersonalen där ständigt konfronteras med 
dem, och eftersom ingen sådan undersökning gjorts 
på annat håll, beslöts att jag skulle lägga prob-. 
lemlistan åt sidan en tid och ägna mig åt trapp-
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husen som första undersökningsetapp. Den genom
fördes och avrapporterades i SIB meddelande 
M81:21 (Linn 1981). Det var värdefulllt att göra 
trapphusstudien som första etapp eftersom sam
arbetet med de professionella städarna och städ
organisatiönerna gav många nyttiga synpunkter. 

I trapphusstudien samarbetade jag bl a med Fas
tighetsanställdas förbund, som gav mig tipset att 
när jag kom till badrummen också titta på fastig
hetsreparatörernas arbetsförhållanden i lägenhe
ternas badrum. När tiden var inne tog jag därför 
kontakt med förbundet igenll och fick tillfälle 
att diskutera fastighetsreparatörernas situation 
i relation till mitt projekt. Jag fick också möj
lighet att vid två tillfällen följa med reparatö
rer ut på uppdrag. Jag antecknade och fotografe
rade under dessa uppdrag. Resultaten har jag re
dovisat i arbetshandlingen Fastighetsreparatörers 
syn på hygienrumsutformningen (Linn A7:1985) och 
vissa av problemen behandlas i kapitel 8. 

Projektet "Bostadens utformning från städsyn
punkt" har många gånger blivit positivt uppmärk
sammat i pressen, varför jag fått brev och tele
fonsamtal med synpunkter från okända personer. 
Vänner och kolleger har bidragit med synpunkter 
och allt har jag fogat till problemlistan. Även 
från mina kontaktpersoner hos tillverkarna 
Gustavsberg och Ifö Sanitär AB (se nedan) har jag 
fått uppgifter om städproblem. På detta informel
la sätt tror jag mig ha kompletterat min problem
lista så att den utgjort en tillräcklig bas för 
projektet. Litteraturen har bekräftat problemen 
och gett en ganska entydig bild av svårigheterna 
vid städning av hygienrum. 

Jag har under arbetets gång haft kontakt med 
sanitetsgodsfabrikanterna. Det sanitetsgods som 
används i Sverige kommer vanligen från något av 
företagen Gustavsberg, IDO (ej badkarstillverk
ning) och Ifö Sanitär AB. Deras försäljningsan
delar i Sverige kan i mycket grova drag sägas 
vara Gustavsberg 50%, Ifö 35% och IDO 15%. Ifö 
har ca 70% av den danska marknaden för wc-stolar 
och tvättställ. Både Ifö och IDO ägs av finska 
Wärtsilä men är skilda konkurrerande bolag. Ifö:s 
tillverkning ligger i Bromölla. IDO är ett för
säljningsbolag, vars porslin tillverkas av finska 
Arabia. IDO säljer även Ifö:s badkar. Jag har 
studerat produktkataloger från de tre företagen 
och vid olika tillfällen diskuterat problem och 
fått synpunkter från representanter för Gustavs-

l) Ordförande Bert-Ove Pettersson förmedlade kon
takten med Inga Lindås och Jerry Malmberg, 
aktiva inom förbundet och anställda vid 
Svenska Bostäder i Stockholm. 
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berg och Ifö 1). IDO har jag.inte tagit kontakt 
med, dels för att deras marknadsandel är relativt 
liten, dels för att tillverkningen inte ligger i 
Sverige. 

Prövningen av utrymmesmåtten i Svensk Byggnorm 
utfördes genom en fullskalestudie, som beskrivs i 
kapitel 9-20. 

Jag har intervjuat och rådfrågat en rad personer, 
som framgår av texten i respektive avsnitt. 

1.4 Avgränsningar 

l. Enligt syftet med undersökningen går den inte 
ut på produktutformning. Denna är visserligen 
en angelägen uppgift men skulle bli en studie 
av helt annan art än föreliggande undersök
ning. 

2. Jag behandlar inte heller badrumsutformningen 
från 11 prirnär" användningssynpunkt, d v s hur 
lämpad den är för bad etc. Jag försöker strikt 
begränsa mig till städsynpunkter under förut
sättningen att dessa i en utformningssituation 
måste vägas mot andra synpunkter. 

3. Undersökningen går inte in på bostäder anpas
sade till personer i rullstol, eftersom prob
lemområdet då skulle ha vidgats utöver gränsen 
för det hanterliga. 

4. Jag begränsar mig till hygienrum i bostäder 
men är medveten om de svåra arbetsmiljöproble
men inom den professionella städningen. I SIB
meddelande M81:21 (Linn 1981) har jag behand
lat trappstädarnas arbetsmiljö och refererat 
till annan litteratur på området. 

5. Badrummet i byggprocessen lämnas utanför 
undersökningen eftersom byggprocessen är ett 
komplicerat undersökningsobjekt i sig. I (Linn 
1981) har kortfattat berörts förhållandet att 
frågor om byggnadsutformning måste komma in 
tidigt i processen för att inte förorsaka för
seningar och extra kostnader. 

6. Ytmaterial undersöker jag inte även om de har 
betydelse för städningen. Motiveringen är att 
sådana undersökningar görs på andra håll med 
bättre resurser och kompetens, se nedan. Jag 
är inte materialforskare och har inte resurser 
för laborativa materialprovningar. Men jag har 

l) Vid Gustavsberg Thord Jardos och Marie Rund
qvist, vid Ifö Bengt Lund, Lasse Sundberg och 
framlidne Hans de Jounge. 
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antecknat de synpunkter jag fått under projek
tets gång och redovisar dem i avsnitt 8.13 för 
att göra dem tillgängliga. 

Materialstudier med avseende på rengorLng har 
genomförts t ex av Konsumentverket i samarbete 
med dåvarande.STU:s konsumenttekniska forsk
ningsgrupp, Svenska textilforskningsinstitutet 
och Ytkemiska institutet och har redovisats i 
Brukarkrav på rengöring och ytmaterial. Under
lag för produktutveckling, Konsumentverkets 
rapport 1977:3. 

Egenskaper hos invändiga byggnadsytor studeras 
vid institutionen för konstruktionslära, KTH. 
För golv har ett stort antal provningstekniker 
föreslagits, av vilka cirka 15 har godtagits 
som svensk standard. På grundval härav har ett 
system för val av golv föreslagits, för an
vändning i byggnadsprogram och byggnadsbe
skrivningar m m. Huvuddelen av arbetet berör 
nu våtrumsväggar. En bakgrund är de omfattande 
skador som förekommer på våtrumsväggar byggda 
sedan början av 1970-talet, i viss mån även 
tidigare. I första hand studeras vattentäthet, 
rengörbarhet och beständighet hos våtrumsväg
gar. Funktionsbetingade provningsmetoder ut
arbetas, som skall ge underlag för val av 
lämpliga material och konstruktioner. 

Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark, 
afdelingen for bygningsfysik, har uppmärksam
mat problemen kring åldrande och livstid för i 
första hand vägg- och golvkonstruktioner i 
badrum, där organiska material använts, och 
även materialens vattentäthet och rengörbar
het. 

7. Avsikten med detta arbete är inte att under
söka svenska folkets städvanor - varken vem 
som städar, hur man städar eller hur ofta man 
gör det (se kap. 4). Det är således inte fråga 
om någon statistisk undersökning utan i stäl
let en prövning - från städsynpunkt - av nu 
gängse utformningar av hygienrum med sanitets
gods och installationer. 

1.5 Begrepp 

Med hygienrum menar jag badrum och toalettrum. 

Med standardbadrum menar jag den typ av badrum 
som vanligen byggs i flerbostadshus. 

Med bostäder menar jag (i denna undersökning) 
bostäder för permanent bruk. 
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Med städning menar jag rengorlng, inte undan
plockning av saker. Detta moment ingår visser
ligen i städning, men vad jag inriktat mig på är 
åtkomligheten för rengöring inom byggnaden. 

Vad som är rent är i den här undersökningen det 
som ser rent ut och som känns rent. Jag sträcker 
mig inte ned till bakterie- eller molekylnivå. 

städproblem kallar jag företeelsen när den som 
städar är missnöjd eller har svårigheter i sin 
verksamhet. Jag går i kapitel 3 igenom några 
olika anledningar till missnöje och svårigheter 
och särskiljer därvid inte dessa två kategorier, 
eftersom det skulle leda mig ut på ett alltför 
psykologiserande plan. 

"Vårdbiträde i öppen vård" har enligt Göteborgs 
socialförvaltning ersatt benämningarna hemsamarit 
och hemvårdare. (Hemvårdare är i Göteborg en 
annan grupp.) Jag använder vanligen endast ordet 
vårdbiträde, eftersom det av sammanhanget framgår 
att det gäller öppen vård. I referat av annan 
litteratur som använder ordet hemsamarit använder 
även jag det. 

1.6 Motivation 

Vad som motiverat mig till denna undersökning är 
mina egna erfarenheter av städning i en familje
bostad, särskilt från åren som tidspressad yrkes
arbetande småbarnsmamma. Jag kom då mycket hand
fast till den överraskande insikten att vår mo
derna lägenhet inte var särskilt genomtänkt från 
städsynpunkt, vilket medförde att städningen blev 
mera tidskrävande och ansträngande än den be
hövde vara. Tidigare, innan barnen kom, hade jag 
aldrig tänkt på problemet - men som "husmor" med 
arkitektutbildning såg jag plötsligt hur bygg
nadsdetaljernas och installationernas utformning 
och placering försvårade rengöringen. 

Jag har inte kunnat acceptera städproblemen som 
ofrånkomliga. ständigt uppstår samma förargelse 
då bostaden skall städas, trots att lång tid gått 
sedan jag fick den första insikten och mina bo
städer växlat ett antal gånger sedan dess. 

1975 ordnade SAR (Svenska Arkitekters Riksför
bund) en studiecirkel kallad "Boende ur tjej
vinkel". I den upptäckte jag att mina städer
farenheter delades av andra, och jag formulerade 
mig för första gången skriftligt om problemet. 

Samma år anställdes jag vid statens institut för 
byggnadsforskning och fick där så småningom möj
lighet att själv föreslå arbetsuppgifter. Så kom 
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projektet "Bostadens utformning från städsyn
punkt" till. Det motiverades i korthet på f5ljan
de sätt: 

städningen utg6r en del av bostäders drift men är 
ett problem som inte syns, eftersom det vanligen 
belastar människor som inte får betalt f5r det. 
Det arbete som utf5rs oavl5nat i hemmen syns inte 
utåt. städningen är arbetsam, ständigt återkom
mande, tidsödande och f5ga stimulerande. F6r män
niskor med rörelsehinder av olika slag, däribland 
de äldre, kan städningen vara speciellt proble
matisk eftersom den kräver fysisk r6rlighet. Om 
vi strävar efter att så många människor som möj
ligt skall kunna klara sig själva i sina egna 
bostäder så länge som m5jligt måste vi uppmärk
samma sk5tseln av bostäderna. Efterfrågan på kom
munal hemvård kan överstiga tillgången, och det 
gäller bland annat att g6ra detta arbetsfält att
raktivt. 

Hur projektet sedan formellt har genomförts, hur 
det flyttat från SIB till CTH och hur en del av 
det blivit ett avhandlingsarbete vid KTH framgår 
av f5rordet. 
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2 BEHÖVER VI STÄDA? 

Innan jag ger mig in på en diskussion av städ
problem måste jag ställa frågan om man egentligen 
behöver städa. Om man inte behövde städa vore 
denna undersökning meningslös. Är städningen 
hemma kanske bara ett medel för undersysselsatta 
kvinnor att få åstadkomma något, att få känna 
värdet av att kunna visa upp ett oklanderligt 
hem? Hos en del människor har jag mött kommen
tarer som avslöjar ett sådant synsätt och an
tyder att vederbörande själva ägnar sig åt 
väsentligheter här i livet. städningen anses 
knappast vara värd att tala om och bestås ett 
överseende leende. 

städning kan tänkas utföras av medicinska, 
underhållstekniska och/eller trivselskäl. Jag 
börjar med de medicinska skälen. 

Våra nutida svenska bostäder har en hög hygienisk 
standard. De tillgodoser vårt behov av ljus och 
luft (om ventilationen är anpassad till husets 
täthet), de ger oss goda möjligheter att hålla 
oss rena och att förvara maten på ett tillfreds
ställande sätt. Har då städningen någon betydelse 
för vår hälsa? Blir vi sjuka om vi inte städar? 

Jag tror inte att någon är villig att som experi
ment låta bli att städa sin bostad tills han 
eller hon eventuellt blir sjuk av just den anled
ningen. Men det finns andra sätt att ta reda på 
om städningen har någon betydelse för vår hälsa. 

städningen brukar innefatta undanplockning och 
rengöring. I denna undersökning är det rengör
ingen som är intressant. Den går ut på att av
lägsna föroreningar, som jag för enkelhetens 
skull kallar smuts och damm. Hur smuts och damm 
påverkar oss kan man få reda på i den lilla 
skriften Personlig hygien (1977) från Social
styrelsens nämnd för hälsoupplysning. Grunden 
till boken är en kunskapsinventering, gjord av 
Naturvårdsverkets omgivningshygieniska avdelning 
på uppdrag av STU och Konsumentverket och med 
tillstyrkande av Socialstyrelsen. 

Av skriften framgår att vi under normala omstän
digheter (d v s med undantag för sjukdomar och 
speciella arbetssituationer) faktiskt kan vara 
ganska smutsiga utan att huden tar skada av det. 
Därmed inte sagt att vi bör vara det. "Rengöring 
från nedsmutsning saknar i de flesta fall medi
cinsk betydelse för huden själv", står det i 
skriften och beträffande bakterier: "Den normala 
hudfloran återbildas snabbt efter tvätt, tvättar 
man sig inte tycks ingen anrikning ske. Tillförs 
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bakterier, som normalt inte tillhör den lokala 
hudfloran, försvinner de inom några timmar även 
om man inte tvättar sig." 
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För att ingen nu skall dra förhastade slutsatser 
och tro att vi egentligen inte behöver tvätta oss 
alls, och att badrummet därför är ointressant, 
vill jag nämna vad boken anger som nödvändiga 
personliga hygienåtgärder, sett från hälsosyn
punkt. Boken rekommenderar handtvätt efter toa
lettbesök och god handhygien vid matlagning. Vi 
bör avlägsna smuts från ögonen och tvätta ytter
öronen. Vidare rekommenderar boken tvättning av 
underlivet en gång om dagen och före samlag, samt 
för kvinnor skärpt hygien under menstruationen. 
Fottvätt kan bl a förebygga fotsvamp. Tänderna 
bör vi borsta två gånger om dagen. Därutöver kan 
tvättning av huden medföra att smitta avlägsnas 
och dålig lukt undviks. 

Dessa enkla rutiner kan vi utan större svårig
heter utföra i våra bostäder om vi inte är handi
kappade eller genom ålder har nedsatt rörelse
förmåga. 

Handtvätt med tvål och vatten har stor betydelse 
för förhindrande av smittspridning vid vissa 
sjukdomar som t ex övre luftvägsinfektioner, 
infektiösa diarresjukdomar och epidemisk gulsot. 
God personlig hygien kan förhindra spridning av 
parasiter. 

Damm är främst ett problem för dammallergiker men 
spelar också en viss roll för spridning av 
springmask, som ofta drabbar barnfamiljer och har 
en benägenhet att envist återkomma. Springmaskens 
ägg överlever långa tider i damm och kan inandas 
och sväljas ned t ex vid skakning av sängkläder. 
Även infektiösa diarresjukdomar kan spridas av 
damm. 

I samband med radondebatten har uppmärksammats 
att de s k radondöttrarna fastnar på dammkorn som 
människor kan andas in. I luftvägarna avger 
radondöttrarna sin joniserande strålning. Enligt 
utredare Bengt E Eriksson vid Byggforskningsin
stitutet kan man dock inte städa bort problemet -
det hjälper inte att dammsuga! 

För många familjer aktualiseras städproblemen när 
man har små barn som kryper på golvet och smakar 
på allt. 

Vad gäller badrum finns en speciell aspekt på 
städningen, eftersom tvålrester och smuts i kom
bination med fukt under längre tid sannolikt kan 
utgöra grogrund för mögelsvampar. 

Vi städar dock knappast av medicinska skäl (utom 
de nämnda grupperna). städningen är i stället en 
kulturellt betingad vana - vi tycker i allmänhet 
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om att ha det snyggt omkring oss. Vi köper möb
ler, textilier och prydnadssaker för ganska stora 
summor till förskönande av våra hem, och deras 
framtoning blir inte den avsedda bland smuts och 
dammkorvar. 

I våra bostäder skall vi koppla av från arbetets 
möda och från jäkt och stress. Kommer vi då hem 
till en smutsig och skräpig bostad är det inte 
säkert att avkopplingen infinner sig. Vi behöver 
en välskött bostad för vårt välbefinnande. Kultu
rella faktorer kan vara lika viktiga som hygie
niska - och de är lika legitima. På frågan om vi 
behöver städa i vår bostad kan man således svara 
att för de flesta av oss beror det i stort sett 
på vad vi trivs med. Välbefinnandet ligger på det 
psykiska planet. 

Vad gäller underhållstekniska skäl för städning 
kan ytmaterial ges ökad beständighet genom god 
skötsel, och ofta återkommande rengöring kan 
minska behovet av starka rengöringsmedel och hård 
mekanisk bearbetning, men dessa frågor ligger 
utanför mitt ämnesområde. 

Det kan vara av ett visst intresse i detta sam
manhang att jämföra med städningen i arbetsloka
ler. Mann m fl (1980) skriver om professionell 
lokalvård att "avsikten med städarbetet är att få 
en god standard på varje arbetsplats ifråga om 
hygien, trivsel, materialvård och säkerhet". Vad 
som gäller på arbetsplatser borde också kunna 
gälla för bostäder. 

Enligt samma.rapport svar-ar-hygienrummen (wc, 
tvättrum, omklädningsrum) i en undersökt förvalt
ningsbyggnad för 3% av den totala städytan men 
för 32 % av städkostnaden, medan arbetsrum som 
svarar för cirka 55% av städytan kräver ungefär 
samma andel av kostnaden eller ca 29%. 

I nedanstående figur ur rapporten visas hur städ
kostnaderna fördelas mellan olika lokaltyper i en 
förvaltningsbyggnad. Kostnaderna är uppdelade på 
golvvård (svarta staplar) och övrig städning 
(vita staplar). Hygienrummens hö~a staplar av
slöjar att städkostnaderna per m i dessa utrym
men är mångdubbelt högre än i andra lokaler. 
städarbetet är enligt rapporten alltjämt mycket 
personalintensivt. Arbetskostnaderna utgör den 
stora delen av städkostnaderna, medan administra
tionen och materialkostnaderna utgör några få 
procent. 
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200 
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50 

Krlm2 och år 100 

Övrig städning 

Arbetsrum kr12:61 1m2 

kr 6:82/m2 

Golvvård 

Kommuni· 
kations· 
utrymme 
kr 8:331m2 

Hygien· 
rum 
kr 234:721m2 

Övriga 
lokaler 
kr 15:211m2 

kr 120:961m2 

rigu~ 2.1. Städko~tnad, tö~ualtning~Ryggnad 1975. ~~ann 
m tf (1980, källa R Lööt). 

Lönn & Lööf (1982) redovisar uppgifter från Bygg
nadsstyrelsen (som bygger och förvaltar statens 
civila lokaler), enligt vilka kostnaderna för 
städning under åren 1976/77-1978/79 klart över
steg övriga drift- och underhållskostnader till
sammans (löner till driftpersonal, vatten och 
avlopp, värme, el och övrigt), räknat i kr/m2 
bruksarea. Aret 1980/81 understeg dock städningen 
de övriga kostnaderna (preliminär beräkning), 
främst beroende på den kraftiga ökningen av 
värmekostnaderna. 
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3 OLIKA STÄDPROBLEM OCH DERAS ORSAKER. MIN 
INRIKTNING 

3.1 

När städproblem föreligger kan orsaken sökas hos 
den som städar, hos det som skall städas eller 
hos redskapen däremellan. I detta kapitel skall 
jag föra ett resonemang kring de tre komponenter
na och motivera den inriktning jag valt. 

3.1 Människan och städproblemen 

I detta avsnitt börjar jag med problemen för de 
människor som kan städa själva men av olika skäl 
inte hinner eller vill göra det och går sedan 
över till dem som på grund av rörelsesvårigheter 
eller annat inte kan städa själva även om de 
skulle vilja det. 

Vilka människor är det som inte hinner städa sina 
bostäder själva? I första hand tänker man nog på 
upptagna yrkesmänniskor med fulltecknade alma
nackor, men det är inte den kategorin jag har 
haft i tankarna när jag angripit städproblemen, 
utan det är främst de tidspressade barnfamiljer
na. 

Många människor i verksamma åldrar har ont om 
tid. Vid sidan av yrkesarbetet och de ofta långa 
arbetsresorna skall man hinna sköta hem och hus
håll, ta hand om barnen, umgås med släkt och 

-vån-m:rr,-- eventrnn-n: förkovrasig; engagera-sig·· i-
samhällsfrågorna, utöva någon hobby och sova. 
Tidsschemat blir pressat. Kanske tvingas man 
välja bort vissa aktiviteter för att kunna klara 
av det mest nödvändiga. Vad som är nödvändigt 
uppfattas naturligtvis olika av olika människor. 
Yrkesarbetet är de flesta mer eller mindre be
roende av. Sömnen och samvaron med barnen låter 
sig inte utan men skäras ned. Övriga aktiviteter 
i tillvaron kan man knappa in på eller slopa, och 
enligt min bedömning är städningen en syssla som 
kan rationaliseras utan olägenhet för vare sig 
individ eller samhälle. 

Minska på städningen eller helt låta bli den kan 
man göra under en tid. Hur lång tiden är beror på 
vederbörandes toleranströskel, och den ligger 
olika högt för olika människor. Det är dock i 
längden inte någon bra lösning, enligt min me
ning. Se kapitel 2. Man kan också låta någon 
annan städa - mot betalning eller utan. 

Att låta tjänstefolk städa bostaden har varit ett 
ganska vanligt system i Sverige under 1900-talets 
första hälft men har sedan dess blivit allt ovan-
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ligare. Pigor, hembiträden, "städhjälpar" och 
barnflickor har utfört städningen. De två första 
kategorierna finns inte längre i Sverige. Ytterst 
få hushåll har råd att hålla någon anställd till 
marknadsmässig lön. Hur vore det då med en "städ
hjälp", som man bara betalar för några timmar i 
veckan? Vore det inte en bra lösning för den som 
inte hinner städa, som prioriterar annan verksam
het framför städning? Jo, kanske för denna per
son, men enligt min mening inte för städhjälpen, 
som inte skulle kunna försörja sig på några tim
mars städning här och där och inte heller skulle 
få några sociala rättigheter (arbetsmarknadsför
säkringar). Arbetet skulle endast kunna dryga ut 
en annan inkomst. 

Men om denna "städhjälp" arbetade som egen före
tagare? (Detta är en spekulation.) Då skulle 
hon/han ha hela arbetsveckan fulltecknad med 
städning i olika hushåll, vilket säkerligen 
skulle vara mycket ansträngande, och det skulle 
dessutom vara ett arbete utan arbetskamrater och 
utan avancemangsmöjligheter, om inte verksamheten 
utvecklades till en firma med anställda. Få hus
håll skulle ha råd att betala för sådan städning. 

En jämförelse kan här göras med de kommunalt 
anställda vårdbiträdena i öppen vård (hemsamari
terna), som visserligen arbetar ensamma i de 
enskilda bostäderna men ändå ingår i en arbets
organisation och som inte enbart städar. Hjälp
mottagarna betalar inte de verkliga kostnaderna, 
och servicen är förbehållen dem som inte kan 
städa själva. 

Jag tror således inte på "städhjälpar" som ett 
sätt att lösa städproblem, och inte heller anser 
jag att städande barnflickor är en bra lösning. 
Dessa var inte ovanliga under 50- och 60-talen, 
innan den kommunala barnomsorgen byggdes ut. Att 
vara barnflicka kunde ge god praktik i barnavård, 
men om den ingående städningen var värdefull kan 
diskuteras. Arbetet gav, och ger, vanligen inte 
en vuxen människa möjlighet till försörjning, och 
inte heller ger det möjlighet till fortbildning 
och avancemang. Att arbeta som städande barn
flicka måste ses som en tillfällig sysselsättning 
för ungdomar i väntan på utbildning eller en 
anställning med framtidsmöjligheter. 

Problemet medd arbetslöshet, arbetslöshetsersätt
ning, utstämpling och sysslolöshet kontra dubbel
arbetande, stressade människor med barn lämnar 
jag utanför detta projekt. Vad jag vill komma 
fram till med resonemanget om människor som inte 
hinner städa själva är att om en person vill 
utveckla och engagera sig i sitt yrke skall det 
inte behöva ske till priset av att en annan per-
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son avstår från motsvarande utveckling och en
gagemang för att sköta marktjänsten (i det här 
fallet städningen) åt den engagerade. 

3. 1 

Att låta någon annan städa åt sig utan betalning 
är en mycket vanlig företeelse, av statistiken 
att döma (se kapitel 4). Jag tycker inte att det 
är någon bra lösning, men jag vill här inte ge 
mig in i jämställdhetsdebatten - den har förts, 
och förs, på många andra håll. 

Det finns också människor som inte kan städa även 
om de skulle vilja det. Vanligen är det fråga om 
människor med rörelsesvårigheter av olika slag, 
och de flesta äldre kommer förr eller senare i 
den situationen. Dessa personer får hjälp av 
vårdbiträden i öppen vård om inte någon anhörig 
eller privat städhjälp sköter städningen. Här är 
det naturligt att städningen överlåts på andra 
krafter. Men även i dessa fall är det viktigt att 
bostäderna är väl utformade från städsynpunkt. 

Ar 1982 kostade äldreomsorgen (inkl långvård) i 
vårt land 22 miljarder kr, enligt Äldreomsorg och 
ekonomi (1983). Vi hade 1984 cirka 290 000 per
soner som var 80 år eller äldre, och vi beräknas 
år 2000 ha cirka 390 000 personer som är 80 år 
eller äldre. De flesta kommer sannolikt att be
höva hjälp med städningen. 

Siffrorna kan kompletteras med Hallbergs & Thi
bergs (1981) uppgifter. De anger antalet personer 
i Sverige med nedsatt rörelseförmåga till 1,5 
miljoner, därav med svårare rörelsehinder 850 000 
(ungefärliga siffror). 

Med tanke på det ökande antalet äldre personer i 
vårt samhälle och det från de äldre själva ut
talade önskemålet att kunna bo kvar hemma i den 
egna lägenheten så länge som möjligt måste bo
städernas utformning från städsynpunkt beaktas. 
Dels är det en fördel på olika sätt om de äldre 
kan sköta sig själva och sina bostäder så länge 
som möjligt, dels utgör bostäderna serviceperso
nalens arbetsmiljö. En undersökning i Örebro 
kommun har belyst hemsamariternas arbetssituation 
och yrkesroll (Arbetarskyddsfondens sammanfatt
ningar nr 655 och Heijman m fl). Bakgrunden var 
en hög årlig personalomsättning, en hög medel
ålder bland hemsamariterna och svårigheter inom 
kommunen att nyrekrytera till yrket hemsamarit. 
Av undersökningen framgick bl a att 70% av hem
samariterna ansåg städarbetet vara den mest krä
vande.arbetsuppgiften. Se vidare kapitel 10. 

Den arbetsmiljö som det här är fråga om kan man 
inte utan vidare kräva förändringar i som när det 
gäller t ex kontor eller verkstäder. Någon bor i 
lägenheten och vill ha det ordnat på ett viss-
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sätt omkring sig. Detta är högst legitimt. Vad 
man utifrån ett sådant synsätt kan påverka är 
just byggnadsutformningen, eftersom den inte 
hänger samman med människors integritet så som 
möbler och annan inredning gör. 
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För personer med funktionsnedsättningar på gru~d 
av handikapp eller ålder kan hemvården vara pa 
både gott och ont. Många är tacksamma för den 
hjälp de får, andra önskar att vårdbiträdet pra
tar med dem i stället för att städa, och åter 
andra lider av att ständigt vara beroende av 
andras hjälp - de avsäger sig ibland städhjälpen 
för att få vara ensamma. Om man kunde minska det 
ständiga beroendet genom en bättre byggnadsut
formning vore mycket vunnet. 

slutsatsen av mitt resonemang kring människan och 
städningen blir följande: Våra bostäder bör ut
formas så att varje vuxen frisk människa utan 
svårare handikapp kan sköta sin bostad själv utan 
större ansträngning. 

3.2 Byggnaden och städproblemen 

Det som skall städas är byggnaden. Oftast är den 
utformad utan någon speciell tanke på rengorlng
en. Att stora städproblem finns i flerbostads
husens trapphus har jag redovisat i SIB-meddelan
de M81:21 (Linn 1981). Min fältundersökning vi
sade att städproblem finns i alla rum i bostäder
na (Linn A6:1985). 

Jag skall här mycket kortfattat ge ett sammandrag 
av problemlistan. Planlösningens betydelse för 
städningen kan drastiskt åskådliggöras i vissa 
radhus, där den enda utgången till trädgårdssidan 
finns i vardagsrummet. När man där t ex skall 
köra sand eller jord i skottkärra från den ena 
sidan till den andra förekommer det att man kör 
rakt genom vardagsrummet, eftersom det är krång
ligt och tidsödande at gå runt hela husraden, om 
det överhuvudtaget är möjligt. 

Dörrar som hakar i varandra när de öppnas är till 
stor förtret vid städningen. Problemet kan und
vikas genom en bättre projektering. Springorna 
mellan spis och bänk innebär städproblem, efter
som mat som pöser över eller spills ut gärna 
rinner ner där. Kyl- och frysskåp samlar mycket 
damm på baksidan, men de är svåra att dra ut om 
de inte går på hjul och inte har några handtag 
att ta tag i. För få eluttag medför att skarv
sladdar slingrar sig som ormbon på golvet och 
hindrar golvstädningen. Fönsterbågar är oftast 
svåra att få isär vid fönstertvätt, fönster kan 
vara placerade så att de är mycket svåra att nå. 
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Den vanliga golvlisten ger en dammsamlande kant. 
Lister och profileringar på köksluckor måste 
torkas av. De nu vanliga väggskåpen i kök ger 
utrymme ovanpå att ställa saker på, men både 
sakerna och skåpens ovansida blir dammiga. Och i 
köket är dammet ofta fett. De takhöga väggskåpen 
börjar dyka upp på marknaden igen med argument 
som "rymmer mera" och "ger lättare städning". 

De enligt min fältundersökning mest uttalade 
städproblemen förekom dock i badrummen: wc-stolen 
och golvet runt den, golvet under badkaret, rör
dragningarna, blandarna m m. Arbetsställningarna 
var oftast ansträngande och utrymmena var trånga 
för städning. I badrummen samlas också mycket 
damm eftersom lägenhetsluften sugs ut den vägen. 
Dammet avsätter sig på de kalla och fuktiga ytor
na. Jag har därför valt att koncentrera undersök
ningen till badrum och toalettrum. En genomgång 
av problemen görs i kapitel 8. 

Det finns förutom byggnadsutformningen ett antal 
andra tänkbara orsaker till städproblem: luftför
oreningar som tränger in i bostaden och avsätter 
sig på ytorna, mabler och textilier som alstrar 
damm, för mycket möbler i förhållande till bo
stadsytan, brist på förvaringsutrymmen samt 
trångboddhet. Av olika anledningar har jag valt 
att inte gå närmare in på dessa frågor - dels har 
jag inte kompetens för att arbeta med luftförore
ningar och dammalstring, dels har jag velat ren
odla inriktningen på byggnadsutformningen, och 
dessutom har flera av frågorna behandlats på 
annat håll. 

3.3 städmetoder och städredskap 

städproblem kan slutligen ha sin orsak i att man 
använder olämpliga städmetoder eller -redskap, 
t ex dammsuger med en garnmal sva·g dammsugare. 
Området städmetoder och -redskap har Konsument
verket och dess föregångare sedan länge bevakat 
och utvecklat. Verkets lilla handbok städhjälpen 
är enligt förordet avsedd att underlätta städ
arbetet och ge råd om hur man kan rationalisera 
det genom att använda rätta medel, metoder och 
redskap. Citat: "Däremot vill boken inte diktera 
hur ofta eller hur grundligt det ska städas". 
Boken har getts ut i flera upplagor. 

Jag har ingen anledning att ifrågasätta de meto
der, medel och redskap som städhjälpen föreslår 
utan utgår från att de är de lämpligaste. I 
starkt sammandrag ger skriften följande råd för 
städning i badrum: Tvättstället görs rent med 
vatten, handdiskmedel och diskborste. Badkaret 
tvättas ur efter varje användning med handdisk-
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medel och panelborste. starka rengöringsmedel och 
repande rengöringsredskap (skurnylon t ex) skadar 
emaljen och gör den svår att hålla ren i fort
sättningen. Hur golv och väggar skall rengöras 
beror på vilka material de består av. Citat: "Om 
de är av spolbart material och anslutningen mel
lan dem är tät, kan man vid lättare rengöring 
spola av golvet med handduschen och torka upp 
vattnet med en duk". (Frågan är om alla rörgenom
föringar och hörn är täta och om de boende tänker 
på sådana detaljer.) Vatten och handdiskmedel är 
lämpliga för sintrade plattor, klinker, kakel och 
plast. 

Wc-stolen borstas med en särskild borste och 
handdiskmedel, det räcker vanligen. Kalkbelägg
ningar tas bort med specialmedel för toaletter. 
Citat: "Sitsens över- och undersida, lockets 
insida och stolens utsida tvättas med vatten och 
handdiskmedel. Löstagbara sitsar tas bort för 
rengöring. Rännan uppe i kanten på toalettens 
insida måste också göras ren.~ 

Golvbrunnen görs ren genom att man tar bort gall
ret och häller hett vatten tillsatt med allren
göringsmedel i brunnen och skurar runt i och 
omkring brunnen och på utsidan av gallret. "Dålig 
lukt kan bero på att golvbrunnen inte är ren." 

De redskap man behöver för badrumsstädning är 
borste med långt skaft (levang) som man sveper en 
skurduk kring, panel- eller badkarsborste, disk
borste, wc-borste, hink, skurdukar, torkdukar, 
vit skurnylonll för emalj och sanitetsporslin när 
inget annat hjälper. För rengöring av bräddavlopp 
kan en liten flaskborste användas. Boken nämner 
inte att en gummiraka (eventuellt en fönsterraka) 
på långt skaft är ett praktiskt redskap för de 
badrum som har dåligt fall mot golvbrunnen och 
där vattnet lätt samlar sig i pölar på golvet. 

Dammsugaren får inte tas in i badrum enligt upp
gift från statens energiverk, säkerhetsbyrån (maj 
1985). Frågan är om detta är tillräckligt känt 
bland allmänheten. Det enda stickproppsanslutna 
föremål som får användas i badrum är rakapparat. 

l) Beträffande vit skurnylon påpekar avdelnings
ledare Christer Sjöström vid statens institut 
för byggnadsforskning, avdelningen Material 
och konstruktioner, betydelsen av att svampen 
sköljs av ordentligt efter arrvänding så att 
inte smuts torkar in i den, eftersom detta kan 
ge slipeffekt vid nästa användning. 
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3.4 Min inriktning 

.De städproblem jag tagit upp uppstår oftast i 
relationen mellan människa och byggnad. Människan 
rengör byggnaden. Från början valde jag att in
rikta mig på byggnaden och dess fasta installa
tioner, d v s det som en hyresgäst inte själv kan 
påverka, och denna avhandling har därifrån be
gränsats till badrum och toalettrum i bostadshus. 
Byggnaden står statisk och oföränderlig (frånsett 
åldrande) i 50 eller 100 år, om man inte bygger 
om den. Problemen är fastbyggda. Men byggnadsut
formningen är inte något från ovan givet, oåtkom
ligt för påverkan. Jämställdhetsdiskussionerna 
under det senaste decenniet har skjutit byggnads
utformningen i bakgrunden, anser jag, och därför 
vill jag nu fokusera intresset just på byggnaden. 

En hyresgäst kan som nämnts inte själv påverka 
byggnaden och de fasta installationerna. Vanligen 
kan inte heller den som köper ett småhus påverka 
dessa delar utan ombyggnad. Endast den som står 
som byggherre för ett nybygge eller en ombyggnad 
har möjlighet att välja utformning, Det är inte 
många av oss som någonsin befinner sig i den 
situationen. Och den som kanske en gång i sitt 
liv står som byggherre vet ofta inte med säkerhet 
hur en utformning bör göras. För det stora fler
talet gäller dock att det är andra som bestämt 
bostadsutformning, installationssystem och sani
tetsgods. Just därför är det intressant att stu
dera hur bostäder fungerar i praktiken, t ex från 
städsynpunkt. 

Investeringar i bygge och installationer har föga 
koppling till driften, d v s den kontinuerliga 
skötseln, när det gäller bostäder. Vad gäller 
ytmaterial och utbytbara apparater som spis, kyl 
och frys lämnas visserligen skötselanvisningar 
till den första hyresgästen, men övrigt är fast
byggt för decennier och får skötas bäst det går. 
Detta kan jämföras med den medv.etenhet om bygg
nadsutformningens betydelse för städningen som 
visas av stora förvaltande o·rganisationer som 
också bär städkostnaderna, t ex Byggnadsstyrelsen 
med sina tekniska föreskrifter i Krav och råd 
eller hotellbranschen med sitt know-how (d v s 
samlade men ej formaliserade erfarenheter) om 
lämplig byggnadsutformning. Även Spri (sjukvår
dens planerings- och rationaliseringsinstitut) 
ger i Spri råd 6.10 1973 vissa tips om byggnads
utformning från städsynpunkt. 

Men i bostäder kostar inte städningen byggherrar 
eller förvaltare någonting, och inga krav ställs 
från någon städpersonal. städningen hemma innebär 
inte någon kostnad som måste pressas av företags
ekonomiska skäl. Den utförs "gratis" av oorgani
serade människor, som inte kan framföra några 
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krav och tror att byggnaden är en opåverkbar fak
tor. Därför bygger man som man alltid har gjort, 
drar rören genom golven, väljer billigaste golv
stående wc-stolen, placerar golvbrunnen långt in 
under badkaret etc. 

Mitt ledmotiv är att jag tar byggnadsdelar och 
installationer till utgångspunkt och studerar vad 
rengöringen av dem kräver av människor i fråga om 
fysisk rörlighet. Jag undersöker också vilka ren
göringsmått våra vanligaste installationsenheter 
i bad- och toalettrum kräver. Min inställning är 
att man bör anpassa byggnaderna efter människorna 
och inte tvärtom. 
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4 HUR MYCKET STÄDAR VI OCH VEM GÖR DET? 

4.1 Hur mycket tid ägnar vi åt städning? 

Hur mycket tid man ägnar åt städning hemma (här 
avses hela bostaden) är individuellt och beror på 
hushållets storlek och sammansättning. I gamla 
tiders trånga, opraktiska bostäder tog städningen 
lång tid. Akerman (1941) anger att i familjer på 
tre personer där hustrun var hemarbetande tog 
städningen i genomsnitt 14 timmar i veckan i an
språk, 15 1/2 timme i familjer på 4-5 personer. 
Hade hustrun halvtidsarbete användes i genomsnitt 
13 timmar för städningen. Holm (1955) fann i sina 
fältstudier i moderna svenska familjebostäder att 
medeltiden för städning var l l/2 timme per dag, 
på fredagar 2 1/2 timme (se avsnitt 7.2) Konsu
mentinstitutets undersökning 1000 husmödrar om 
hemarbetet (1961) visade en medianarbetstidl) för 
städning på lO timmar per vecka. Enligt Levnads
förhållanden, rapport nr 20, Sveriges officiella 
statistik (SOS 1980), gav den levnadsnivåunder
sökning som utfördes 1974 av Socialforskningsin
stitutet (SOFI) och statistiska centralbyrån ett 
medelvärde för tidsåtgången för städning på 7,05 
timmar per vecka. Variationen mellan olika hus
håll var dock stor. Fortfarande enligt ovannämnda 
SOS-rapport nr 20 gjorde Konsumentverket 1976 en 
provundersökning med 110 barnfamiljer i två 
stockholmsförorter, där i varje undersökt familj 
fanns minst ett barn i åldern 0-6 år (Tid och 
arbete i hushållen. 110 barnfamiljer i Stockholm. 
1977). Urvalet var dock inte slumpmässigt draget, 
varför resultaten inte kan generaliseras, enligt 
rapport nr 20. Bland de undersökta hushållen var 
den genomsnittliga tidsåtgången per vecka för 
städning 7,6 timmar. 

Vad gäller städning i badrum så refererar Dahlman 
(1975) till en undersökning av Steidl 19682) som 
redovisar amerikanska studier, enligt vilka 
veckastädningen i badrum tar i genomsnitt 39 mi
nuter och dagligt iordningsställande 12 minuter. 
Att tvätta badkaret uppges ta 4,9 minuter, wc
stolen 4,2 minuter och tvättstället 3,4 minuter. 

l) Median = det värde under vilket 50% av alla 
observationer ligger. 

2) Dahlman hänvisar till Bratton, E C & Steidl, R 
E, Work in the home, Wiley, New York, 1968. 
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4.2 Vems är städproblemen? 

Svaret på frågan är naturligtvis "Den städandes". 
Vem är det då som städar i hushållen? Jag har 
inte gjort någon egen undersökning av den saken 
eftersom det inte ingått i min uppgift, men sva
ret på frågan finns i tillgänglig litteratur. 

Redan Ludvig Nordström (1938) uppmärksammade ar
betsfördelningen i hemmen och skrev bl a (s 54) 
"att karlarna här i Sverige icke tar tillräcklig 
hänsyn till hustrurna och hernarbetets betydelse 
och besvärligheter".l) 

I Konsumentinstitutets 1000 husmödrar om hemarbe
tet (1961) anges andelen hushåll där "husmodern 
fick hjälp" i olika sysslor. (Undersökningen om
fattade endast hushåll där kvinnan var huvudan
svarig för hushållsarbetet.) Hjälp med veckastäd
ningen fick 11% av husmödrarna. Mannen hjälpte 
till i 3% av hushållen och barnen i 5%. 

Sveriges officiella statistik (SOS), serien Lev
nadsförhållanden har varit en rik källa att ösa 
ur. Citat ur rapport nr 20 (1980) Hur järnställda 
är vi?: 

"Enligt 1968 års levnadsnivåundersökning hade 
80 procent av alla kvinnor i åldern 15-75 år 
ansvarat för hushållsarbetet minst en vecka 
under 1967 mot 9 procent av männen. --- I Soci
alstyrelsens miljöstudie i stockholros län 1972 
(SOMI) uppmättes hushållsarbetstiden per vardag 
för heltidsarbetande kvinnor med barn till i 
genomsnitt 3,1 timmar. Heltidsarbetande män med 
barn arbetade enligt samrna undersökning i genom 
snitt 0,3 timmar per vardag i hushållet." 

Enligt Levnadsförhållanden 2 (1976) svarade kvin
norna år 1974 i cirka 65 % av alla hushåll för 
all eller nästan all städning i hushållen. Kvin
nor i åldern 35-44 år hade högst andelsvärden på 
såväl denna som andra hushållssysslor. I hushåll 
där båda makarna förvärvsarbetade på heltid ut
förde kvinnan all eller nästan all städning i 
55,1% av fallen medan mannen utförde all eller 
nästan all städning i 1,6% av fallen. Och omvänt: 

l) I Nordströms Lort-Sverige (1938) säger en av 
de intervjuade provinsialläkarna (s 337): "Och 
det är den gamla inrotade arbetsfördelningen 
mellan könen häroppe i hela nordligaste delen 
av Sverige. Karlarna, dorn har sitt: stallet, 
skogen och jorden. Kvinnorna sitt: lagårn och 
huset. Denna urgamla arbetsfördelning gör, att 
karlarna aldrig ger kvinnorna ett handtag i 
deras tunga arbete, ens när dorn är lediga. Det 
är skarn med fruntimmersgöra. Men nu har det ju 
blivit nästan omöjligt att få kvinnlig arbets
kraft". 
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männen städade inte eller nästan inte alls i 
56,9% av dessa hushåll, och kvinnorna städade 
inte eller nästan inte alls i 4,9% av dem. I hus
håll där kvinnan deltidsarbetade eller inte för
värvsarbetade försköts siffrorna starkt till 
större andel städning för kvinnorna. T ex av hel
tidsarbetande män med deltidsarbetande hustrur 
städade 76,4% av männen inte eller nästan inte 
alls och om hustrun var hemmafru var det 80,5% av 
männen som inte städade. 

Ater till Levnadsförhållanden 20: I hushåll där 
båda makarna förvärvsarbetade på heltid svarade 
kvinnan oftast för allt eller nästan allt arbete 
med såväl matlagning som inköp, städning och 
tvätt. Hushållsarbetets fördelning mellan kvinnan 
och mannen år 1975 var för städning den att kvin
nan gjorde mer i 80,2% av hushållen, arbetet för
delades lika i 13,7% och mannen gjorde mer i 6,2% 
av hushållen. Varken kvinnans ålder eller socio
ekonomiska grupptillhörighet tycktes ha något 
starkare samband med arbetsfördelningen mellan 
makarna i hemmet, enligt rapporten. Inte heller 
en uppdelning efter kvinnornas utbildning (för
gymnasial, gymnasial och eftergymnasiali gav nå
gon förändring av bilden. 

I Jämställdhetskommittens rapport Kvinnors arbe
te, SOU 1979:89 sägs att kvinnor med en grundut
bildning på tio år och längre ofta har en arbets
tid i hushållet (hushållsarbete och barnomsorg) 
under 20 timmar i veckan, medan kvinnor med ut
bildning "under åtta år" oftare har en arbetstid 
i hushållet på över 20 timmar i veckan. Detta är 
inte en motsägelse t-ill sos-siffror ovan, -efter
som dessa avser fördelningen av tid mellan män 
och kvinnor och inte reell arbetstid. 

Jalmert (1983) redovisar liknande siffror som 
SOS. Citat: "Även i de fall då kvinnan arbetar 
heltid eller mer än heltid är det 60 % av männen 
som uppger att hon i stort sett sköter veckastäd
ningen helt." Det är mycket ovanligt att männen 
har det fulla ansvaret för veckostädningen. En
käten vände sig till 5000 svenska män i åldrarna 
21-60 år bosatta i Sverige. Även intervjuer och 
kompletterande statistiskt material användes. 

Svaret på frågan "vems är problemen?" blir speci
ellt intressant om man samtidigt frågar vem som 
utformar det som orsakar problemen, d v s byggna
derna. Byggnadsutformningen är inte naturgiven. 
Byggnader planeras och byggs vanligen av män. 
Enligt Siffror om män och kvinnor (1979) är an
delen män i yrkesgruppen "arkitekter, ingenjörer 
och tekniker med byggnads- och anläggningstek
niskt arbete" 96,9% (s 152)11. Inom byggindustrin 
är andelen kvinnor 8,0 % (s 142). 
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De ovan nämnda undersökningarna visade entydigt 
att byggbranschen och den därtill knutna rör
branschen dominerades av män, medan städningen i 
hemmen huvudsakligen utfördes av kvinnor. Med en 
grov generalisering kan man säga att det är män
nen som har byggt och kvinnorna som städat. Detta 
kan möjligen vara en orsak till problemen. Men 
oavsett vem som städar bör byggnader utformas så 
att städningen går så fort och lätt som möjligt. 

Tigu~ ~.1. DQL ä~ 
kvinno~a ~om ~Läd~. 

l) I arkitektutbildningen vid de tekniska högsko
lorna i Stockholm, Göteborg och Lund har an
delen kvinnliga studerande nått upp till cirka 
50% under läsåret 1984/85. Arkitekterna är 
dock bara en av de grupper som medverkar i 
byggprocessen, och en enkät till 15 kommuner, 
genomförd av Arkitektförbundet och Svenska 
Arkitekters Riksförbund 1982 visade att endast 
knappt vart tredje byggnadslovsärende (30%) 
var projekterat av arkitekt eller med viss 
arkitektmedverkan. ("Arkitekt anlitad för fär
re än vart tredje byggnadslov", Arkitekten 9. 
1982.) 
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s FÄLTUNDERsÖKNING 

I avsnitt 5.1 beskriver jag fältundersökningen, 
och i avsnitt 5.2 diskuterar jag den metod jag 
använt. Jag järnför också metoden - och resultaten 
- med en annan forskargrupps metod och resultat. 

5.1 Kartläggning av problemen 

För att kartlägga och observera problemen och för 
att utgå från ett vidare problemområde än mina 
egna erfarenheter gjorde jag en fältundersökning 
i tio hushåll under tiden december 1976 - febru
ari 1977. Hushållen fick jag fram genom att tala 
med mina arbetskamrater, som erbjöd sig att stäl
la upp eller visste någon som kunde vara lämplig. 
Jag valde hushåll av olika slag: enpersonshushåll 
och barnfamiljer av olika storlek boende i olika 
gamla hus (se avsnitt 5.2). Av de städande per
sonerna var fem forskare, en dagmamma, en tjäns
teman, en lokalvårdare, en sekreterare och en 
utbildningssekreterare. Jag valde medvetet hus
håll som var bekanta med arbetet vid Byggforsk
ningsinstitutet eftersom jag bedömde det som lät
tast att få vara med vid deras veckastädning om 
de var helt införstådda med vad mitt arbete gick 
ut på. Att skriva till främmande hushåll och be 
att som forskare få vara med när de städade sina 
lägenheter (inklusive smutsiga badrum) kunde jag 
int~ f_örrnå mig _tilL. _Jag tr-or _att risk _fanns att 
jag skulle ha ansetts störa den personliga inte
griteten, och den risken skulle inte ha uppvägts 
av några fördelar, enligt min mening. 

Jag frågade således mina tio bekanta, eller be
kantas bekanta, hushåll om jag fick kornrna hem 
till dem och vara med när de genomförde en vanlig 
veckostädning. Jag bad hushållen klara av undan
plockningen först, eftersom den inte var intres
sant för mitt syfte. Visserligen ingår undan
plockning i städningen och är beroende av lägen
hetens förvaringsutrymmen, men eftersom förva
ringsfrågorna inte var mitt primära problem och 
det dessutom kornmer in mycket av olika hushålls
medlemmars ansvarstagande i detta, beslöt jag att 
utesluta undanplockningen från undersökningen. 

När det var dags för veckastädning i de olika 
hushållen infann jag mig med kameror och anteck
ningsblock. Jag deltog inte i städningen utan 
gick bredvid, och den som städade talade om vad 
som var besvärligt och opraktiskt. Jag fotogra
ferade och antecknade. Intervjuerna varade i ge
nomsnitt l-l l/2 timme. Jag följde då inte all 
dammsugning av golven och inte dammsugningen av 
möblerna. 
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5.2 Diskussion av metoden 

Man kan fråga sig om någon annan metod än en 
fältundersökning i tio hushåll och intervjuer med 
fem kommunala vårdbiträden hade varit bättre för 
mitt syfte. Kanske hade en statistisk undersök
ning med ett representativt urval av hushåll va
rit lämpligare? Om jag hade valt en sådan metod 
skulle jag antagligen ha fått konstruera ett frå
geformulär, göra en pilotundersökning, korrigera 
frågeformuläret, skicka ut enkäten till kanske 
500 slumpmässigt dragna hushåll, skicka ut påmin
nelse, vänta på svaren, bearbeta svaren med dator 
och slutligen redovisa resultaten av datalistor
na. Det hela låter vederhäftigt, men jag skulle 
inte ha fått svar på mina frågor. Med den statis
tiska metoden hade jag endast kunnat få svar i 
form av kryss i rutor för olika givna svarsalter
nativ. Jag hade fått reda på hur många av hela 
urvalet som tyckte eller gjorde det ena eller det 
andra av givna alternativ, men jag hade inte fått 
den bild av problemområdet som jag var ute efter. 
Därför övergav jag tanken på en kvantitativ un
dersökning. 

I stället inriktade jag mig på att få fram en 
någorlunda fullständig bild av städproblem i bo
städer (det gällde fortfarande hela bostaden då 
jag gjorde min fältundersökning). Därför valde 
jag att följa ett antal hushåll under veckostäd
ningen, som tidigare beskrivits. Jag inriktade 
mig på "vanliga" bostäder med modern standard på 
utrustning och installationer, eftersom gamla 
tiders städproblem som innanfönster och skurgolv 
inte var intressanta för mitt syfte. För att få 
en så stor spridning av problemen som möjligt 
valde jag bostäder i olika gamla hus och hushåll 
med olika många medlemmar av olika ålder. Dock 
ingick inga äldre personer i undersökningen, utan 
alla var unga eller medelålders, friska och rör
liga personer. Genom att följa den som städade 
fick jag synpunkter på små och stora städproblem 
av olika slag, som jag tidigare nämnt. Jag grade
rade inte problemen utan antecknade allt. Efter 
några sådana veckastädningar fann jag att prob
lemen återkom och blev mer och mer bekanta för 
mig. Eftersom problemen upprepade sig och det 
hela blev enahanda, beslöt jag att nöja mig med 
tio hushåll. Intervjuerna med de fem kommunala 
vårdbiträdena bekräftade bilden, och även i lit
teraturen fann jag samma städproblem. Vad gäller 
hygienrummen, så är de i det vanliga bostadsbe
ståndet ganska likartade och innehåller samma 
installationer, som används och städas på i stort 
sett samma sätt. 
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Skulle jag fått fram en mera fullständig problem
lista om jag undersökt 15 hushåll, eller 100? Jag 
tror inte det. Jag kan faktiskt inte föreställa 
mig några viktigare städproblem, t ex i badrum, 
som jag inte har uppmärksammat eller fått belysta 
i referenslitteraturen. 

Jag har dock tidvis kommit att uppfatta mitt lil
la material som en akilleshäl i undersökningen, 
då jag med viss oro jämfört mina 10 hushåll och 5 
vårdbiträden med de kvantitativa undersökningar
nas flera hundratals intervjupersoner. Därför har 
jag funnit det intressant att göra en jämförelse 
med Konsumentverkets Brukarkrav på rengöring och 
på ytmaterial. Underlag för produktutveckling 
(1977) och Cronbergs m fl Har brukaren krav? 
(1978). Den förra är tillämpningsdel och den se
nare slutredovisning av projektet "Metoder för 
bedömning av brukarkrav i den inre bostaden. 
Tillämpning på rengöring" (se referat i kapitel 
7). I fortsättningen kallar jag för enkelhetens 
skull de båda rapporterna "Cronbergs undersök
ning" efter projektledaren. Anledningen till den
na jämförelse är främst att Cronbergs undersök
ning ligger nära min egen i ämnesval (båda be
handlar rengöring i bostäder), och den har dess
utom en omfattande metod- och teoridiskussion. 
Jag gjorde min fältundersökning innan Cronbergs 
undersökning publicerades. 

Cronberg m fl valde ut fem "kritiska brukargrup
per" med utgångspunkt i följande kriterier (ci
tat): 

" påfrestningar som förekommer i bostaden 
(urvalskriterier: antalet barn och deras 
ålder) 

- tiden man har till förfogande för att städa 
(urvalskriterium: fast tid utanför bosta
den) 

- begränsningar vid städning p g a fysiska 
handikapp av något slag (urvalskriterium: 
intervjupersonens ålder)." 

De fem kritiska brukargrupperna sammansattes en
ligt följande (citat, där t betyder timme): 

"Grupp l: Hushåll bestående av: ensamstående 
förvärvsarbetande vuxen; fast tid 
utanför bostaden 40 t/vecka eller 
mer. Två barn, varav minst ett i 
åldern 2-7 år. Ingen städhjälp. 

Grupp 2: Hushåll bestående av: två vuxna för
värvsarbetande, vardera med fast tid 
utanför bostaden 40 t/vecka eller 
mer. Barn enligt grupp l. Ingen 
städhjälp. 
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Grupp 3: Hushåll bestående av: en förvärvs
arbetande vuxen, fast tid utanför 
bostaden 40 t/vecka eller mer. En 
hemrnavarande vuxen, fast tid utanför 
bostaden 10 t/vecka eller mindre. 
Barn eligt grupp l. Ingen städhjälp. 

Grupp 4: Hushåll bestående av: två vuxna för
värvsarbetande, födda 1930 eller 
tidigare. Fast tid utanför bostaden 
40 t/vecka eller mer. Ej barn. Ingen 
städhjälp. 

Grupp 5: Hushåll bestående av: två vuxna, 
födda 1910 eller tidigare, ej för
värvsarbetande. Ej barn. Ingen städ
hjälp." 

I grupp l fanns fem hushåll, i grupp 2 tolv, i 
grupp 3 elva, i grupp 4 och i grupp 5 vardera 
fyra hushåll, summa 37 hushåll. 

Om jag järnför Cronbergs urvalskriterier med mina 
egna (erfarenhetsbaserade) finner jag följande. 
Fern av mina tio hushåll hade barn under 7 år, och 
i tre av dessa hushåll arbetade båda föräldrarna 
(dock inte båda full tid). I ett av hushållen var 
hustrun hernarbetande och i ett hushåll hade hus
trun dagbarn. I två av mina hushåll fanns skol
barn, och båda föräldrarna förvärvsarbetade där. 
De tre återstående av mina hushåll utgjordes av 
yrkesarbetande, ensamstående kvinnor. 

Samtliga mina hushåll bestod av yngre eller me
delålders personer, den äldsta var 45 år. Jag 
hade således varken ensamstående föräldrar eller 
personer över 45 respektive 65 års ålder i min 
hushållsgrupp. De fem kommunala vårdbiträdena jag 
intervjuade vidgade undersökningen. 

Mina hushåll bodde i hus av olika ålder. Anled
ningen till att jag inte enbart valde nya hus var 
den att de äldre husens städproblern, som genom 
utvecklingen förbättrats eller undanröjts, kan 
dyka upp igen i nyproduktion och ombyggnad. 
Ingenting garanterar att uppnådda förbättringar 
inom bostads- och byggnadsplaneringen blir bestå
ende. Sämre, tidigare tillämpade lösningar kan 
kornrna tillbaka - t ex av besparingsskäl inriktade 
på byggkostnaderna. 

Cronbergs hushåll bodde i hus byggda 1967 och 
1973. Se vidare referat av Cronbergs undersökning 
i avsnitt 7.4. 

Man skulle nu kunna förvänta sig att finna fler 
städproblem i Cronbergs undersökning än i min, 
eftersom Cronberg hade bättre definierade "kri
tiska grupper" och flera "kritiska hushåll" än 
jag. Det visar sig dock att samtliga städproblem 
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som gäller åtkomlighet i Cronbergs undersökning 
återfinns i min, och jag har dessutom ytterligare 
några problem som inte återfinns hos Cronberg 
(rörgenomföringar i golv, tvättställsytor kring 
armaturerna, undersidan av tvättställ, utrymmet 
mellan wc-stol och sidovägg). 

Hur skall man tolka det? Antingen har jag haft 
tur som trots mitt lilla material fått fram alla 
de relevanta problemen (som dessutom stämmer med 
uppgifterna i annan tillgänglig litteratur), el
ler också är det så att mina tio hushåll och fem 
vårdbiträden faktiskt utgör tillräckligt underlag 
för en undersökning av det här slaget. Troligen 
har min intervjuteknik spelat en positiv roll, då 
jag hela tiden befann mig intill intervjuperso
nerna medan de städade. eranbergs intervjuare var 
inte närvarande under städningen, av rapporterna 
att döma. slutsatsen av jämförelsen måste bli att 
mitt material är tillräckligt. 

Som jag tidigare nämnt fann jag mot slutet av 
intervjuserien att problemen återkom - den ena 
intervjun blev den andra lik och jag fick inte 
fram några nya städproblem. Detta kan jämföras 
med vad Glaser & Strauss (1967) skriver om "teo
retisk mättnad" (theoretical saturation) inom 
sociologisk forskning (s 61). Denna mättnad be
tyder att sociologen, när han/hon undersöker en 
viss företeelse, efter ett visst antal inter
vjuer/etc finner att han/hon inte får in några 
ytterligare data som kan bidra till bestämningen 
av den undersökta företeelsens egenskaper. I och 
med att forskaren ser likadana förhållanden om 
och om igen, har hari/hon uppnått "teoretisk mätt
nad" för den företeelse som undersöks. Det gäller 
då att välja intervjupersoner/etc som kan erbjuda 
så olika data som möjligt för att försäkra sig om 
att mättnad har uppnåtts inom vidast möjliga om
råde för företeelsen ifråga. 

Tillämpat på min fältundersökning blir resone
manget följande: Jag hade en föreställning om att 
våra svenska standardbadrum erbjuder en hel del 
svårigheter för den som skall städa. För att för
vissa mig om att det förhåller sig så gjorde jag 
en fältundersökning i ett antal hushåll. Jag fann 
under observationerna vid städtillfällena att det 
var som jag trodde - badrumsstädningen erbjöd de 
svårigheter jag hade föreställt mig och fler där
till. Efter några hushåll blev observationerna 
mycket enahanda - samma problem återkom gång på 
gång. Jag beslöt då låta det räcka med 10 hus
håll. 

Hur var det då med spridningen, som Glaser & 
Strauss talar om? Jag valde intuitivt olika slags 
hushåll i olika slags hus - villor och hyreshus, 
äldre och nyare, för att fånga in så många städ
problem som möjligt. Dock var jag endast intres-
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serad av standardbadrum, inte av specialdesignade 
badrum. För att vidga efarenhetsområdet intervju
ade jag som nämnts fem kommunala vårdbiträden, 
som hade stor erfarenhet av städning i olika 
slags bostäder. Vad som kom fram i dessa inter
vjuer var samma problem som tidigare, men vissa 
av dem framfördes med större eftertryck än i hus
hållsintervjuerna/-observationerna. 

Även jämförelsen med Glaser & Strauss framställ
ning stöder sålunda slutsatsen att mina lO hus
håll och 5 vårdbiträden var tillräckliga. 

En annan kritisk fråga är om de problem som jag 
kommit fram till verkligen upplevs som problem av 
alla som städar. Kanske är det bara mina inter
vjupersoner, jag själv och referenslitteraturens 
författare och intervjupersoner som har dessa 
städproblem, medan alla andra människor städar 
glatt och villigt? Jag tror inte att det är så, 
och jag styrks i min uppfattning av den stora 
respons jag fått från bl a alla de hushållslärare 
på studiebesök vid SIB, som jag under åren redo
visat mitt projekt för. 

I detta sammanhang kan man diskutera frågan om 
endast problem som upplevs av många människor är 
värda att studera. Kan man strunta i de problem 
som eventuellt bara upplevs av ett mindre, ej 
närmare preciserat antal människor? Var går grän
sen? I mitt fall kan man tänka sig att majorite
ten av Sveriges befolkning av olika anledningar 
inte drabbas av de städproblem jag beskriver. 
Skulle jag för den skull inte gjort denna under
sökning? Jag tror dock att det är ett mycket 
stort antal människor som är mer eller mindre 
drabbade, men det är en tyst skara som inte stäl
ler krav på byggnadsutformningen i ett skede när 
detta är möjligt och inte heller har något forum 
för det. 
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6. BYGGNORM, STANDARD OCH LANEBESTÄMMELSER 

För att ge en orientering om de bestämmelser som 
ligger bakom utformningen av våra hygienrum skall 
jag i detta kapitel kortfattat beröra relevanta 
delar av Svensk byggnorm, Svensk standard och 
lånebestämmelserna. 

·6.1 Svensk byggnorm om hygienrum 

Svensk byggnorm (SBN) innehåller (med dess egen 
formulering) dels föreskrifter, dels exempel på 
lösningar och metoder som uppfyller kraven i 
föreskrifterna samt sådana allmänna råd som Plan
verket i övrigt anser behövas för tillämpningen 
av byggnadsstadgan. Föreskrifterna innehåller 
tvingande krav för myndigheter och enskilda. 

SBN 1980 kapitel 71 föreskriver bl a hur mycket 
sanitär utrustning bostadslägenher skall förses 
med. Där föreskrivs även att "ett hygienrum i 
varje bostadslägenhet - i bostadslägenhet med 
flera plan placerat på entreplanet - skall kunna 
användas för toalettbesök av person i rullstol. 
Efter ändring skall det kunna användas för per
sonlig hygien och kunna utrustas med dusch." 
Planlösningen skall vara sådan att badkar kan 
avlägsnas utan hinder. Badkaret kan ersättas av 
dusch om den boende själv önskar det, men utrymme 
för_ badkar s]<all fi_nnC!S. 

Om man jämför dessa föreskrifter med tidigare 
byggnorm, SBN 1975, ser man bl a att rullstols
föreskriften är ny. Detta är av intresse i städ
sammanhamg, eftersom ett rullstolsanpassat hygi
enrum vanligen är rymligare än ett som inte är 
rullstolsanpassat, och rymlighet underlättar 
städning. Av detta kan man dra slutsatsen att 
hygienrum byggda enligt SBN 1980 i den mån de är 
rullstolsanpassade är mera lättstädade än tidi
gare hygienrum på grund av ökad rymlighet. Min 
fältundersökning gjordes 1977 i badrum som var 
byggda enligt 1975 års byggnorm eller tidigare. 

I SBN 1980 kapitel 63 föreskrivs att hygienrum 
skall anordnas och ges sådana mått att de kan 
användas för avsett ändamål på ett tillfredsstäl
lande sätt, varefter ges exempel på godtagna ut
rymmesmått. Hur dessa mått lämpar sig för städ
ning prövar jag i fullskalestudien. De figurer i 
SBN som är aktuella för denna undersökning åter
ges i slutdiskussionen, kapitel 20. 
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Golvbrunnar har ådragit sig många klagomål i den
na undersökning, dels för att de ligger högre än 
omgivande golv, så att vattnet rinner ifrån dem i 
stället för till dem, dels för att de är svåråt
komligt placerade under badkar. I SBN 32:37 
(1980) föreskrivs bl a följande: 

"Golv i badrum, tvättstugor och andra liknande 
utrymmen, i vilka spill av vatten normalt före
kommer, skall utföras vattentäta om så fordras 
för att skydda angränsande byggnadsdelar och 
utrymmen. I ett rum med golvbrunn skall golvet 
och dess vattenisolerande skikt ha erforderligt 
fall mot brunnen." 

Som exempel på en godtagen princip för utförande 
anges: 

"Om en tillräckligt stor del av golvet omkring 
en golvbrunn utförs med fall mot brunnen godtas 
att övriga delar av golvet anordnas utan fall. 
Detta gäller under förutsättning att dessa de
lar utförs noggrant, så att varken bakfall el
ler svackor där vatten kan stanna uppstår. Dock 
förutsätts att svåråtkomliga delar av golvet, t 
ex under badkar, utförs med en sådan lutning 
att vatten inte kvarstannar och orsakar hygie
niska olägenheter." 

Denna föreskrift med exempel syns borga för att 
vi inte skall behöva besväras av badrumsgolv med 
vattenpölar och bakfall, men den förutsätter en 
viktig, outsagd faktor - att projektörer och byg
gare vet vad "erforderligt fall mot brunnen" in
nebär och hur stor "en tillräckligt stor del" av 
golvet kring golvbrunnen är. Detta har mig veter
ligt aldrig utprovats. Den "tillräckligt stora 
delen" kring golvbrunnen, sträcker den sig l cm 
utanför brunnens kant eller lO? Kanske 20? Före
skriften (som är tvingande) övergår via exemplet 
till en tolkningsfråga, där olika intressenter 
kan ha mycket olika uppfattningar. så länge tolk
ningen överlämnas till byggarna får brukarna fin
na sig i att fösa vattenpölar till golvbrunnen 
med gummiraka eller på annat sätt. 

SBN 1975,32:36 hade i princip samma föreskrift 
och exempel som SBN 1980, fastän ordvalet var 
något annorlunda. I föreskriften sades bl a "I 
rum med golvbrunn anordnas golvet i erforderlig 
omfattning med lutning mot golvbrunnen". 

Går vi längre bakåt, till SBN 1967 (BABS 1967), 
som föregick SBN 1975, så finner vi att kraven 
var annorlunda. Där föreskrevs varken golvbrunn 
eller lutning av golvet mot golvbrunn då sådan 
installerades. Citat: 
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"Golv i badrum, tvättstuga och andra utrymmen i 
vilka spill av vatten normalt förekommer utförs 
vattentätt, om så erfordras för att skydda 
byggnadsdelar och utrymmen under golvet. I rum 
med golvbrunn utförs golvet så, att bakfall och 
svackor inte uppstår." 

Detta var således den föreskrift som gällde under 
större delen av miljonprogrammet för bostadsbyg
gandet, som pågick under åren 1965-75 (l miljon 
bostäder skulle byggas under 10 år). Badrum pro
ducerades med "plana golv", som i realiteten ofta 
fick bakfall. Av statens planverks Kommentarer 
1968/6, SBN 32:2911K framgår att Planverket fick 
förfrågningar om detta, och om att golvbrunn inte 
föreskrevs. Citat ur Kommentarer 1968/6: 

"I SBN 67 finns inga krav på att golvbrunn 
skall finnas i badrum. saknas golvbrunn, er
fordras bräddavlopp på badkar och övriga in
stallationsenheter. 

Planverket har dock framhållit att badrumsgolv 
med golvbrunn som regel är att föredra med hän
syn till utrymmets funktion och att det är 
lämpligare att välja golv med viss lutning mot 
golvbrunnen än golv utan lutning". 

Erfarenheterna av föreskriften i SBN 1967 ledde 
till en skärpning i SBN 1975, som framgår ovan. 

Hur var det då före 1967? I Kungl. Byggnadssty
relsens Anvisningar till byggnadsstadgan 1950 
berörs inte problemet. I handboken BYGG (1951) 
641:18 sägs ingent-ing om golvlu-tning mot golv
brunn, men där visas i en figur hur golvbrunnen 
placeras med silen några cm under asfalt- eller 
betonggolvets nivå och hur golvet inom ett område 
några cm från golvbrunnens kant lutar ned mot 
brunnen. I det kompendium i Arkitektur l, som 
användes vid KTH på 50-talet, angavs att "golvet 
skall ha fall mot golvbrunn". 

I BABS 1960 21:16 anges att golv som spolas med 
vatten, t ex i badrum, skall utföras vattentäta. 
Golvbrunn föreskrivs, och "där golvbrunn anord
nas, lägges golvet och dess fuktisolering i lut
ning mot golvbrunnen". 

Denna lilla tillbakablick på hur frågan om våt
rumsgolvets fall mot golvbrunn behandlats i 
Svensk byggnorm och vilka konsekvenser föreskrif
terna fått i praktiken kan vara av intresse, då 
våra detaljerade byggnormers berättigande disku
teras. Byggnormerna har under 1980-talets första 
hälft, särskilt från byggentreprenörernas sida, 
utsatts för hård kritik och betraktats som allt
för styrande och därmed låsande. 1967 års allmänt 
hållna och ej styrande formulering om att golvet 
i rum med golvbrunn skulle utföras så att bakfall 
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och svackor ej uppstod (således en uppmjukning av 
tidigare föreskrift) räckte dock uppenbarligen 
inte till som norm utan ledde i stor utsträckning 
till "plana golv" med just de bakfall och svackor 
som man ville undvika. Dem måste de boende leva 
med. Krav på golvbrunn och "erforderligt fall" 
mot den blev följden i efterföljande utgåvor av 
SBN. 

Planverkets förslag (årsskiftet 1984/85) till ett 
reviderat kapitel "Fukt- och vattenisolering" i 
SBN har påverkats av de allt vanligare fukt-och 
mögelproblemen. För utrymmen med va-installatio
ner har försäkringsbolagens skadeuppgifter gett 
ett betydelsefullt underlag för var skärpningar 
behövs i SBN. Bl a därför har Planverket föresla
git att mer preciserade krav för våtrum införs i 
kommande SBN. 

Försäkringsbolagen beräknar att de under 1983 
ersatt 70 000 vattenskador för ca 700 miljoner 
kronor enbart i bostäder. De flesta skadorna upp
ges ha varit helt onödiga. Räknar man in själv
riskerna kan den totala kostnaden uppgå till l 
miljard kronor för år 1983 (Westlund 1984). 

Vissa delar av Planverkets förslag är intressanta 
från denna undersöknings synpunkt. I princip går 
de ut på att våta utrymmen (t ex badrum) skall 
anordnas så att angränsande byggnadsdelar och 
utrymmen skyddas mot fukt, och deras ytskikt 
skall lätt kunna rengöras så att de inte medver
kar till att mögel m m uppstår. Skikt, fogar, 
anslutningar, infästningar och genomföringar som 
kan utsättas för vattenspolning eller utläckande 
vatten föreslås göras vattentäta. 

6.2 Svensk standard i hygienrum 

Svensk standard finns för bl a sanitetsgods och 
sanitetsarmatur. Här tar jag endast upp sådant 
som kan vara av intresse för min undersökning. 
För tvättställ finna allmänna anvisningar om ut
loppshål, blandarhål, fästhål, bräddavlopp, mate
rial och montering. Särskilda standards finns för 
sjukhustvättställ. Dessa saknar blandarhål (blan
daren sitter på väggen) och bräddavlopp. De mon
teras inte på konsoler som vanliga hushållstvätt
ställ utan fästs med bultar i väggen, antingen 
tätt mot vägg eller med synliga fästklackar så 
att bakkanten kommer ca 30 mm från vägg. 

standarden för badkar anger måtten längd 1600, 
bredd 700 och höjd 530 ~ 20 mm. Avståndet från 
golv till underkant utloppshål skall vara minst 
70 mm. Vidare sägs bl a att badkaret skall ha 
stödanordningar mot golv som kan regleras 20 mm i 
höjdled inom toleransvidden samt att tomt badkar 
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med stödanordningar skall kunna belastas med 1200 
N (120 kp) mitt på vulsten på vilken kant som 
helst av karets långsidor utan att stjälpa. Sär
skild standard gäller för emaljytor på emaljerade 
badkar av gjutjärn eller stål. 

För duschkar anges måtten längd 900, bredd 900 
och höjd över golv 250 mm. Avståndet från golv 
till underkant utloppsventil skall vara minst 70 
mm. stödanordningar och belastningskrav är formu
lerade som vid badkar, utom att belastningen på 
duschkar gäller vilken sida som helst av karet. 
Särskild standard gäller emaljytor. 

Wc-sitsar skall vara minst 420 mm långa räknat 
från fästdonens centrum och högst 400 mm breda. 
Bl a sägs att sitsen skall vara försedd med lock 
och fästdon och att sits, lock, gångjärn och 
fästdon skall tillverkas av material som inte 
korroderar eller missfärgas och som är resistenta 
mot nötning, slag och stötar. Sits och lock skall 
lätt kunna göras rena och kunna tas loss från 
klosetten utan verktyg. Mått anges för fästhålen. 
sitsen kan levereras utan lock. standards finns 
för golvstående vattenklosett med S-lås, golvstå
ende vattenklosett med S-lås för sjukhusbruk 
(högre än den föregående), golvstående vattenklo
sett med P-lås (till vägg) och vägghängd vatten
klosett. Mått och andra krav anges för dem. 

standarden för golvhide innehåller bl a uppgifter 
om mått, utloppshål, blandarhål och bräddavlopp 
samt fordringar på porslinet. 

-Svens-k --standard--:Eu-r--s-ani te-tsarmatur är -inte spe:: 
ciellt intressant för denna undersökning. Vad 
gäller den synliga delen av blandare anges mått
uppgifter för utloppets läge i horisontalled och 
vertikalled i förhållande till infästningen. För 
övrigt uppges figurerna på standardbladen ej vara 
bindande för produkternas utformning. 

6.3 Lånebestämmelser 

Har lånebestämmelserna haft någon inverkan på 
våra badrums utformning från städsynpunkt? För 
att få svar på den frågan har jag intervjuat fyra 
tjänstemän på Bostadsstyrelsenl), I mycket korta 
drag förhåller det sig på följande sätt. 

Innan God Bostad 1975 inbakades i SBN låg den 
till grund för långivningen. I God Bostad ~ dag 

l)Anna Borelius Brodd, Marie-Lousie Lindohf, Per
Olov Nord och Odd Sturtebecker (augusti 1984). 
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och i morgon (1964) anges inga städsynpunkter på 
hygienrumsutformningen, men där hänvisas till 
BABS 1960 (Byggnadsstyrelsens anvisningar till 
byggnadsstadgan) och handboken BYGG, band V 
(1963). 

Efter 1975 avviker inte lånereglernas standard
krav från SBN. Lånebestämmelserna kan knappast 
sägas ha direkt påverkat hygienrummens utformning 
från städsynpunkt, men vissa samband finns. När 
t ex lamellhusens bredd ökade i slutet av 70-ta
let ökade badrummens längd (för att de skulle nå 
in till hallen från fönsterväggen). Den ökade 
badrumsytan kan ha gjort delar av badrummen mera 
lättstädade på grund av ökad åtkomlighet. 

Rymliga badrum är mera lättstädade än trånga. Hur 
ytorna i en lägenhet fördelas mellan olika utrym
men regleras inte av lånebestämmelserna men skall 
ligga inom SBN:s ramar. Eftersom det är dyrare 
att anlägga badrumsyta än andra rumsytor är det 
inte troligt att badrummen görs större än nöd
vändigt. Egentligen finns (1984) endast två motiv 
för större hygienutrymmen, och det är tillgäng
lighetskraven (handikappnormerna) och statustän
kandet. 

Tilläggsbelopp kan ges för "kvalit~er utöver nor
mal standard" för att sänka driftkostnaderna. För 
kakel till tak i badrum (kakel uppfattas av många 
- även professionella städare - som mera lättren
gjort än andra material) ges emellertid ett sär
skilt tillägg på 2000 kronor. Avgörande för om 
kakel används eller ej blir bl a om tillläggsbe
loppet täcker merkostnaderna. 

Den byggherre som vill installera vägghängda wc
stolar (som ger lättare städning) får inget låne
tillägg för detta. Eftersom vägghängda wc-stolar 
är dyrare i inköp och montering och dessutom krä
ver mera utrymme (för avloppsröret bakom) än 
golvstående wc-stolar kan man dra slutsatsen att 
det blir den senare typen av wc-stol som väljs. 

Extra tillägg ges för plats för tvättmaskin (60 x 
60 cm) och förberedda anslutningar. Tidigare gavs 
också extra tillägg för bide och extra golvbrunn. 
Golvbrunn skall finnas i badrum enligt SBN och 
belånas som följd därav av Bostadsstyrelsen. 

Rördragningars läge (genom golv eller vägg) på
verkas inte av lånebestämmelserna. 

Servicehus för äldre har speciella låneregler. De 
är alltid tilläggsbelånade. 
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Avslutningsvis kan sägas att lånebestämmelserna 
genom åren haft indirekta styreffekter på hygien
rumsutformningen från städsynpunkt. Att kartlägga 
detta noggrannare kräver dock en stor arbetsin
sats och förbigås i denna undersökning, som inte 
är inriktad på lånebestämmelserna. 
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7. LITTERATUR- OCH KUNSKAPSÖVERSIKT 

Avsikten med denna översikt är att ge en oriente
ring om hur man tidigare har uppmärksammat funk
tionsfrågor i bostadsbyggandet och hur städprob
lem i samband med byggnadsutformning har behand
lats i forskning och tidskrifter. Jag har funnit 
det önskvärt att skissera en bild av den forsk
ningstradition jag gått in i. 

Översikten har delats in i åtta avsnitt, i vilka 
redovisas: 

l. Tidig forskning och syn på bostadsutforrnning
en; 

2. Vad några bostadsvaneundersökningar säger om 
städning; 

3. Problemanalyser och litteraturinventeringar 
avseende hygienrurn; 

4. Intervjuundersökningar avseende hygienrurn; 

5. Observerande undersökningar; 

6. Några metodiskt genomförda fullskaleförsök; 

7. Konkreta förslag till förbättringar. Plane
ringsunderlag och rådgivande skrifter; 

8. Pågående forskning. 

Utvecklingen beskrivs i varje avsnitt i kronolo
gisk ordning, vilket inte innebär att de refere
rade böckerna kornmer i samrna ordning. I vissa 
fall blir det inte fråga om referat utan endast 
någon enstaka uppgift ur en källa, men en uppgift 
som är av betydelse för framställningen. De mar
ginalfigurer i kapitlet som inte har numrerats är 
hämtade ur den rapport de placerats vid. En för
teckning över de här refererade böckerna och rap
porterna finns i bilaga l. 

Jag begränsar mig till länder där förhållandena 
är järnförbara med våra. Detaljerade utformnings
synpunkter återger jag inte i denna översikt, 
utan de arbetas in i kapitel 8. En mera fullstän
dig genomgång av städproblem i badrum och syn
punkter på dem, baserad på både litteratur och 
denna studies fältundersökning, redovisas i ar
betshandlingen städproblem i hygienrum (Linn 
A8:1985). 
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Wright (1980) 
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7.1 Tidig forskning och syn på bostadsutform
ningen 

städproblemen i bostäder har troligen funnits så 
länge bostäder funnits, som människor försökt 
hålla någorlunda rena. De hygieniska förhållan
dena i bostäderna började uppmärksammas i de in
dustrialiserade länderna på 1800-talet. Jag tar 
min utgångspunkt i Gwendolyn Wrights studie av 
bostadsplaneringen i Chicago 1873-1913, Moralism 
and the Model Home (1980). Eftersom boken ger en 
mycket intressant bild får den ett relativt stort 
utrymme. Wright visar att man i Chicago redan vid 
sekelskiftet resonerade kring städproblem på ett 
för oss fullt igenkännligt sätt. 

Ett tidigt exempel på kopplingen hushållsarbete
byggnadsplanering ger Wright då hon nämner hand
boken The American Woman's Home, som först publi
cerades 1869. Här pläderade Catharine Beecher och 
Harriet Beecher Stowe för nödvändigheten av att 
planera enfamiljshuset så att husmodern kunde 
hålla hushållsarbetet under kontroll. 

På 1980-talet förekom enligt Wright strävanden 
att förbättra medelklassbostäderna och göra dem 
hälsosammare, lättare att sköta, enklare och 
mindre pretentiösa. Samtidigt uppstod plötsligt 
en obekväm medvetenhet om de fattigas förfärande 
boendeförhållanden. Under detta årtionde började 
man tala om sådana frågor som vattenledning, sol
ljus, ventilation och renlighet, inte bara med 
tanke på medelklassbostäder utan också för arbe
tarbostäder. Perioden mellan 1890 och 1910 har 
kallaTs "the golderi age of puhlic healtfi"--i Ame
rika. Man forskade i bl a bakteriologi och upp
täckte miljöns betydelse för hälsan. Huvudvikten 
lades dock vid utbildningen - massiva kampanjer 
fördes för att lära människor sköta såväl sin 
personliga hygien som bostadens hygien. Tuberku
losen skulle bekämpas med renlighet och ordning -
vilket blev en betungande uppgift för husmödrar
na. En ny sorts arkitektur uppstod. Draperier, 
stoppade möbler, heltäckande mattor och andra 
tänkbara bakteriegömmor skulle ut ut bostäderna. 
Eftersom damm ansågs hysa bakterier skulle det 
finnas så få dammsamlande detaljer som möjligt, 
och inga ornament. Ljus och luft kom in i bostä
derna. stora, renskrubbade verandor blev vanliga, 
öppna under sommaren och inglasade under vintern 
som "solrum", och många aktiviteter i bostaden 
kunde företas utomhus. 

Sanitesgods av porslin hade börjat tillverkas 
omkring 1880, och vattenklosetten (uppfunnen om
kring 1778) hade kommit i allmänt bruk. Badrum
met, som var en nyhet under 1890-talet, blev 
standard i medelklassbostäderna. Det kompakta 
badrummet på 1,52 x 1,52 m (five-feet-by-five
feet) var vanligt. 
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Den vita färgen blev populär inomhus. Den tydde 
på sanitär medvetenhet. Tvättbara väggplattor för 
kök och badrum var alltid vita, liksom vaxduk och 
emaljfärg. Golven belades med ljus linoleum. All
ting måste inte bara vara rent, det måste också 
se rent ut. En hushållsekonom, Sophronia Maria 
Elliot, påpekade dock att kvinnor aldrig kunde 
göra bostäderna alltigenom hälsosamma, hur duk
tiga de än var, eftersom de flesta inte bodde i 
hus som var byggda för dem. Därför borde arkitek
ter och bygga~e ta reda på vanliga familjers be
hov, och politikerna borde lyssna mera på konsu
menterna. 

Wright skriver vidare att Arts and crafts-rörel
sen, som inte direkt var en ny stil utan bl a 
innebar en medvetenhet om ändamålsenlig utform
ning av vardagsvaror, medförde att arkitekter, 
reformatorer och husmödrar träffades vid möten 
och diskuterade med varandra. Många delade de 
estetiska uppfattningarna i rörelsen, men kvin
norna talade dessutom om skötsel och hälsa, och 
de sociala reformatorerna utvecklade argument för 
mer omfattande standardisering och ekonomi i bo
stadsbyggandet. Arkitekterna lärde av dessa grup
per som med lidelse ägnade sig åt bostadsbygg
nadsfrågorna. 

Ladies' Horne Journal lät arkitekter utforma 
"model houses" med badrum och utan ornament. Pre
fabricerade typhus marknadsfördes genom katalo
ger. 

Vid denna tid ökade starkt antalet kvinnor som 
arbetade utanför hemmen, skriver Wright. Ar 1910 
utgjorde kvinnorna cirka en fjärdedel av den av
lönade amerikanska arbetskraften. I en tid
skriftsartikel framhölls att för en upptagen 
kvinna borde framtidens hus kunna spolas rent med 
en vattenslang. Hembiträdesbrist uppstod redan 
nu, eftersom kvinnor fann att fabriksarbete gav 
dem större oberoende än hembiträdestjänsten, för 
ungefär samma lön. Det talades om lägenheter för 
ungkarlsflickor och om professionell service för 
städning, tvätt och matlagning. Hushållsekonomer
na ville utnyttja den moderna forskningen för att 
förbättra bostäder och hushållsarbete. De var 
medvetna om kommersialismens faror och insåg att 
enbart materiella lösningar inte räckte till för 
att komma till rätta med boendeproblemen. Men de 
specificerade inte sina mål (detta var under 
1900-talets första decennium). 

Hushållsekonomerna (horne economists) var kvinnor 
och utbildade i sin tur kvinnor vid universitet 
och skolor. De flesta hushållsekonomerna ville 
utbilda ett stort antal konsumenter hellre än ett 
fåtal kvinnliga designers (manliga designers var 
tydligen inte att tänka på i detta sammanhang). 
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Kurser i "domestic architecture" hölls, artiklar 
och böcker skrevs. Tyvärr höll hushållsekonomerna 
inte tillräcklig kontakt med den professionella 
byggverksamheten och de ignorerade byggarbetarna 
som skulle bygga bostäderna. Arbetarklasskvinnor
na ville inte acceptera den asketiska, förenklade 
modellbostaden eller den moderna husmoderns in
dustrialiserade image. Byggnadsarbetarna motsatte 
sig "moderniseringen" av byggena. Båda dessa 
grupper visade sig motsträviga för medelklassre-
formatorerna. · 

Hushållsekonomerna fick medhåll av vissa radikala 
arkitekter i att enkelhet skulle vara grundläg
gande för bostadsutformningen. Bostaden skulle 
vara funktionell, d v s arbetet i bostaden skulle 
ligga till grund för utformningen. Kol skulle 
t ex inte behöva skyfflas ned i källaren för att 
sedan bäras upp igen. Där skulle inte finnas någ
ra springor eller lister som samlade damm. Mate
rialen skulle vara släta och lättvättade. Onödiga 
möbler, souvenirer och liknande, skulle förpassas 
till vinden - om man ens behövde en vind. släta 
ytor och enkla linjer - samma formelement skulle 
under det tidiga 1900-talet karaktärisera det 
arkitektoniska avantgardet i Europa och USA. Hus
hållsekonomerna förordade en industriell estetik 
och exemplifierade med kontor, restaurangvagnskök 
och laboratorier. 

I början av 1900-talet blev medelklassens villor 
mindre och enklare än tidigare, med öppnare plan
lösningar. De blev också mera lika varandra. En 
rad förbättringar g_~pomfördes i medelklassbostä
derna ~ badrum, brandskydd, isskåp, gasspis, te
lefon, handdriven tvättmaskin, vattenburen upp
värmning. Tidens radikala reformatorer föresprå
kade en standardisering av arkitekturen för att 
nedbringa byggkostnaderna och uppnå en större 
jämlikhet. Matlagning, städning och barnomsorg 
skulle centraliseras till serviceinrättningar 
utamför bostäderna, så att dessa skulle hysa en
dast de känslomässiga och sociala delarna av bo
endet. 

Men plötsligt blev köket den moderna bostadens 
centrum och på köket fokuserades uppmärksamheten 
i mönsterböcker, hushållstekniska handböcker och 
kvinnotidsskrifter. Orsaken till detta var att 
man ansåg att köket mer än alla andra utrymmen 
borde vara vetenskapligt planerat och skött. Mo
dellköket skulle nu vara kompakt och kvadratiskt, 
cirka 3,3 x 3,3 m - mycket mindre än det hade 
varit på 1800-talet. Kontorens arbetsstol dök upp 
i köket. Övriga möbler i bostaden blev mycket 
lättare, rotting och bambu användes även inomhus. 
Matsalen minskades och baserades på matbordets 
utrymmesbehov - en ekonomisk nödvändighet som 
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förklarades som "vetenskaplig planering". I stör
re städer blev det vanligt att bo i lägenheter i 
flerbostadshus. 

Den vetenskapliga dräkten som bostadsplaneringen 
kläddes i ändrade dock varken kärnfamiljen eller 
husmoderns roll, den fick dem bara att te sig 
mera moderna. Tidskrifterna, som tidigare visat 
enkla, ekonomiska hus som ritats eller åtminstone 
byggts om av ägarna själva, lät nu arkitekter och 
professionella reformatorer skriva om samhälls
planering. De olika kvinnoorganisationerna vände 
intresset från hem och familj till suffragettrö
relsen och till utbildning för kvinnor som sam
hällsmedborgare. Utbildning och professionalism 
ansågs som förutsättningar för kompetent arbete 
på alla områden. Till och med pyntandet av det 
egna hemmet blev en uppgift för experter. 

Två husmödrar, Christine Frederick och Mary Pat
tison, förklarade sig vara boendevetenskapare. 
Som "experter på hushållseffektivitet" värderade 
de bostadsarkitektur och möblering, hushållsar
bete och familjeliv efter rigida och förenklade 
kriterier för effektivitet, hämtade direkt från 
experiment i den industriella produktionen. De 
utvecklade sina riktlinjer i sina egna förorts
kök, som hade förvandlats till vetenskapliga 
laboratorier eller "högkvarter för hushållseffek
tivitet". Ingen av dem diskuterade dock bostaden 
som familjens sociala hemvist. Bostaden blev en 
isolerad arbetsplats, där husmodern kunde ha 
fullständig kontroll över sina professionella 
plikter som bostadsadrninistratör. De båda exper
ter~a gav var för sig ut handböcker med titlar 
som exempelvis Fredericks Household Engineering: 
Scientific Management in the Horne under åren 
1912-18. Referenserna till Frederick Winslow Tay
lor var iögonfallande. (Scientific Management är 
Taylors term. Taylorismen går bl a ut på att dela 
upp arbetsprocessen i dess grundelement och tids
reglera dem för att få fram en så effektiv pro
cess som möjligt.) 

Denna funktionalistiska syn utgick inte från be
aktande av husmoderns behov och erfarenheter utan 
från studier av abstrakta effektivitetsmodeller 
och jämförelser med industrin, mer eller mindre 
malplacerade. Få människor frågade vems behov som 
egentligen tillgodosågs med detta systern, menar 
Gwendolyn Wright. 

Det finns en parallell i Sverige till den ameri
kanska rörelsen för enklare och hälsosammare hem
inredning. Det var Ellen Key, som vid sekelskif
tet propagerade för "skönhet för alla". Elisabet 
Stavenow-Hidernark har beskrivit detta i Villabe
bebyggelse i Sverige 1900-1925 (1971). Ur ka
pitlet "Skönhet i hemmen" citerar jag följande: 
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"Att hjälpa arbetarna att få vackra och trev
liga hem uppfattade Ellen Key som en viktig 
och omedelbart pockande uppgift. Hon vände sig 
mot dem, som ansåg att konsten och skönheten 
först blev aktuell sedan alla fått bostäder 
och mat att äta sig mätta. Också den hungrige 
kan ha sin skönhetslängtan, menade Ellen Kay 
och påpekade 'att mycket ont - icke minst su
periet - bland annat kommer .av behovet att för 
några korta stunder försköna livet, se det i 
färg och ljus, förnimma den stegring av livs
känslan som ruset till en viss punkt medde
lar'. Om man däremot kunde ge arbetarna en 
miljö, där längtan efter ljus, sol, färg och 
renlighet tilfredsställdes, skulle man avse
värt förbättra sedliga och sanitära förhållan
den. 

En skönhetsuppfostran av folket skulle omfatta 
också kropps- och hälsovård. En badstuga på 
varje gård, ett badrum i varje stadsvåning 
borde vara ett ovillkorligt behov. Då skulle 
renlighet inte längre behöva vara ett över
klassmärke."l) 

Stavenow-Hidemark nämner vidare bl a det arbete 
som studentföreningarna Verdandi och Heimdal i 
Uppsala lade ned på estetiska och hygieniska pro
blem. Veckotidskriften "Idun" blev ett språkrör 
för de hygienistiska strävandena för hemmiljön. 
En av dess medarbetare, Elna Tenow, startade un
der 1900-talets första decennium rörelsen Solidar 
för hemmens utformning och skötsel efter ratio
nella och hygieniska principer. Stavenow-Hidemark 
besk-r-ive-r rö-rersen-på- detta--sätt: 

"Hon utgick från överklassens problem, försök
te få husmödrarna att själva sköta sina hem 
och därför göra dem mer lättskötta. För den 
hjälp som ändå behövdes ville hon ordna en 
hemhjälpsbyrå. I hemmen skulle salongen utby
tas mot familjerum, matsalen mot matvrå. Varje 
familjemedlem skulle ha eget sovrum, allt 
glest möblerat, lätt att vädra, tvätta och 
damma; gardiner, mattor och prydnadssaker 
skulle därför finnas i minsta möjliga mån.---

För arbetarklassen ville hon införa bad i 
folkskolorna tillsammans med snabbtvättinrätt
ning för barnens kläder. Därigenom skulle ren
lighetsbehovet spridas till hela folket. Ren
ligheten är den fysiska motsvarigheten till 
renheten i sinnet.---" 

llEtt urval av Ellen Keys viktigaste essayer har 
sammanställts av Ronny Ambjörnsson i Hemmets 
århundrade, Aldus/Bonniers, Stockholm 1977. 
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På Elna Tenows initiativ tillsattes en kommitte 
som skulle arbeta fram förslag för bostäders hy
gieniska utrustning. Kommitten förordade badrum 
även i de minsta arbetarlägenheterna, fritt varm
vatten, centralvärme för varje våning, elektriskt 
ljus, elektriska dammsugare och kopplade inåtgå
ende fönster som skulle stängas med espagnolettl) 
m m. Även journalisten Gwen, Else Kleen, gav ut 
böcker om hemmets skötsel, där renligheten beto
nas. Tidens bostadsideer avspeglades i damtid
ningen "Mitt hem". Stavenow-Hidemark skriver om 
alla som arbetade för sanering av hemmiljön: "De 
agerade alltid utifrån en hel livsuppfattning, 
där renligheten, hälsan och bildningen tillsam
mans skulle främja individen och därigenom hela 
folket." 

Den hushållsrationalisering på taylorismens grund 
som Christine Fredrick och Mary Pattisen arbetade 
med i USA fick sin fortsättning i Tyskland. En av 
Predricks böcker översatts till tyska. I detta 
land, som i många andra länder, rådde i början av 
1900-talet en svår bostadsnöd bland de fattiga, 
och den förvärrades ytterligare efter första 
världskriget. Under 20-talet arbetade man på att 
få fram små men ändå väl fungerande bostäder till 
överkomligt pris. För att dessasmå lägenheter 
skulle fungera planerade man dem med industrins 
rationella metoder. Gisela Stahl skriver om detta 
i uppsatsen "Von der Hauswirtschaft zum Haushalt 
oder wie man vom Haus zur Wohnung kommt" i ut
ställningskatalogen Wem gehört die Welt - Kunst 
und Gesellschaft in der Weimarer Republik från en 
"motutställning" till Europarådets 20-talsut
ställning i Berlin 19772). Delar av uppsatsen 
refereras här nedan. 

I Weimarrepubliken bedrevs bostadsbyggandets ra
tionaliseringssträvanden främst på statlig nivå 
med hjälp av vänsterorienterade organisationer av 
arbetare och intellektuella, skriver Stahl. Det 
fanns dock inga kriterier för utvecklandet av 
minimibostaden, och framför allt kände man inte 
till behoven hos de befolkningsskikt som dessa 
bostäder var avsedda för. Arkitekterna förlitade 
sig till stor del på vetenskapliga analyser,d v s 
de anlitade medicinare, socialhygieniker och sta
tistiker m fl för att räkna ut de biologiska 
miniroifordringarna med hänsyn till lägenhetsstor
leken. Utformningen grundades på en estetik, som 
befriad från allt överflödigt propagerade för att 
formen skulle följa funktionen. Serieproduktionen 

l)Huru böra våra bostäder inredas? Utlåtande af
gifvet af den å diskussionsmötet den 28 mars 
1906 tillsatta komiten. Stockholm 1906. 

2 >weimarrepubliken varade under åren 1918-1933. 
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skulle in i bostadssfären. "Den socialistiska 
människan" skulle finna sin adekvata bostadsform 
i den standardiserade lägenheten med de standar
diserade möblerna. Kvinnans frigörelse fordrade 
att familjen avlastades hushållsarbetet. Centra
liserade storhushåll hägrade. 

De radikala tankegångarna fick dock ingen motsva
righet i människors sätt att leva. Människorna 
anpassade sig inte till den nyktra sakligheten 
utan drog in i de normerade lägenheterna med by
feer, kommoder, svarvade stolar och plyschdrape
rier. Endast det bildade borgerskapets yngre ge
neration var inriktad på de nya ideerna. Men tid
skrifter, utställningar, mönsterlägenheter och 
upplysningsskrifter förde en seg kamp under mot
tona "Uppfostran till en ny boendekultur". "Möb
ler, mode, klassmedvetande", "Bo klassmedvetet" 
etc. 

Även bland arkitekterna inom det nya byggandet 
fanns det motståndare till den strängt formala 
sakligheten. Bruno Taut frågade 1927 med anled
ning av S Giedions bok Die befreite Wohnung vem 
som blev befriad. Inte de boende, utan arkitek
ten, som kunde bestämma att här skall ni sova, 
här skall ni äta, här skall ni arbeta, och ve er 
om ni försöker göra det på något annat sätt, det. 
går inte! (Ur ett citat av Taut.)ll 

Köket spelade en väsentlig roll i alla försök 
till planrationalisering. Köksrationaliseringen 
med rötter i USA utvecklade sig till en rörelse 
under mottot "Befria kvinnan från hushållsarbe

_....,,,, ... u •. unb --'Ee-'1-.-·Kekcet -- bostadens fabrik-~ blev föremå-l för 

'fi..gWI. 7. 3. Del. 
n~- O ch WI.P..e.V,

R,.v, paA.an.de. J.a.rrU...f_ j .e.
kwd..oi.ek.ei. n , !JA 
'f II..R.d..vUc/u, Di.e. /l.a
liond.l..e. lia.w,ha.f.i..o
/illvw.ng, 1922. 
( Sf..a.hf. 1977 J. 

arbetsplatsanalyser. Tids- och rörelsestudier 
genomfördes och till förebilder tog man effekti
va, lönsamhetsstyrda köksanläggningar som restau
rangvagnar och fartygskök. Fabrikernas och konto
rens arbetsbesparande, ekonomiska företagsled
ning, som hade lett till en oanad ökning av pres
tationsdugligheten, skulle införas i hushållen. I 
Stahls uppsats finns illustrationer som exempli
fierar de rörelsestudier som gjordes. Där visas 
energiförbrukningen vid olika kroppsställningar 
och hur man bör stå eller sitta när man diskar 
(se vidare kapitel 9). 

Hushållsarbetet blev ett yrke (men obetalt). Det 
uppvärderades också ideologiskt - samtidigt som 
rationaliseringsingenjörer arbetade med köksprob
lemen blev kök och bostad motiv för konstnärerna. 
Kvinnornas hushållsarbete proklamerades som en 
högre kallelse, som en ära och värdighet, som 
förverkligandet av kvinnans könskaraktär. Detta 

llse även Bruno Taut, Die neue Wohnung. Die Frau 
als Schöpferin, 1926. 
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gällde dock inte kvinnorna i proletariatets över
befolkade, eländiga bostadsområden. 

De rationaliserade serieköken som installerades 
såväl i proletära som i borgerliga hushåll kunde 
dock inte göra kvinnorna till ekonomiskt själv
ständiga individer med möjligheter att välja mel
lan olika yrken. Hushållsarbetet förblev privat. 

Men: 
"Problemet att göra hushållsarbetet för kvin
norna rationellare är lika viktigt för nästan 
alla befolkningsskikt. Såväl medelklassens 
kvinnor, som i många avseenden hushållar utan 
någon hjälp alls, som arbetarklassens kvinnor 
som ofta även måste sköta ett yrkesarbete 
,.Jtanför hemmet, är så överbelastade att deras 
överansträngning på sikt torde medföra följd
verkningar för den allmänna folkhälsan." 

så beskrevs sakernas tillstånd av arkitekten 
Grete Schlitte-Lihotzky, som utformade det berömda 
Frankfurterköket. Detta kök blev symbolen för den 
socialdemokratiska bostadspolitikens framgångar i 
Frankfurt under ledning av Ernst May, skriver 
sta hl. 

Grete Schlitte-Lihotzkys uttalande är inte helt 
ointressant i dagens Sverige med sjunkande nati
vitet och bland kvinnor ökande antal stressymp
tom. 

Det tyska "Neues Bauen" var en av rottrådarna 
till funktionalismen i Sverige och köksundersök
ningarna vid Hemmens Forskningsinstitut på 40-
talet. 

I Sverige utkom 1921 betänkandet Praktiska och 
hygieniska bostäder, avgivet av sakkunnige för 
utredning av frågan om bostadssociala miniroiford
ringar å med allmänt understöd tillkommande små
lägenheter. Betänkandet behandlar bostadsområdens 
planering, byggnadssätt och byggnadstyper, små
lägenheternas planproblem och byggnadsplaner för 
bostadsområden. I betänkandet beskrivs bl a för
hållandena i smålägenheter där utrymme och sani
tära anordningar för mattillredning, bakning, 
disk, småtvätt, personlig hygien och städning är 
begränsade till diskbänken i köket med vattenkran 
och avlopp. Författarna konstaterar att det med 
så torftiga hjälpmedel är svårt att på ett fullt 
tillfredsställande sätt hålla hem och barn nöd
torftigt i ordning och rena. Lägenherna bör på 
ett effektivare sätt tillgodose renlighetens mi
nimikrav. Citat (s 95): 

"Från flera håll har hos kommitterade i detta 
syfte föreslagits som miniroifordran å stats
understödd smålägenhet, att den skall innehål
la ett badrum med badkar och övriga nödiga 
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sanitära anordningar. Detta förslag kunna kom
mitterade icke förorda. I arbetareklassens 
levnadsvanor ingå icke regelbundna bad, och 
ett badrum skulle därför sannolikt ofta icke 
möta ett verkligt behov. Sannolikt skulle det 
- vad erfarenheten även från större lägenheter 
bestyrker - i regeln endast komma att användas 
som tvättrum och som skräprum eller, i sämsta 
fall, såsom ett extra sovrum, vartill det tor
de vara olämpligt både genom sin litenhet och 
genom sitt läge, då det av planekonomiska skäl 
ofta torde förläggas mitt inne i huset utan 
direkt dager. De betydande extra kostnader, 
som ett badrum betingar, såväl för anlägg
ningen som för driften, torde därför icke med
föra motsvarande gagn". 

HSB inrättade redan från starten 1923 duschrum i 
sina lägenheter, och i 1930 års HsB-produktion 
hade alla lägenheter badrum (HSB, 1954). Detta 
framstår som en oerhört hög standard vid läs
ningen av Ludvig Nordströms Lort-Sverige, se ne
dan. 

Tiqu~ 7.4. 7vå HSB-ga~um: a ~ån 20-talet~ ~lut, g ~~ån 
7954. UA HSB (7954). 

Kommitten för standardisering av byggnads
material, som initierades av Sveriges Industri
förbund och Svenska Teknologiföreningens avdel
ning för Husbyggnadskonst 1919 och delvis finan
sierades med statsanslag genomförde flera utred
ningar, av vilka Köket och ekonomiavdelningen i 
mindre bostadslägenheter publicerades 1934. I 
boken behandlas bl a bostadsplaner, bostadens 
funktioner, hushållsarbetets teknik och utrymmes
behov, förvaring, kökets utrustning, plan och 
utformning. Följande citat ur avsnittet om bo
stadens skötsel kan vara av intresse i dag, cirka 
50 år senare: 
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"Bostadens skötsel: städning och rengöring. 

Dessa arbeten, som ej här skola behandlas i 
detalj, taga en stor del av husmoderns dag i 
anspråk. De underlättas i hög grad av en enkel 
och redig bostadsplan utan vinklar och vrår, 
av befintligheten av sanitär installation -
ledningar för vatten, varmvatten och avlopp -
släta ytor och goda och hållbara ytbehand
lingar. Utensilier böra så långt möjligt för
varas dammfritt i slutna skåp och onödiga 
vägg- och bordsprydnader undvikas. En eller 
två torkmattor nära intill utanför eller in
nanför entredörren kan inbespara mycket arbe
te." 

Vidare sägs att ett väl beläget och inrett städ
skåp är till stor nytta, och dess plats diskute
ras. Författaren, arkitekten Osvald Almqvist, 
behandlar även lämplig arbetsgång och lämpliga 
arbetsställningar. För övrigt innehåller boken 
förslag till standardutformningar av köksinred
ningar. 

Ludvig Nordströms Lort-Sverige (1938) ger en bild. 
av bostadsförhållandena på den svenska landsbyg
den så som de avslöjas under författarens inspek
tionsresa och beskrivs av de 43 provinsialläkare 
han träffade i hela landet. Bl a framgår att i 
ett industrisamhälle i nedre Norrland inrättades 
under perioden 1933-37 "bad-och duschrum" i en
dast var åttonde lägenhet, vilket kan jämföras 
med den standard HSB införde redan 1930 med bad
rum i varje lägenhet. Nordström skildrar målande 
hur den fattiga landsbygdsbefolkningen bor i 
eländiga kyffen med svarta sotiga kök, små mörka 
rum fyllda med utdragssoffor och med stora barn
skaror krälande i smuts, lump och matrester. 

Gunnarsson & Olsson ger i Om bostadens våt
utrymmen ur funktionell synpunkt (1968) en his
torik över badrummets utveckling med intressanta 
illustrationer men med mycket knappa källhänvis
ningar. I början av trettiotalet, skriver förfat
tarna, blev det praxis att familjebostäder skulle 
utrustas med badrum. Citat: 

"1942 infördes standarden i Statens Byggnads
lånebyrås rekommendationer och det utbildades 
snabbt en standard, som innebar att familje
bostäderna kom att innehålla minst (och van
ligast) badrum utrustade med wc-stol, tvätt
ställ, badkar, toalettskåp samt krokar för 
handdukar. - standarden var inte resultat av 
ett medvetet studium av helhetsbilden av hygi
enfunktioner utan snarare slutpunkten i en 
lång och i viss mån slumpartad utveckling av 
trial-error-typ. Utrustningen, hygienmöblerna, 
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som kom till användning i badrummen, hade fun
nit sin 'slutgiltiga' form redan vid sekel
skiftet." 

I Den okända vardagen - om arbetet i hemmen av 
Brita Akerman m fl (1983) skildras de svenska 
hyreslägenheternas utveckling från 1800-talet 
till 1920-talet och bostadsutvecklingen därefter 
fram till nutid. I boken beskrivs även hur städ
ningen bedrivits under denna tid, liksom hus
hållsundersökningar och hemforskning. Bl a nämns 
att man inom HFI (Hemmens forskningsinstitut) 
omedelbart efter starten 1944 intresserade sig 
för bostadens rengöring och vård ur olika aspek
ter. HFI gjorde specialstudier av golvmaterial 
från rengörings- och vårdsynpunkt, testade damm
sugare, studerade städredskapens utformning, fö
reslog mått på städskåp m m. HFI övergick med 
tiden till Konsumentinstitutet, som senare blev 
Konsumentverket. Hela tiden har städningen varit 
föremål för studier, och broschyrer om städmeto
der och städredskap har flera gånger getts ut. 
Boken tar upp bostadsutformningens samband med 
hushållsarbetet, speciellt köksarbetet, men går 
inte närmare in på städsynpunkterna.l) 

7.2 Vad några bostadsvaneundersökningar säger om 
städning 

Bostadsvaneundersökningarna kom när de tidigare 
tayloristiska processtudierna mot slutet av 30-

----- ----ta±et--aörjaäe-komp;Let-ter-as med- sociologiska 
forskningsmetoder. Undersökningarna bygger på 
enkäter och intervjuer. 

Akerman (1941) Brita Akerman redovisar i Familjen som växte ur 
sitt hem, (1941) en undersökning av 214 stock
holmsfamiljers bostadsvanor och önskemål. Av ka
pitlet om lägenheterna framgår att hyreslägenhe
terna från slutet av 1800-talet försågs med biot
rymmen som tambur, skafferi och garderob och att 
de större lägenheterna fick vattenklosett och 
badrum. Smålägenheterna kom på efterkälken -varm
vatten, badrum och hiss förekom knappast före 
1920-talet. Efter 1920 ökade standarden på små
lägenheterna, de försågs med tvätt- och duschrum 
och så småningom badrum. 

städskåp fanns i 88% av undersökningens HsB-lä
genheter, 53% av de övriga moderna lägenheterna 

l)Rudberg E, "'stäng in arkitekten i kokvrån!', 
Kvinnorna och bostadsplaneringen" och steenberg 
E, "Hålla ordning och hålla rent" i Akerman m 
fl (1983). 
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och i 9% av de omoderna. Ofta var lägenheterna 
för trånga. Åkerman skriver (s 72) "Ju fler per
soner som tränger ihop sig på en liten lägenhets
yta, ju grundligare måste den dagliga städningen 
vara för att lägenheten skall hållas i stånd. 
Det avgörande för hur lång tid städningen tar är 
tydligen hur pass intensivt bebodd ytan är". 
Grovt räknat använde husmodern 2 timmar om dagen 
för städning under veckans fem dagar, 3/4 timme 
mer på fredagen och lika mycket mindre på sön
dagen (s 73). Beträffande städning frågades också 
om det fanns sopnedkast, piskrum med vädrings
plats och vad golven var av för material. 

Vissa av undersökningens lägenheter hade egna 
badrum, andra hade tillgång till gemensamt badrum 
i fastigheten, en del hade duschrum eller tvätt
rum och ungefär 1/4 av samtliga hade ingen av 
dessa bekvämligheter. städproblem i badrum var 
ingen specificerad fråga i undersökningen, men 
det klagades ofta på hygienen i de fastighetsbad
rum som delades av flera familjer ("si och så med 
rengöringen"). 

Undersökningens viktigaste resultat var enligt 
summeringen att "den vanliga, hyggliga, svenska 
familjen" lever. "Talet om att familjen skulle 
vara stadd i upplösning är falskt." Men familjen 
hade det trångt, "både andligt och materiellt". I 
summeringen framställs önskemål om större bo
stadsytor, men om det inte var ekonomiskt möjligt 
skulle bostäderna åtminstone inredas med tanke på 
familjen: ett rymligt och välbelyst kök och ett 
avskilt sovutrymme för barnen. Vardagsrummet fick 
maka åt sig. En bruksanvisning till lägenheterna 
med en kortfattad motivering till lägenhetsplanen 
skulle fungera som bostadsupplysning och lära 
människor att inte hyra bostad på intuition. 

Lennart Holm redovisar i Familj och bostad (1955) 
fem fältstudier i moderna svenska familjebostäder 
1951-54. I viss mån berörs städning i studierna. 
Medeltiden för städningen per dag anges vara l 
1/2 timme, på fredagar 2 1/2 timme. Grundlig 
städning med dammsugning och mattpiskning skedde 
enligt städundersökningen i flertalet hushåll en 
gång i veckan och storstädning med piskning av 
sängkläder och möbler en gång per kvartal eller 
halvår. I en av studierna uppgav l% av de inter
vjuade att deras lägenhet var svårstädad. Sär
skilt besvärliga detaljer var fönstrens rengöring 
(besvärliga skruvar), obehandlade parkettgolv, 
klinkergolv i badrum och linoleummattan i köket. 
Särskilt bra detaljer var de permanentbehandlade 
parkettgolven, linoleummattorna och de fanerade 
dörrarna. städskåpet ville de intervjuade helst 
ha i köket, inte i klädkammaren. Placering i tam
buren kom där emellan. 
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T 278. Städtidens fördelning pd olika rum (%). (Dagstudien.) 

Rum Andel av städtiden 

kök 
vardagsrum ...................... . 
sovrum .... ; ..................... . 
badrum ......................•.... 
övriga ......... · .................. . 
ute .............................. . 

Summa l 
T 279. Frekvensen av städning (%). 

25 
15 
25 
3 

30 
2 

100 

((;; = Gustavsberg, Gä = Gubbängen, S = Svedmyra.) 
Mediangruppen i fetstil. 

~ = = "" ~ ~ "' "' " ~ a a "" ... ~ "" " = .. ~ ~ ·~ = = "' ·~ " " " ·~ 
... .. = .. 

= .. .... = ~ ~ " "" .. "' .. "" "" .. .. .. .. .. .. 
"" .. ... .... .. .... .. 

grundlig städning : ...... G 1 - 1 66 2 15 -
G ä - - 4 68 4 20 -

dammsugning .......... G 14 9 13 45 17 1 -
piskning av mattor ...... S 1 - 3 69 7 5 -

G 5 4 4 55 ·4 5 5 
G ä 5 - 1 63 12 11 2 

piskning av sängkläder .. s - - 1 3 3 11 6 
G 1 - 1 3 3 29 10 
G ä 2 - - 12 6 32 4 

storstädning ............ G - - - - - 2 2 
G ä - - - 4 - 4 -

piskning av möbler ..... G - - - 7 6 9 4 

~ 
... -;: .. .. .... .. 

~ .Q E! 
·~ ·~ o .. .. ~ = = .. .. .. 
"" .. "" .... .... .... 
- 14 1 
- 2 2 
1 - -
5 9 1 
6 10 2 

- 6 -
34 41 1 
26 25 2 
21 21 2 

23 71 2 
18 68 6 

18 52 4 

7.2 

Vad som är påfallande i Holms undersökning är den 
ringa andel av städtiden som ägnas åt badrummet. 
En detalj som skiljer städvanorna 1951-54 från 
nutida städvanor är storstädningen. I Holms un
dersökning storstädade alla hushåll från en gång 
i veckan till en gång om året. I min fältunder
sökning av 10 hushåll var det endast ett hushåll 
som brukade storstäda, och det gjordes två gånger 
om året. De övriga gjorde över huvudtaget inga 
storstädningar - man tog lite då och lite då. 

Holm behandlar badrummens storlek och disposition 
(men inte direkt städbarhet) och jämför fem 
grundtyper av plandispositioner. Han nämner också 
att redan i trerumslägenheter var önskemålen om 
separat wc framträdande. Väsenligt för bostadens 
hygien var för övrigt välordnade entreförhållan
den - i synnerhet i hushåll med små barn som drog 
in smuts från lekplatserna. 

I 1000 husmödrar om hemarbetet, Konsumentinstitu
tet (1961), redovisas resultatet av en undersök-
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ning i vilken ett urval husmödrar intervjuats och 
fört dagböcker under en vecka år 1957. skriften 
ger en översikt av hur hushållen var utrustade 
med tekniska hjälpmedel, hur arbetet organisera
des och husmödrarnas åsikter och önskemål i fråga 
om hemarbetet. Det framgår att få hushåll (med 
den tidens mått mätt) hade tillgång till betald 
hemhjälp - av samtliga hushåll hade 5% hemhjälp 
som arbetade mer än 20 timmar per vecka, 3% hade 
sådan som arbetade mindre än 20 timmar. I stock
holmshushåll, i tjänstemannahushåll och då hus
modern hade förvärvsarbete var andelen hemhjälp 
något högre - 13%. 

I skriften redovisas bl a hur stor andel av hus
mödrarna som får hjälp i hushållsarbetet av sina 
män, hur lång tid olika sysslor tar (tiden för 
städning återges i avsnitt 4.1) och hur man ut
fört sysslorna. De sysslor som i övervägande grad 
bedömdes som "tråkiga" var att skura golv och 
piska mattor. Husmödrarna ombads att välja två 
faktorer bland sex alternativ, som de ansåg vik
tigast för att hemarbetet skulle gå lätt och bra. 
De sex alternativen och andelen husmödrar som 
valde dem var följande: köksinredning 67%, bo
stadsutrymmet 41%, lättskött bostad 34%, bra hus
hålllsutrustning 28%, lämpliga förvaringsutrymmen 
19% och goda inköpsmöjligheter 8%. 

Byggforskningsinstitutets bostadsvaneundersökning 
1980 "Bostadsutformning och bostadsanvändning" 
med Stefan Dahlgren som projektledare och redo
visad bl a av Lindqvist, Orrbeck, Westerberg i 
Bostaden i norm och verklighet (1980) behandlar 
primärt inte städfrågor. Entreutrymmets städbar
het berörs dock av Orrbeck i uppsatsen "Eostadens 
entrerum" i ovan nämnda rapport. 

7.3 Problemanalyser och litteraturinventeringar 
avseende hygienrum 

Alexander Kira analyserar i The Bathroom. Crite
ria for Design (1966) aktiviteterna i badrum och 
föreslår nya utformningar av inredningsenheterna. 
Inledningsvis tar han upp historiska och kultu
rella aspekter, medan rapportens huvuddel behand
lar psykologiska, fysiologiska och funktionella 
aspekter på de viktigaste hygienaktiviteterna. 
Han behandlar även övriga aktiviteter som är re
laterade till personlig hygien, utformningskrite
rier för hygienrumsutrustningen i dess helhet 
samt placeringen av denna utrustning i bostaden. 

I ett resonemang om städproblemen i badrum säger 
Kira bl a att städuppgiften kan vara svår på 
grund av arten av föroreningar som skall avlägs
nas eller på grund av att man inte kommer åt den 
smutsiga ytan. Vi kan inte ändra på "smutsens" 
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karaktär och därigenom göra den lättare att av
lägsna. Om vi accepterar att ett visst mått av 
rengöring i badrummet är oundvikligt, och att 
denna rengöring delvis inte är särkilt angenäm 
att utföra, så gäller det att nedbringa den nöd
vändiga rengöringen till minsta möjliga. Ända
målsenlig utformning av olika delar kan göra 
mycket för att eliminera de nuvarande källorna 
till irritation. I stor utsträckning kan detta 
åstadkommas på två sätt: för det första genom att 
utforma installationsenheterna så att förorening
arna hamnar i dem och inte utanför och så att de 
därefter avlägsnas genom spolning eller vatten
flöde,för det andra genom att installationsenhe
terna placeras så att man undviker oåtkomliga, 
trånga och besvärliga utrymmen av det slag som 
ofta återfinns runt wc-stolar och fristående (ej 
inbyggda) tvättställ. I detta sammanhang önskar 
Kira också minimimått på installationernas bruks
yta, baserade både på basfunktionen och rengö
ringsaspekten. 

Kira analyserar aktiviteterna och bestämmer mått 
och lämplig utformning på tvättställ, badkar och 
duschutrymme på grundval av antropometriska data 
(med redovisade källor) och med hjälp av försöks
personer (ej angivet antal) av olika kroppslängd. 
Han beskriver dock inte hur han har gått tillvä
ga, vilket gör det svårt att bedöma resultaten. 
Vad gäller wc-stolen utgår han från antropomet
riska data samt sociala, psykologiska, fysiolo
giska och anatomiska aspekter och får därigenom 
fram tre tänkbara principutformningar. Hans (ej 
redovisade) undersökningar visade att en av ut
formni:ng-a-r-na-v-a-r--v-ä-rd -a-to-1:'.---n-ä-:r:mare ut.veek-1as. Det
ta förslag prövades av McClellands (1976) för
sökspersoner, som ansåg utformningen oacceptabel, 
vilket är anmärkningsvärt (se avsnitt 7.6). Vad 
gäller tvättställ har dock Kiras ideer visat sig 
mera användbara, de har t ex påverkat utformning
en av Ifös fällbara tvättställ. 

En svaghet i Kiras arbete är att han inte låtit 
försökspersoner ur s k kritiska grupper (se kapi
tel 10) pröva förslagen i praktisk användning 
eller i simulerade situationer. I stället uteslu
ter Kira vissa grupper. Han säger (s 102) att 
hans förslag avses passa för människor från och 
med fem års ålder (inga prov redovisas) med un
dantag av gravida kvinnor, personer med begränsad 
rörlighet - särskilt de äldre - och personer med 
stark övervikt. Dessa grupper borde enligt Kira 
kunna använda de föreslagna utformningarna med 
assistans och kompletterande utrustning. 
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Kira återkommer med en bearbetad och utvidgad 
upplaga av The Bathroom 1976. Han behandlar där 
även offentliga hygienrum och rörelsehindrades 
hygienproblem. Inte heller i denna upplaga redo
visas dock några metodiska fullskaleprov med för
sökspersoner, varför Kiras förslag måste betrak
tas som otillräckligt prövade ideer. 

Om bostadens våtutrymmen ur funktionell synpunkt 
av Gunnarsson & Olsson (1969) redovisar "en be
dömning ur funktionell synpunkt" av utrustning 
och beklädnadsmaterial i bostäders våtutrymmen 
samt en litteraturinventering. I rapporten sägs 
att badrummen år 1960 i allt väsentligt liknar 
dem som byggdes på 30- och 40-talen, vad beträf
far såväl utrymmesstandard som utrustningens ut
formning. Tid efter annan, säger författarna, har 
emellertid uppträtt förespråkare för en höjning 
av hygienrumsstandarden. Den vanligaste uppfatt
ningen om hur en förbättring skall komma till 
stånd går ut på att man bör öka antalet hygien
möbler (i olika kombinationer) samt höja standar
den. Författarna menar att de huvudfaktorer som 
måste tas hänsyn till för den faktiska utform
ningen av hygienrum är l) medicinska faktorer, 2) 
de boendes önskemål, 3) producenternas önskemål 
och 4) samhällets krav. 

I rapporten görs en genomgång främst av punkterna 
l, 2 och 4 med utgångspunkt från erfarenheter som 
inhämtats i första hand genom intervjuer med me
dicinsk expertis (ej namngiven), från studier av 
bostadssociologiska undersökningar och annan lit
teratur (se nedan) samt genom samtal med repre
sentanter för bostadsstyrelsen (ej namngivna), I 
texten refereras sålunda till Holm (1955), Boalt 
(1964), Langford (1965), Kira (1966) och Bosta
dens hygienutrymmen (1967), men vad representan
terna för bostadsstyrelsen sagt framgår inte. 
Kraven på utrustningen ur "funktionsanatomisk" 
synpunkt överensstämmer väl med Kiras krav. Inga 
egna funktionsstudier redovisas. 

Författarna skriver att "hygienmöblerna" bör vara 
lätta att rengöra eftersom risken är stor att de 
annars kommer att vårdas mindre omsorgsfullt, 
vilket befrämjar tillväxten av bakteriekulturer i 
smutssamlingarna och sannolikt leder till att den 
personliga hygienen missköts. 

Sven Dahlmans Personlig hygien - en probleminven
tering (1975) har enligt förordet sin tyngpunkt i 
beskrivningen av metoder för personlig hygien, 
där ett ergonomiskt angreppssätt använts. Detta 
har resulterat i möjligheter att formulera bru
karkrav på utformningen av installationsenheter 
för personlig hygien, som väsentligt skiljer sig 
från den gängse. Inventeringen behandlar dessutom 
bl a aspekter på utformningen av hygienutrymmen. 
Utredningen bygger på intervjuer och sammanträden 
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med ett stort antal personer och institutioner, 
vissa av författarnas tidigare undersökningar och 
litteraturstudier. 

Inledningsvis diskuteras personlig hygien från 
medicinsk synpunkt, från trivsel- och social syn
punkt och subjektiva upplevelser. Därefter be
skrivs metoder för personlig hygien och de olika 
installationsenheternas utformning, där i vissa 
fall även städningen berörs. I avsnittet om funk
tionell förmåga listas ett antal problemområden: 
problem p g a urin- och avföringsinkontinens, 
problem ~ed tvätt av hela kroppen, problem med 
vård av fötterna, problem med hårvård och problem 
med toalettstolens användning, och det framhålls 
att de personer som lider av nämnda problem i 
allmänhet inte själva är i stånd att sköta hus
håll och rengöring av hygienrum. 

Dahlman skriver bl a (citat): 

"Ur vissa synpunkter får hygienrum bedömas som 
mer lättstädade än andra rum. De ytmaterial 
som används är genomgående lätt rengörbara och 
dessutom så sammanfogade och lagda att hela 
utrymmet tål vatten, t o m spolning med vat
ten. Ur andra synpunkter är hygienrum besvär
ligare att göra rena än andra utrymmen. De 
föroreningar som förekommer är oftast av sådan 
karaktär att våtrengöring är nödvändig. Ofta 
upplevs dessutom föroreningarna som orenare än 
vanlig smuts. städning har i flera amerikanska 
studier citerade av Steidll) av hushållsarbe
tande angetts som den mest negativa av alla 

.. .hushållets-.:v.a.r.dagsgö.r.omå.l-.--'l'Ga.J.e-&ts-täaBing ä-r
förvisso inte den del av städaktiviteterna som 
upplevs positivast. 

Den faktor som starkast bidrager till att göra 
hygienrum arbetssamma och svåra att rengöra är 
säkerligen inredningens form och inbördes pla
cering." 

Konsumentverkets rapport Hygienrum i bostäder. 
Aktiviteter, utformning, användning (1977:2-01) 
är till stor del en sammanställning av tidigare 
undersökningar. Rapporten är indelad i tre delar. 
Den första har rubriken Aktiviteter i hygienrum -
en kunskapsöversikt. Denna del är utarbetad vid 
avdelningen för byggnadsfunktionslära, KTH, och 
bygger på en litteraturförteckning framtagen vid 
Konsumentverket. Den utgör "en sammanställning 
och utvärdering av ett antal forsknings- och 
utredningsprojekt som behandlar brukarorienterade 
frågeställningar i samband med 'personlig hygi-

l) se not l s 34. 
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De refererade unders6kningarnas resultat har sam
manställts och strukturerats efter aktiviteter 
och produkter. Aktiviteten städning ingår dock 
inte i kunskapsinventeringen eftersom den (enligt 
rapporten) faller inom andra projekt vid Konsu
mentverket. 

F6r varje hygienaktivitet ställs ett urval av 
f6ljande aspekter upp: val av pjäs, tillväga
gångssätt, frekvens, funktionsmått, utrymmesbe
hov, hjälpbehov, behov av avskildhet, kunskaps
brister. 

För varje produkt ställs ett urval av följande 
aspekter upp: användningsområde, belastning i 
tidshänseende, preferenser, brukbarhet, synpunk
ter på utformning, synpunkter på placering, kun
skapsbrister. 

Att badrummet var för litet var ofta en anledning 
till missnöje. I rapporten framhålls behovet av 
kunskap om utrymmesbehov för så gott som alla 
hygienaktiviteter. Kira 1976 kom med vissa av de 
mått som Konsumentverket efterlyste, men han re
dovisar inga metodiska prov som underlag för måt
ten. 

Del 2 i Konsumentverkets rapport behandlar pla
neringsunderlaget, d v s informationen från myn
digheter och andra offentliga organ till projek
törer och byggherrar om utformning och utrustning 
av hygienrum. Även planeringsunderlag för instal
lationer redovisas. 

Del 3 omfattar en plananalys av 12 badrumstyper 
med avseende på utrustningsmängd, planutformning, 
utrustningsenheternas kombinations- och bruksmått 
samt hygienrumsyta, material, byggnadsteknisk 
utformning och installationer. Dessutom redovisas 
hushållens kompletteringar och placering av vissa 
f6remål i badrummen, uppgifter som man fått fram 
i samband med intervjuer, vilkas primära syfte 
var studier av köksutformning och köksanvändning 
men som kompletterades med badrumsfrågor. Många 
av intervjupersonerna angav problem med badrum
mens rengörbarhet och möjligheten att hålla bad
rumsgolvet torrt. Svårstädade delar var golvet 
under badkaret, golv och väggar under och vid 
sidan av hörnplacerade torkskåp och tvättmaski
ner, skrovliga väggytor och m6rkfärgade golv. 

I rapporten redovisas också en analys av 82 lä
genhetsplaner från 1973, där ett urval egenskaper 
som badrummens utrustningsmängd, utrustningens 
placering, kombinations- och bruksmått samt den 
totala rumsytan jämfördes med gällande plane-
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ringsunderlag. I sammanfattningen sägs att inven
teringarna visat en mycket snäv syn i planeringen 
på hygienrummens användning, både när det gäller 
för vilka aktiviteter de skall vara dimensionera
de och vilka brukarkategorier man skall ta hänsyn 
till. Bl a sägs att hänsyn inte tagits till ut
rymmeskraven för bekväm och effektiv rengöring av 
utrymmet. 

Hallberg (1979) Gun Hallbergs rapport Personlig hygien- problem 
och forskningbehov (1979) anges vara ett hjälp
medel för en kommande ramprogramgrupp att lokali
sera problem, utarbeta en forskningsstrategi och 
prioritera bland angelägna forskningsuppgifter 
inom området personlig hygien. I rapporten redo
visas kunskapsläget, kunskapsbrister och före
slagna forskningsprojekt utifrån tre andra rap
porter: Dahlman (1975), naturvårdsverket samman
ställning Personlig hygien (senare publicerad av 
Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning i 
H-fakta 6, 1977) och Konsumentverkets ovan refe
rerade Hygienrum i bostäder - aktiviteter, ut
formning, användning, (1977:2-01). 

Nilsson (1945) 

Hallberg framför förslag till forskningsstrategi 
för tre grupper av problem: hygienvanornas upp
komst, bibehållande och påverkbarhet; hygienrum 
med utrustning; sambandet mellan tekniska lös
ningar och hygienvanor respektive utformning och 
utrustning av hygienrum. Tekniska lösningar för 
dragning av installationsledningar berörs. Hall
berg frågar var i bostaden man hämtar vatten i en 
hink utan stora påfrestningat på armar, axlar och 
rygg. I rapporten föreslås bl a studier av sam
ordningsmöjligheter.för olika våtfunktioner och 
fördelningen av utrustningsenheter på olika våt
utrymmen. Rapporten tar också upp angreppsätt 
samt gruppering och samordning av forskningsupp
gifter. 

7.4 Intervjuundersökningar avseende hygienrum 

Karna Nilsson ger i Hygienisk undersökning före
tagen i barnrika familjer på Hammarbyhöjden i 
februari 1945 en tidsbild från 40-talet. 20 fa
miljer, samtliga med fattigvårdsunderstöd, under
söktes, och av dem bodde 19 i s k barnrikehus 
från 1935-38 och en med privat hyresvärd. Barn
antalet per familj var i genomsnitt 4,85. I alla 
lägenheterna fanns badrum med fönster. Undersök
ningens syfte var att ta reda på dels hur badrum
men sköttes och hölls rena, dels hur familjemed
lemmarna använde dem för sin personliga hygien. 

Bristen på utrymme i lägenheterna förorsakade 
ofta att badrummen användes som upplagsplats för 
olika föremål. Det största problemet syntes för-
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varingen av smutskläder vara. Många av husmödrar
na kände sig tvungna att tvätta i badrummet, dels 
för att den avgiftsbelagda tvättstugan i distrik
tet endast fick disponeras varannan månad, dels 
för att spara pengar. Kläderna torkades på streck 
i badrummet och på värmeelementen i rummen. Man 
undvek att torka tvätten ute på grund av stöld
risken. Eftersom badrummen var förvaringsplats 
för ett otal föremål (skidor, skridskor, baljor, 
skurhinkar m m ) måste de utrymmas före bad, som 
därför blev ett företag. 

Badrummens storlek var inte anpassad efter lägen
hetstypen utan det var lika stort eller litet 
oavsett om det skulle användas av fem eller tio 
personer. 12 av husmödrarna ansåg att badrummen 
var för trånga och opraktiska. Endast i två fall 
var badrum och wc skilda åt. 

Många husmödrar klagade över svårigheten att hål
la rent under badkaret. Målningen i badrummen var 
ofta illa åtgången och ofta var väggarna förstör
da av försöken att fästa krokar där. Endast i 
vissa badrum fanns kakelplattor bakom tvättstäl
let. Av redogörelsen framgår att badrummen varken 
hade krokar, spegel eller toalettpappershållare 
S·?m standard, utan det måste var och en skaffa. I 
alla badrummen fanns takdusch, men den användes 
knappast alls eftersom allting då blev blött. 
Badkarets emalj var nästan överallt illa åtgången 
då man använde Tomtens kraftskurpulver för att 
göra rent där - man visste inte vad man skulle 
använda i stället. Inte ett enda smutsigt handfat 
upptäcktes bland de 20 familjerna. Toaletterna 
var däremot bruna eller gröna i tio familjer och 
endast ett fåtal var ägare av särskilda borstar 
att göra rent toalettskålen med. 

Bo och bedöma. Hyreslägenheter i Stockholm. 6. 
Hygienutrymmen av Carin Boalt (1964) är en speci
ell studie av hygienutrymmen inom ramen för den 
undersökning av cirka 3000 hyreslägenheter i 
Stockholm som utfördes på uppdrag av de kommunala 
bostadsföretagen. - I rapporten sägs "att det är 
synnerligen önskvärt dels att i detalj - labora
~oriemässigt - studera olika typer av hygienut
rymmen med hänsyn till placering och installa
tionsförutsättningar, dels att inhämta de boendes 
bedömningar". Det var den sistnämnda punkten som 
studien avsåg bidra till. 

Resultaten tydde på att hushållen i hög grad upp
skattade rymlighet hos badrummen - framför allt 
väl tilltagna friytor. Däremot uppskattades inte 
smala, djupa badrum i någon högre grad. På frågan 
om vad som inte var riktigt bra i badrummen blev 
den mest frekventa anmärkningen "för litet kro
kar" i en av badrumstyperna. I undersökningen 
finns inga städsynpunkter. 
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Marilyn Langfords Personal Hygiene Attitudes and 
Practices in 1000 Middle-Class Households (1965) 
ligger till grund för Kiras problembeskrivning, 
som jag behandlat i avsnitt 7.3. Gunnarsson & 
Olsson (1968) menar att Langfords fältundersök
ning kan anses tillämplig även för svenska för
hållanden i den mån den belyser rent praktiska 
synpunkter på utformningen av tvättställ, badkar 
o s v. Jag har dock inte ansett det nödvändigt 
att närmare gå in på den, eftersom dess ämne hu
vudsakligen är den personliga hygienen. 

Bostadens hygienutrymmen. En intervjuundersökning 
i Göteborg 1965 publicerades 1967. Syftet med 
undersökningen var enligt förordet att skaffa 
grundmaterial för planeringen av bostädernas hy
gienutrymmen. Undersökningen koncentrerades till 
egentliga planeringsfrågor i samband med person
lig hygien såsom val av utrustningskombinationer, 
de olika installationsenheternas fördelning på 
olika hygienutrymmen samt utrymmenas läge i bo
staden, medan de enskilda enheternas utformning 
och måttsättning samt hushållens detaljerade hy
gienvanor lämnades utanför. 

Intervjundersökningen omfattade fyra grupper av 
hushåll i flerfamiljshus, färdigställda 1960-64, 
med både normal och hög sanitär standard. De in
tervjuade tillfrågades bl a om var (vid vilken 
installationsenhet) de tvättade olika delar av 
kroppen, hur ofta badkaret användes för bad och 
dusch, vid vilken tid badrummet var hårdast frek
venterat etc. Hushållens önskemål beträffande 
ökad utrymmes- och utrustningsstandard, extra 
utruätriii1g, badrummets piacer:l.ng m m-unders8kt.es __ _ 
bl a med hjälp av frågor av typen parvisa jämfö
relser. 

På detta sätt fick man fram vanor och frekvens 
respektive önskemål hos de olika typerna av hus
håll. städsynpunkter förekom inte i undersök
ningen, utom att de flesta föredrog tvättställ 
med avlopp till vägg framför tvättställ "på pe
lare". 

Konsumentverkets Brukarkrav på rengöring och på 
ytmaterial. Underlag för produktutveckling 
(1977:3) är en intervjuundersökning som jag del
vis refererat i avsnitt 5.2, där jag jämförde min 
egen fältundersökning med den. Här kan tilläggas 
att hygienutrymmena fick de flesta anmärkningarna 
avseende "kritiska ytor". Enligt rapporten kan de 
problem som kraven för rengöring ger uttryck för 
lösas på många olika sätt (s 38): 

". genom att upplysa brukaren om ett annat och 
bättre sätt att rengöra, 

genom att förbättra redskap och rengörings
medel så att arbetet förenklas, 
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genom att förbättra eller förändra yt
materialet ifråga, 

genom att förbättra ytans åtkomlighet." 
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Som nämndes i avsnitt 5.2 finns i rapporten syn
punkter på byggnadsutformningen som stämmer väl 
överens med föreliggande undersökning. Rapportens 
huvudinriktning ligger dock på ytmaterial. 

Cronberg (1978) Har brukaren krav? av Tarja Cronberg m fl (1978) 
är en slutredovisning av projektet "Metoder för 
bedömning av brukarkrav i den inre bostaden. 
Tillämpning på rengöring" som ovanstående rapport 
var en del av. 

Enligt sammanfattningen i slutredovisningen har 
forskarna försökt studera möjligheten att ta hän
syn till brukarens krav genom att (citat): 

Il i direktkontakt med brukaren kartlägga bru
karens situation och problem vid produkt
användning 

- med utgångspunkt från brukarens egen upp
fattning om problem formulera brukarkrav 
utan att föra in vår egen (expert) uppfatt
ning om vad brukarens problem 'egentligen' 
består av eller om hur dessa eventuellt 
skulle kunna lösas 

- i möjligaste mån konkretisera dessa krav så 
att de antingen direkt kan användas som un
derlag för produktval eller produktutveck
ling eller överföras till mera tekniska 
krav i detta syfte". 

Frågeställningar som studerats mera ingående 
(citat): 

Il val av brukare (brukargrupper), sätt att 
komma i kontakt och kommunicera med brukare 

- teoretiska angreppssätt för att systema
tiskt komma fram till brukarkrav 

- formulering av brukarkrav 

- prioritering mellan olika brukarkrav 

- transformation av brukarkrav till krav på 
tekniska lösningar". 

Forskarna använde följande teoretiska modeller 
som utgångspunkt för formulering av brukarkrav (s 
7 och 32 ff): Behovsmodell (hur upplevs städning
en, städbehovet och det resultat som uppnås), 
stimulus responsmodell (hur fattar man beslut om 
städning, vilka faktorer påverkar detta?), akti-
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vitetsmodell (genomförande av olika städaktivi
teter och problem i samband med dessa) samt fel
listning (erfarenheter av ytrnaterial i bostaden, 
speciellt från rengöringssynpunkt). 

De 37 informella intervjuerna som genomfördes gav 
upphov till över 900 brukarkrav (s 8). En diskus
sion om prioritering förs liksom ett resonemang 
om hur brukarkrav kan översättas till krav på 
tekniska lösningar. Avslutningsvis försöker fors
karna (s 9) besvara frågorna "om brukaren har 
krav, om dessa krav är brukarens 'verkliga' krav, 
och om de är användbara som utgångspunkt för pro
duktutveckling och produktval". Frågan tas också 
upp om den tillämpade metoden är användbar inom 
andra områden. 

Badrum i flerfamiljshus - en problemuppfångande 
studie i sex bostadsområden i Sverige av Lind
ström & Ahlund (1979) är en studie som tog sin 
utgångspunkt i Konsumentverkets rapport 
1977:2-01, som refererats i föregående avsnitt. 
Syftet var huvudsakligen problernuppfångande. Föl
jande punkter togs upp: a) hushållens användning 
av badrummet, b) problem förknippade med badrum
mets planering och utformning, c) olyckor och 
olyckstillbud i badrummet, d) problem med fukt, 
lukt, buller, väta, förvaring, rengöring i bad
rummet och e) förekomst av egen utrustning och 
kompletteringar i badrummet. Endast badrum i 
flerfamiljshus studerades. Det är en intervjuun
dersökning av ca 400 hushåll fördelade på sex 
olika bostadsområden. 10 badrumstyper var repre-
senterade. 

Av svaren på frågan "Vad tycker Ni att Ert badrum 
har för fördelar?" (med givna svarsrnöjligheter) 
framkorn att "lätt att rengöra" angetts av endast 
ett fåtal. På frågan om nackdelar fanns ingen 
svarsmöjlighet om rengörbarhet med, men "golvet 
lutar fel" angavs av några. Ganska många angav 
att deras badrum var för litet eller för smalt, 
vilket brukar bidra till svårigheter att städa. 
För övrigt klagades på olika delar från städsyn
punkt, t ex golvmaterial, badkarsfronten, utrym
met bakom wc-stolen och de utanpåliggande rören. 

7.5 Observerande undersökningar 

Fastighetsreparatörernas arbetsmiljöer i bostads
husens badrum har behandlats av Björkberg & Rind
by i Partssamarbete i fastighetsförvaltning 
(1979). Författarna har bl a under några slumpvis 
valda dagar följt sju reparatörer och tre arbets
ledare, och deras arbetsdagar har beskrivits och 
analyserats. Författarna skildrar de svårigheter 
till följd av byggnads- och installationsutform
ningen som reparatörerna möter i sitt arbete. 
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I Utformning av offentliga lokaler med hänsyn 
till städning av Lönn & Lööf (1982) redovisas 
svårstädade detaljer och byggnadsutformningar i 
offentliga lokaler. Författarna har i samband med 
intervjuer med städpersonal studerat det praktis
ka arbetet och dokumenterat det med fotografier. 
De utformningsförslag som framförs i rapporten är 
baserade på erfarenhet, diskussioner och material 
från bl a Byggnadsstyrelsen och Spri. Inga prak
tiska försök har gjorts. 

7.6 Några metodiskt genomförda fullskaleförsök 

I Bäddmöbler - mått och typer (1950) redovisas 
den möbelfunktionsundersökning avseende bäddmöb
ler som utfördes på initiativ av Svenska slöjd
föreningen, Hemmens Forskningsinstitut, Sveriges 
Möbelhandlares Centralförbund och Sveriges Möbel
industriförbund. Undersökningen ledde till en 
önskvärd måttstandardisering. Bl a undersöktes 
"fri höjd under sängen", d v s hur höga sängens 
ben behövde vara för att man effektivt och be
kvämt skulle kunna göra rent på golvet utan att 
behöva flytta sängen. Långskaftade redskap och 
dammsugare användes. Försökspersoner var 8 hus
mödrar av olika ålder (23-60 år) och storlek 
(längd 158-176 cm). 

rigu~~_ 7.8. "1ö~~_clommande a/tRei-6-6iälJI.ning= vicL -0iäcLning". 
& BäcLcLmöiU_eR - måll och iy(!eA (1950). 
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Försökspersonernas arbetsställningar bedömdes av 
en sjukgymnast, och synpunkter från läkare inhäm
tades. Citat: 

" Att ligga på knä är skadligt genom den be
lastning som knäna utsätts för. Husmödrar har 
ofta knäbesvär, bland annat på grund av att de 
i hushållsarbetet har intagit olämpliga och 
påfrestande ställningar. Broskytorna i knäna 
blir 'utslitna'. Knäställningar bör därför så 
mycket som möjligt undvikas. Vid den djupa 
framåtböjningen uppstår lätt en blodöverfyll
nad i huvudet, vilket medför yrsel och huvud
värk hos personer som lider av för högt blod
tryck. 

Den stående ställningen E, med huvudet böjt 
ned till knäna eller djupare, är även den 
olämplig för personer med högt blodtryck, an
nars skadar den inte för en kort stund. De 
upprätta arbetsställningarna är även här de 
bästa." 

I den undersökning vid st~tens institut för bygg
nadsforskning som redovisas i Dimensionerings
studier för åldringar (1965) skickades först en 
postfråga om kroppslängden till 1000 personer, 
slumpvis utplockade ur Stockholms befolkning. 
Cirka 70 personer mellan 70 och 80 år av de sva
rande utsågs till kontrollgrupp (beträffande 
kroppslängden) till de försökspersoner som senare 
uttogs. Cirka 200 personer i åldern 70-79 år bo
ende i pensionärslägenheter i Enskede intervjua
des om sina rörelse_svårigheter ,_och deras kropps-
langd mättes av en sjuksköterska knuten till pen
sionärslägenheterna. Av intervjupersonerna uttogs 
8 personer utan rörelsesvårigheter (4 korta och 4 
långa) och 26 med vissa rörelsesvårigheter (13 
korta och 13 långa) till laboratoriestudier. Re
levanta kroppsmått på försökspersonerna mättes 
upp, och deras rörlighet enligt intervjuformulä
ret kontrollerades genom praktiska prov. Ett an
tal rörelser och situationer av betydelse för 
utformning av inredningsdetaljer studerades. För
söken protokollfördes men registrerades inte fo
tografiskt. Resultatens bearbetades och rekommen
dationer för dimensionering formulerades. 

Brattgård, Paulsson och Petersson beskriver i 
Metod för tredimensionell registrering av rörel
semönster vid fullskaleförsök (1971) en metod som 
utvecklats inom avdelningen för handikappforsk
ning vid Göteborgs universitet. Följande krav bör 
enligt författarna uppfyllas (citat): 

"- Metoden bör ge möjlighet till registrering 
av föremål och försökspersoner från flera 
olika håll (tre dimensioner). 
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- Metoden bör ge möjlighet till kontinuerlig 
registrering av en rörelse från dess början 
till dess slut (kontinuitet). 

- Själva registreringen bör vara enkel och 
okomplicerad, och utvärderingen bör lika
ledes vara lätt och snabb att genomföra och 
ge möjlighet till direkt bestämning av mått 
och dimensioner." 

Inget av de dittills utvecklade systemen för 
fotografisk registrering uppfyllde kraven. Dessa 
metoder var 

- Kronocyklografi (indikatorer fästs på före
målet/försökspersonen och upprepade exponering
ar på en fotografisk plåt genomförs med korta 
och till storleken kända tidsintervall); 

- Spårfotografering (de mest intressanta punkter
na på föremålet/försökspersonen förses med små 
lysande lampor och exponering sker med öppet 
objektiv i ett dunkelt rum); 

- Intervallfotografering (tre synkroniserade 
kameror, en vertikalt och två horisontellt 
placerade, exponeringar med regelbundna tids
intervall); 

- stereofotografering (två parallellt inställda 
filmkameror som körs synkront. Filmerna proji
ceras med två synkroniserade projektorer på en 
skärm och betraktas med polaroidglasögon. Bil
den framträder som tredimensionell och mät
ningar kan göras.) 

Den metod som utvecklades vid avdelningen för 
handikappforskning kallas spegelreflexmetoden. 
Den bygger på principen att man från en observa
tionspunkt genom vinkelställda speglar samtidigt 
kan observera ett objekt från flera olika håll. 
En spegel placeras ovanför försöksytan i 45° vin
kel mot horisontalplanet, och en annan placeras 
stående vid sidan av försöksytan i 45° vinkel mot 
dess kanter. Registreringen sker i tre plan sam
tidigt med en filmkamera som placeras så att så
väl speglarna som försöksytan faller inom bild
fältet. De tre bilderna blir p g a de olika av
stånden via speglarna till objektivet av olika 
förstoringsgrad. Därför måste referensskalor pla
ceras på lämpliga ställen under försöken. Filmen 
körs genom en projektor som kan stannas då man 
vill granska intressanta bilder. Bilderna kan 
projiceras på fotografisk plåt eller på papper 
för avritning. Mätning av aktuella mått möjlig
görs genom att ett koordinatsystem placerats in i 
försöksutrymmet. För att erhålla riktiga koordi
nater erfordras korrektionsfaktorer. Metoden 
tillåter bestämning av en punkts läge med en nog
grannhet av ~ 2 cm. 
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rörliga plattor, manövrerade av personerna själ
va. studiens viktigaste resultat var följande: 
wc-sitsens höjd över golvet var relaterad till 
individuell kroppsstorlek snarare än till sitsens 
utformning. En sitshöjd (d v s wc-sitsens främre 
kants övre ytas höjd över golvet) på 0,4,m rekom
menderades för den vuxna, ej handikappade samväl
desbefolkningen. Denna höjd har moderna svenska 
wc-stolar. En längre och smalare öppning i sitsen 
är lämpligare än den brittiska standardiserade, 
men flera prov krävs för att bekräfta det. 

sitsens vinkel mot horisontalplanet var ingen 
kritisk faktor och en plan sits föredrogs genom
gående. I rapporten sägs avslutningsvis att 
forskning kring framtida utformning av wc-sitsen 
bör utgå från både länd- och lårstöd och en för
längd öppning samt att dessa undersökningar bör 
utföras med fungerande wc-stolar. 

Konsumentverkets Plats att duscha. Utrymme och 
utrustning (1979) redovisar en undersökning vars 
syfte var att formulera utrymmes- och funktions-
krav på en duschplats som täcker utrymmesbehov 
för cirka 80% av den vuxna befolkningen utan svå
rare rörelsehinder. Undersökningen utgick från 
fullskalestudier med cirka 30 försökspersoner 
uttagna ur Konsumentverkets tidigare inrättade 
"försökspersonbank" inom personalen. (En kart
läggning av Konsumentverkets personal hade genom
förts i syfte att dels studera om tillgänglig 
kunskap om måttsamband var tillämpbar på perso
nalen så att övriga kroppsmått kunde förutses 
utan ytterligare mätningar, dels upprätta en 

+-HF+Aif'W!~t+---H~-~~•f-ö-rs-ök-sp-erBOnoank" ur vilken:-nsrsöKspers oner __ _ 

Tigu~ 7.10. Kon
tu~iiningWL1 mo
me_ni_ in:tvålning. 
/)_;z_ p laV, all 
du_;,cha (1979 ), 

kunde väljas efter de variabler som var relevanta 
för varje undersökning.) Försöken videofilmades 
framifrån och uppifrån (beskrivning av tekniken i 
kapitel 14). 

Försöken visade bl a att utrustningen spelar stor 
roll för ändamålsenligheten hos duschplatser. En 
dushplats med stödhandtag och sittplats uppfatta
des vara rymligare än en duschplats utan, även om 
denna var större. 

Det påpekas i rapporten att utrustning och ut
formning skall underlätta rengöring, men närmare 
anvisningar om detta ges inte. De uppställda ut
rymmes- och funktionskraven prövades på ett antal 
i handeln förekommande duschkabiner samt två val
da försöksduschplatser. 
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7.7 Konkreta förslag till förbättringar. 
Planeringsunderlag och rådgivande skrifter. 

I en lång rad artiklar, rapporter och böcker har 
sedan 50-talet framförts synpunkter på hur bad
rum/hygienrum borde vara utformade för att bli 
lättstädade. Dessa förslag har dock inte grundat 
sig på forskning av det slag som berördes i före
gående avsnitt, utan är snarare uttryck för er
farenhetsmässiga omdömen och sunt förnuft. Det är 
inget fel i det - tvärtorn är sunt förnuft ett 
utmärkt redskap vid utformningsfrågor av det slag 
jag behandlar. Som exempel på detta vill jag näm
na att många författare påpekar att vägghängda 
wc-stolar underlättar städningen. Detta har de 
inte undersökt i laboratorium och vanligen inte 
heller genom bostadssociologiska studier, utan de 
vet av egen och andras erfarenhet att det är ar
betsamt att rengöra golvet runt wc-stolens fot, 
och de inser att en vägghängd wc-stol inte har 
den problematiska anslutningen till golvet utan 
lämnar detta fritt för rengöring. Därav deras 
rekommendationer. Det är denna typ av rekommen
derande skrifter jag här ställer samman, plus 
skrifter som refererar till undersökningar av 
olika slag. 

Handboken BYGG, som vänder sig till projektörer, 
har utgetts i flera upplagor sedan 1947-51, då 
den första upplagan korn. I BYGG (1951) nämns i 
bostadskapitlet några för städningen viktiga de
taljer, men någon större betydelse har inte lätt
sköttheten getts i framställningen. Där sägs att 
rummen bör kunna möbleras så att de blir lättstä
dade och att material bör väljas som underlättar 
rengöringen, t ex för golv linoleum, parkett med 
permanent ytbehandling och i entreutrymmen natur
sten eller plastmattor. Väggar bör vara tåliga 
mot nedsmutsning, särskilt vid strömbrytare. 
städskåp bör vara minst 60 x 60 cm, helst 80 x 80 
cm, enligt handboken från 1951. 

I BYGG (1962) påpekas bl a att det erfordras fri
ytor kring möbler för bekväm städning. "Utrymme 
för bekväm städning dimensioneras för ett 140 cm 
långt redskap+ 15 cm rörelseutrymrne". Minsta 
friytor för att möjliggöra bekväm städning under 
förvaringsmöbler anges i en tabell. Referenser är 
SSF:s (Svenska slöjdföreningens) möbelfunktions
undersökningar och Bostadens mått, SNB (statens 
Nämnd för Byggnadsforskning) rapport 55. I hand
boken sägs att städning är en av hemmets mest 
omfattande arbetsuppgifter, och eftersom den 
dessutom är en av de tyngsta bör städreducerande 
åtgärder beaktas. Sådana åtgärder för entreer 
anges, och vidare påpekas att i hotellrum, där 
städningen är en betydelsefull ekonomisk faktor, 
går utvecklingen mot väggfasta möbler och sockel
möbler. 
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De tidigare nämnda Kira (1966 och 1976), Gunnars
son & Olsson (1968), Dahlman (1975) och Lönn & 
Lööf (1982) ger rekommendationer för utform
ningen. 

Sanitaerinstallasjoner. Egenskaper de b~r ha. 
Anvisning 13 från Norges byggforskningsinstitutt 
1976 beskriver sanitetsinstallationers funktioner 
och användning i syfte att visa vilka konstruk
tioner och material som lämpar sig bäst i olika 
sammanhang. Arbetet tar sin utgångspunkt i bru
karens aktiviteter och behov och ingår i ett 
större "nyttjandeprojekt". Enligt förordet var 
arbetet mycket svårt, inte minst därför att man 
först under senare tid närmat sig ett vetenskap
ligt synsätt. Bl a saknades provningsmetoder, 
varför de flesta i rapporten angivna metoderna är 
ideutkast "som trenger inngående laboratorieun
ders~kelser f~r de kan anses som endelige". 

I rapporten ges utformnings- och måttrekommenda
tioner. De senare är dock svåra att bedöma värdet 
av då det inte framgår hur de tagits fram. 

På förfrågan om provningsmetoder utvecklats en
ligt förordets intentioner och om någon ny under
sökning gjorts som berör hygienrums- och sani
tetsinstallationers utformning från städsynpunkt 
svarar NBI (brev 18 juni 1984) att man inte kän
ner till andra provningmetoder än de som tilläm
pas i planlaboratorium och hänvisar till Planla
boratoriet, LTH. En presentation (1975). Någon ny 
undersökning som berör hygienrums utformning från 
städsynpunkt känner man inte till utan hänvisar 
till Dahlman (1975). Vid NBI har i mindre skala 
gjorts några planlaboratorieundersökningar av 
olika slag, bl a en om utrymmesbehov för golv
tvättning under sängar (ej publicerad). Även ut
rymmesbehov för aktiviteter i hygienrum har un
dersökts med avseende på rörelsehindrade. 

I Handboken Bygg (1981) anges i kapitel B04 
"städmått" framför sängar: minimum 0,70 m, rimli
gare 0,80 m och för bekväm städning 1,20 m. Vi
dare anges passagemått för en person med städred
skap till 0,90 m. I kapitel Bll sägs om hygienrum 
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(citat): "Genom intervjuundersökningar vet man 
att hushållen inte är nöjda med hygienrummens 
utformning, dagens utrustning och otillräckliga 
förvaringsmöjligheter och med att de är svårstä
dade." Vidare anges att städskåpet bör förläggas 
till lägenhetens entr~rum eller kök och att goda 
förvaringsmöjligheter gör det lättare att hålla 
ordning i lägenheten. 

Louise Gaunts m fl Bostäder - användning, utform
ning (1982) utgavs som kunskapsunderlag till 
Byggforskningsrådets idetävling om den goda bo
staden i BO-talets ekonomi och vänder sig bl a 
till förvaltare och projektörer. I boken finns 
ett avsnitt kallat "Arbetet i boendet• där bl a 
städningen tas upp. Där sägs bl a att planlös
ning, material och detaljer som är genomtänkta 
från städsynpunkt underlättar, och att rymliga 
rum är mer lättstädade än trånga. Citat: "De pas
sagemått som krävs för en rulls-tolsbunden behövs 
också för att komma fram med städredskap. Badrum
met är kanske det mest svårstädade utrymmet, men 
kanske också det ställe där man ställer högst 
hygienkrav. Att detta utformas så att det är lätt 
att hålla rent är viktigt - och inte bara med 
tanke på människor i god fysisk form.• Vidare 
hänvisas till föreliggande undersökning, som vid 
den tiden bedrevs vid Byggforskningsinstitutet 
under beteckningen "Bostadens utformning från 
städsynpunkt". 

Råd till allmänheten om lämplig planering av 
badrum ges i handböcker som Hem i Sverige-boken 
Badrum (1970), Rundqvists Inredning och utrust
ning i bad-, dusch- och toalettrum (1980, utgiven 
av Svensk Byggtjänst) och Konsumentverkets Badrum 
-planering, inredning (1982), i konsumenttid
skrifter som den danska Råd og resultater saer
nurnmer 1976 och nr 2 1977 och i marknadsförings
inriktade broschyrer som Gustavsbergs Badrum 
(1965) och Gustavsberg i våra badrum (1983). 

Tidskrifter om heminredning som de tidigare "Allt 
i Hemmet" och "Hem o fritid" samt dagstidningarna 
behandlar emellanåt hygienutrymmenas utformning, 
även från städsynpunkt, men sådana artiklar tar 
jag inte upp som kunskapsunderlag här. 

7.8 Pågående forskning 

Vid institutionen för konsumentteknik, som arbe
tar med användarbaserad teknikutveckling, vid 
Chalmers tekniska högskola bedrivs i samarbete 
med fyra kommuner flera STU-finansierade projekt 
med inriktning mot hemvårdens och hemsjukvårdens 
arbetsmiljö samt äldres kvarboende. Projekten 
behandlar "livets fundamenta", d v s sängen, wc
stolen, matlagningen och tvätten. Beträffande 
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wc-stolen syftar arbetet till att få fram "ett 
toalettsystem med adder- och kombinerbara stöd
funktioner", d v s lyfthjälp, handtag, ryggstöd, 
rengöringsfunktion m m . 

Ett annat projekt vid Konsumentteknik syftar till 
att få fram en portabel toalett, som skall kunna 
användas av åldershandikappade utan att snickare 
och rörmontörer behöver anlitas för ombyggnad och 
installation. Flera prototyper finns färdiga för 
prov (mars 1985). 

Vid projekt Lindholmen i Göteborg (ett kommunal
ägt bolag där man ägnar sig åt forskning, utbild
ning och produktion inom framför allt områdena 
verkstadsteknik och havsteknik) drivs ett projekt 
som behandlar arbetsbelastningar hos yrkesfiskare 
(projektledare Roland Kadefors). Där ingår en 
undersökning av arbetsställningar ombord. Denna 
undersökning baseras på det finska OWAS-systemet 
(Ovako Working Posture Analysing System, endast 
tillgängligt som kommersiell kurs). Det går i 
korthet ut på att personers arbetsställningar 
observeras med vissa intervall och registreras i 
koder. Ryggens, armarnas, benens och huvudets 
ställning registreras samt även den börda perso
nen bär eller den kraft som erfordras för arbets
uppgiften. Arbetsställningarna klassificeras i en 
skala från "normal ställning som inte är obekväm 
och inte påverkar hälsan" till "ytterst dålig 
ställning, obekväm även under kort tid, med möj
liga menliga effekter på hälsan" (min översätt
ning). En rad typarbetsställningar har utarbe
tats, för vilka belastningar och andra effekter 
E>å -eli~a---kroppsdelar anges. -Fyra åtgärdsklass-er -
har formulerats, från "normala ställningar som 
inte kräver någon speciell uppmärksamhet utom i 
vissa särskilda fall" till "ställningar som krä
ver omedelbart ingripande" (Karhu, Kansi & Kuo
rinka 1977, Karhum fl 1981). I yrkesfiskarstu
dien genomförs dock inte åtgärdsklassificeringen, 
utan systemet används endast för att erhålla en 
jämförelse av arbetsställningarna före och efter 
en föreslagen åtgärd. (April 1985.) 
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8. GENOMGÄNG AV STÄDPROBLEM I HYGIENRUM 

I detta kapitel redovisas städproblem i hygienrum 
och ges vissa förslag till förbättrade tekniska 
lösningar. Framställningen är en sammanfattning 
av arbetshandlingen städproblem i hygienrum (Linn 
A8:1985), som grundats såväl på den i kapitel 5 
beskrivna fältundersökningen som på den i kapitel 
7 genomgångna litteraturen. I arbetshandlingen 
redovisas problemen från fältundersökningen skil
da från dem i litteraturen, medan problemen i 
avhandlingen har ställts samman för att inte ta 
för stort utrymme. De förslag till bättre teknis
ka lösningar som ges här är av typen "Den här 
utformningen är dålig från rengöringssynpunkt, 
det borde vara så i stället". Någon produktut
veckling har jag inte gjort. 

Detta kapitel är indelat i följande avsnitt: 
l. Wc-stolar, 2. Bideer, 3. Tvättställ, 4. Bad
kar, 5. Dusch, 6. Blandare, 7. Golvbrunnar, 
8. Rördragningar, 9. Radiatorer, 10. Ventiler, 
ll. Belysning, 12. Fönster i badrum, 13. Materi
al, 14. Inredning och tillbehör, 15. Val av prob
lem för bearbetning. 

I avsnitten redovisar jag vanligen först proble
men, varefter jag diskuterar förslag till lös
ningar. De flesta avsnitten avslutas med krite
rier för god utformning från städsynpunkt, upp
ställda punktvis. 

8.1 Wc-stolar 

Wc-stolen är särskilt utsatt för nedsmutsning och 
är svår att rengöra både på grund av sin utform
ning och för att det är trångt omkring den. De 
vanligaste städproblemen är följande. 

Området kring skarven mellan sits och cistern 
blir ofta förorenat (urinstänk som leder till 
brunfärgning), likaså stolens nedre-bakre delar. 
Bl a förekommer det att urin rinner ner genom 
fastsättningshålen för sitsen till utsidan av 
wc-foten, vilket ger bruna ränder. Inuti wc-sto
len är kanten, vulsten runt skålen, svår att få 
ren. 

Lock och sits som inte går att ta av är besvär
liga från städsynpunkt (men var skall man tvätta 
en smutsig wc-sits? I badkaret?). Som ett sär
skil t städproblem har anget·ts de wc-sitsar och 
lock som faller ner från uppfällt läge medan 
wc-stolen används av en stående urinerande man, 
eftersom urin då stänker omkring i stor omfatt-
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8.1 

ning. Problemet brukar förknippas med tågtoalet
ter (där städpersonal får ta hand om konsekven
serna) men förekommer faktiskt även på vanliga 
toaletter i byggnader. Det beror på att locket 
och sitsen inte får tillräcklig lutning bakåt i 
uppfällt läge på grund av bakomvarande rörkons
truktion, cistern eller annat. 

Tigu/L 8.2. il/L tält
undCA/>ökrUngtzn. 

Wc-stolens anslutningar till golvet ger problem 
liksom det ofta knappa avståndet till vägg vid 
sidan och bakom samt till intillstående enheter. 
Golvet runt wc-stolen förorenas ofta av urin
stänk, och särskilt fogen mellan wc-stolens fot 
och golvet är illa utsatt. Föroreningar kan med 
rengöringsvatten tränga in under wc-stolens fot 
och förorsaka dålig lukt, då vattnet inte kan 
torkas bort. Det rinner också ned i skruvhålen i 
golvet, vilket Lönn & Lööf (1982) har påpekat. 

Ett speciellt problem är det förorenade, bruna 
vatten med unken lukt som i vissa situationer 
rinner ut på golvet från wc-stolens fot och bil
dar "en stor sjö" på golvet. Detta fenomen beror 
på kondens och kan uppstå när någon badat i bad
rummet så att luften är fuktig och man spolar i 
wc-stolen. Det kan också uppstå när tvätt hänger 
på tork i badrummet och man spolar i wc-stolen. 
Lyfter man av wc-stolen ser man hur golvet är 
starkt förorenat under foten. Detta sprider elak 
lukt i badrummet och förorenar det vatten som i 
de nämnda situationerna rinner ut från wc-stolens 
fot. Problemet löses inte genom städning, efter-
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som den elaka lukten härrör från golvet under den 
fast monterade wc-stolen, som man rimligen inte 
kan montera bort varje gång man städar. 

Det bär emot att kalla badrum med detta problem 
för hygienrum. 

Det är trångt att städa i badrum. Särskilt svårt 
är det att komma åt mellan wc-stol och sidovägg. 
städningen kräver fysisk rörlighet. Även mellan 
wc-stolens cistern och väggen bakom kan utrymmet 
vara så knappt att det inte är åtkomligt för ren
göring. 

De vårdbiträden jag intervjuade om städning i 
badrum gav repliker som "Det är slafsigt, fukt 
som måste torkas", "Det är vidrigt ibland" och 
"Wc-stolen är fånigt placerad, det är trångt att 
tvätta omkring den. Den borde vara vägghängd!". 
Jag skall avsluta redovisningen av wc-stolens 
städproblem med att citera ur en artikel i Vi i 
hemtjänsten. Möller (1983) är vårdbiträde och 
beskriver en arbetsdag i servicehuset. Bl a ar
betar hon hos en pensionär med inkontinensbesvär, 
som för den skull använder blöjor. Sedan förfat
taren hjälpt pensionären med hygienaktiviteterna 
or.h påklädningen, plockat undan och kokat gröt 
och kaffe är det dags att städa badrummet. Citat: 
"Nu är det bara badrummet kvar, lika bra att ta 
duschen. Det luktar kiss lång väg och inte blir 
det bättre för att jag tvättar golv och toastol. 
Hela badrummet skulle behöva stoppas in i en de
kontaminator!" 

Detta är en tankeställare inför utsikten att allt 
fler gamla människor skall beredas möjlighet att 
bo kvar i sina lägenheter. 

Tänkbara lösningar på problemen är följande. 

Själva wc-stolens konstruktion ingår inte som 
forskningsuppgift i denna undersökning, men en 
detalj är så iögonfallande att jag ändå vill näm
na den. Det gäller fogen mellan sits och cistern. 
Den bör naturligtvis inte ligga i sitsdelens ho
risontalplan utan i stället upphöjt, med rundad 
övergång. Man skall kunna torka rent där utan att 
ta av sitsen varje gång. På många modeller finns 
idag en sådan upphöjning, men utrymmet mellan 
cistern och lock är ofta för knappt för att ge 
åtkomlighet. 

Wc-stolens problematiska anslutning till golvet 
kan elimineras genom vägghängning. Det finns tre 
vanliga principutformningar av wc-stolar: golv
stående med synligt avlopp (S-lås), golvstående 
med dolt (inmantlat) avlopp och vägghängd. Den 
golvstående wc-stolen med synligt avlopp är bil
ligast och vanligast. Den vägghängda kräver en 
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fixtur bakom väggen vid monteringen. Tabellen 
nedan visar en kostnadsjämförelse mellan de tre 
typerna av wc-stolarll: 

7afle11 I. Ko~tnad~jäm/-ö~el~e mellan olika type~ av wc
~tolWL, utan mom~. (Byggmom~en ä~ 12,43%, ap~il 1985.) 

8. 1 

Fristående Dolt avlopp Vägghängd 

Wc-stol 1300 1700 1700 
Fixtur 500 
Rördetaljer 200 200 200 

S:a material 1500 1900 2400 
Arbete 2 t im 350 350 350 

Totalt 1850 2250 2750 

Vid en vägghängd wc-stol böjs avloppet ned i väg
gen bakom wc-stolen, vilket innebär att väggen 
kan behöva göras tjockare just där än den annars 
skulle varit. Ett avloppsrör har 120 mm diameter 
över muffen. En rumsskiljande vägg kan t ex be
höva göra 150 mm tjock i stället för 70 mm. I 
gengäld ges här möjligheter att förlägga ledning
ar (vatten, värme, ventilation och el) i schakt i 
denna vägg. 

Valet mellan golvstående och vägghängd wc-stol 
avgörs av prioriteringar. Ofta blir investerings
kostnaderna utslagsgivande gentemot driftskostna
derna, i den mån man är medveten om dessa. 

Fabrikanterna framhåller, liksom Lönn & Lööf 
(1982) att anslutningen mellan den golvstående 
wc-stolens fot och golvet bör tätas med silikon
massa. Sådan tätning fordrar dock en kunnig lägg
ning för att bli bra (Ifö får t ex många reklama
tioner på silikontätningar mellan tvättställ och 
vägg), och runt wc-stolens fot utsätts tätnings
massan ofta för föroreningar, vatten och rengö
ringsmedel. Badrumsgolv är vanligen gjutna, men i 
de fall där de byggs av spånplator på träreglar 
kan en viss svikt uppstå. Tanken att i ett sådant 
badrum kunna effektivt täta fogen mellan porslin 
och golv verkar konstruktionsmässigt fel. 

l)Kostnadsjämförelsen har gjorts av ingenjör Ake 
Bergkvist vid avdelningen för installations
teKnik, CTH, 1985. 
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Cznotka & Steen (1984) har gjort en probleminven
tering avseende installationsenheters infästning
ar i hygienrum. 

Om Planverkets förslag till skärpta bestämmelser 
för våtutrymmen (se avsnitt 6.1) går igenom kan 
det få vissa konsekvenser för den golvstående 
wc-stolen, som skruvas fast i golvet och sålunda 
punkterar det vattentäta skiktet. 

Ifö levererar 75-80% av sina vägghängda wc-stolar 
till sjukhus och institutioner. De efterfrågas 
där trots det högre inköps- och byggpriset efter
som detta mer än väl uppvägs av lägre städkost
nader (enligt uppgift från Ifö). Städningen utgör 
en stor del av driftskostnaderna på sjukhus. 

I bostäder däremot utgör städningen ingen drifts
kostnad. Den utförs mestadels gratis, av män
niskor som inte är organiserade och som vanligen 
tror att byggnadsutformningen är en opåverkbar 
faktor (vilket den också i princip är när huset 
är färdigbyggt). Byggkostnaderna är höga och eko
nomiska lösningar eftersträvas av byggherrarna. 
Eftersom städningen av lägenheterna inte kostar 
något i byggherrens kalkyl blir den golvstående 
wc-stolen ett naturligt val. 

Dagens typer av golvstående wc-stolar medför 
ofrånkomligen en fog och en vinkel mellan fot och 
golv, och detta är alltid en dålig lösning från 
städsynpunkt, eftersom en sådan vinkel sällan 
blir ren med ett långskaftat redskap. För att 
golvet skall bli lättstädat bör golvbeläggningen 
dras upp mot vertikala (eller andra) ytor med 
hålkäl. Då undviks den svåråtkomliga vinkeln. 

Utrymmesmåtten kring wc-stolar prövas i fullska
lestudien, kapitel 9-20. 

Kriterier för en lättstädad wc-stol: 

De delar av wc-stolen och dess omgivning som 
utsätts för urinstänk vid stående urinering 
skall i så stor utsträckning som möjligt vara 
utformade utan skrymslen, fogar, springor och 
hål. Det för förorening utsatta området börjar 
på golvet framför wc-stolen och sträcker sig 
upp till ett stycke ovanför sittnivå. · 

Wc-stolen bör kunna rengöras i stora svep utan 
att den städande behöver böja sig ända ned 
till golvet. 

Golvet under/runt wc-stolen bör kunna till
fredsställande rengöras med långskaftat red
skap, vilket kan åstadkommas med vägghängning. 
Om wc-stolen står på golvet bör nedre delen av 
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dess fot kunna rengöras med ett långskaftat 
redskap (vilket knappast är möjligt med dagens 
utformningar) . 

Wc-stolens lock bör (som idag) kunna tas av 
för rengöring. Det bör liksom sitsen stå sta
digt i uppfällt läge. 

Wc-stolens material bör vara glatta och lätt
rengjorda (som idag) och tåla aggressiva ren
göringsmedel. 

8.2 Bideer 

Golvstående bideer ger städproblem vid fogen mel
lan porslin och golv och i mellanrummet mot väg
gen. Ofta finns där rör och prång. Föroreningarna 
är inte lika svåra som vid wc-stolarna, men i 
områden med hög kalkhalt i vattnet bildas lätt 
kalkavlagringar på golvet runt biden. Särskilt 
svårt är det att komma åt inuti fotens porslins
kåpa, som är öppen baktill. Vägghängning skulle 
lösa problemen. 

Blandare är ofta utformade så att det är svårt 
att komma åt porslinet under dem för rengöring. 
Detta tas upp i avsnitt 8.6. 

Kriterier för en lättstädad bide: 

Biden skall vara enkel och slät i formen med 
gJa t t yta. __ -~----

Den skall helst vara vägghängd. 

8. 3 Tvättställ 

Själva porslinets utformning fick vad gäller 
ovansidan bara en anmärkning, och den gällde den 
typ av tvättställ som har en helt plan översida 
utan någon upphöjd kant baktill. Tvålen placeras 
på den plana ytan. Om ett sådant tvättställ råkar 
monteras en aning bakåtlutande rinner tvålvatten 
över den bakre kanten ned på golvet och orsakar 
städproblem. En utformning som denna fordrar up
penbarligen en exakt montering. 

Bräddavloppet i tvättstället är svårt att göra 
rent. Det ser svart ut därinne. Bottenventilens 
sil är svår om den ligger försänkt i en fördjup
ning. Tvättställets undersida kan ha svåråtkom
liga skrymslen och kräver en obekväm arbetsställ
ning, liksom vattenlås och golvhuv. Avloppsröret 
till golv hindrar golvstädningen. 
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Det är svårt att rengöra väggen bakom tvättstäl
let och tvättställets baksida när springan mellan 
tvättställ och vägg är cirka 2 cm, som är ett 
vanligt mått vid konsolmonterade tvättställ. Man 
använder t ex en pinne eller en lång kniv som man 
lindar en tvättduk kring. Smutsigt tvålvatten 
rinner ned utefter väggen. Den fria delen av kon
solernas översida är svår att nå. De T-bultar som 
används för att fästa tvättstället vid konsolerna 
har ofta vassa kanter och gör rengöringen runt 
konsolerna besvärlig. 

Det är svårt att rengöra tvättställets blandare 
och området kring anslutningen mellan armatur och 
tvättställ. Det är för trångt, man kommer inte 
åt. se avsnitt 8.6. 

Beträffande tvättställ infällda i bänkskivor 
finns delade meningar om rengörbarheten. A ena 
sidan framhålls att bänkskivan blir nedstänkt 
runt tvättstället och måste torkas av, å andra 
sidan sägs att det är lättare att torka av bänk
skivan än golvet, där stänket annars kommer. Om 
skivan även sträcker sig framför tvättstället har 
barn svårt att nå fram till detta vilket medför 
extra nedsölning. Om fogarna mellan bänkskiva och 
vägg och mellan skiva och tvättställ inte är helt 
täta kan vatten tränga in i skivan och förstöra 
den. Av bänktvättställen är de helgjutna bäst 
från rengöringssynpunkt, eftersom vatten på ski
van direkt kan fösas ned i bassängen. 

Hur skall då tvättställ se ut för att vara lätt 
rengjorda? Kira (1966 och 1976) säger bl a att 
bassängen bör utformas så att den blir självren
görande, vilket åstadkoms genom att vattnet från 
armaturen träffar bassängytan i stället för av
loppssilen och genom lämplig utformning av pors
linet sprids över bassängen. Några jämförande 
prov har Kira dock inte redovisat. 

Rengöring i spalten mellan tvättställ och vägg 
prövas i fullskalestudien. Problemet undviks vid 
bultmonterade tvättställ, som placeras dikt mot 
vägg och med silikontätning i fogen (dock är det 
svårt att få denna tätning väl utförd, se avsnitt 
8. l). 

Genom att ansluta tvättställets avlopp till vägg 
i stället för till golv undviks ansträngande ar
betsställningar (se fullskalestudien) och golvet 
blir fritt för rengöring med långskaftat redskap. 
Ett avloppsrör anslutet till vägg kan dock vara 
lockande för barn att klättra på, varför materi
alet måste tåla en sådan påfrestning (liksom hela 
tvättstället). 



92 

tigu~ 8.70. I ho
ik'liRa~um undvikh 
qolvanhluininq~ 
p g a hLädp~o~k'n 
d" m~tö~. 7 v flad
~um i Hoik'l Scandi
navia, {jöik'flo~g, 
tä~ghiälli 7974 
(iväiihiällhavlopp 
till golvfl~unn och 
målad" vägg~ dock 
k'j fl~a), 7 h Hoik'l 
(joihia, {jöieiiMg, 
tä~dighiälli 7985. 

8.3 

Kriterier för ett lättstädat tvättställ: 

Det skall ha en sådan storlek och vara utfor
mat så att det fångar upp stänk och rinnande 
vatten från den som tvättar sig, även från 
armbågarna. 

Det skall ha en slät och lätt avtorkbar yta 
utan "prång", både på över- och undersida. 

Ett konsolmonterat tvättställ skall ha en upp
stående kant baktill och över hörn som hindrar 
vatten att rinna bakåt eller åt sidorna från 
den eventuellt plana yta som finns där. 

Tvättstället skall vara monterat antingen tätt 
mot vägg eller på ett avtånd av minst 3 cm 
från väggen för att möjliggjöra rengöring i 
mellanrummet. Monteringen tätt mot vägg är 
från städsynpunkt att föredra eftersom den är 
mera lättstädad och dessutom utrymmesbesparan
de (men tvättstället blir inte lika lätt att 
byta ut). 

Vattenledningar och avloppsledning bör vara 
anslutna till väggen för att underlätta golv
städningen. 

Blandare bör vara så pass höga att rengor~ng 
av porslinsytan under dem är möjlig, och blan
daren bör helst inte vid anslutningen till 
tvättstället bilda spetsiga vinklar med pors
linsytan. se vidare avsnitt 8.6. 

Hålet vid avloppssilen bör inte vara djupt och 
trångt, utan silen skall lätt kunna rengöras 
med t ex diskborste. 
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8.4 Badkar 

Ett välbekant problem är svårigheten att tvätta 
golvet under badkaret. Mycket damm och skräp sam
las under badkaret, och saker ramlar ned från 
badkarskanten vid väggen, men man ko~ner inte åt 
utrymmet på grund av frontplåten, som lämnar en 
öppning på endast några centimeter vid golvet. 
Den enklaste städmetoden syns vara att duscha med 
handduschen under badkaret. Damm och skräp flyter 
då fram, ofta kring fötterna på den som står där. 
Vid denna städmetod är det viktigt att såväl golv 
som väggar är helt vattentäta - vilket de inte 
alltid är. Våtrumstapeter kan släppa i fogarna, 
plastmattor kan vara otäta i hörnen och vatten
skador kan uppstå. Golvet måste vara lagt med 
fall mot golvbrunnen så att inte vatten blir stå
ende i hörnen eller rinner ut framför badkaret. 

Tigu~~_ 8. 11. Badka.M{wn
Len /Urul;z_G~~_ en ~~_atione.il 
/1_e.n_göl/_)_ng av goivd (a) 1 

och vatirud ~~_iruuvz. in:f_e 
ned i goivPvwnruz_n (R). 

Badkarets frontplåt kan ha två funktioner. Den 
ena är att ge badkaret ett "snyggt" utseende. 
Frontplåten är produktionsrationell genom att man 
slipper vara noggrann med utförandet av emaljen 
på badkarets utsida - men den skapar städproblem. 
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Tig~ 8.12. Stöv
LWL .bpoLM //..ena i 
iadkwud. 

8.4. 

Det finns de som ställer undan den permanent. 
Plåtens andra uppgift är (på vissa modeller) att 
stödja badkaret genom att ge det extra ben i 
framkanten,ll 

Badkarsfronterna har kritiserats sedan slutet av 
60-talet i tidningar, tidskrifter, böcker och 
forskningsrapporter för att de hindrat rengöring
en av golvet under badkaret och varit svåra att 
montera av och på. Fabrikanterna är numera in
riktade på at göra badkarsfronterna lättare att 
hantera. Framsteg har gjorts. Dock är det fråga 
om ett feltänkande när brukaren blir tvungen att 
på ett eller annat sätt montera av och lyfta 
undan ett 1,6 m långt plåtsjok för att kunna 
städa under sitt badkar. 

Även alternativet att flytta badkaret vid städ
ning är dåligt, eftersom endast unga och rörliga 
människor klarar sådana operationer. Vilka skall 
hjälpa alla de andra? 

Väggen bakom badkaret utsätts för rinnande tvål
vatten men är inte åtkomligt för rengöring utan 
att man flyttar karet. 

Att tvätta badkar inuti är ansträngande för den 
som t ex har svaga knän. I min fältundersökning 
var det dock få som klagade över den detaljen, 
vilket troligen beror på att alla intervjuperso
nerna var unga och rörliga. Men inte heller i 
litteraturen tas problemet upp utom av Kira (1966 
och 1976). Även om man bara duschar i badkaret 
måste det skrubbas. rent om inte avl(lgJ"_ing_ii):"na_ 
skall börja gro -fast. --------

Enligt fältundersökningen är det i badkaret man 
tvättar wc-sitsen, spolar av stövlar och liknan
de. Platsen förefaller från hygienisk synpunkt 
inte vara den lämpligaste, men det finns ofta 
ingen annan möjlighet i lägenheten. Efter varje 
sådan rengöring måste badkaret tvättas. I fält
undersökningen prövas rengöring av badkar på oli
ka höjder. Det avgörande för badkarets höjd är 
dock i- och urstigningen, som inte har prövats i 
denna undersökning. 

llTvå olyckor har kommit till min kännedom, där 
personer fastnat med ena armen i kläm mellan 
badkarskant och vägg så att de inte kunnat ta 
sig loss själva. I åtminstone det ena fallet är 
det klarlagt att badkaret (med frontplåt) tip
pade, varvid personen föll i karet och fick 
armen fastlåst i kläm. 
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Kriterier för ett badkar som är bra från städsyn
punkt: 

Badkaret skall vara utformat så att golvet 
under det kan rengöras med långskaftat redskap 
utan att en lång frontplåt måste monteras av 
och lyftas undan. 

Badkar måste ha en glatt och hård yta (som 
idag) och rengöringsmetoder och -medel måste 
vara sådana att de inte skadar denna yta (t ex 
genom slipeffekt). Halkrisken är dock ett pro
blem. Gustavsberg har utvecklat ett antihalk
badkar, som dock inte är prövat från rengö
ringssynpunkt. 

Badkaret skall vara stabilt så att det inte 
tippar vid vare sig användning eller rengö
ring. 

8.5 Dusch 

Det städproblem som uppstår vid en byggd dusch
plats (och även vid duschkabiner) är att det i 
områden med hårt vatten bildas kalktvålar som 
avsätter sig på duschutrymmets väggar och golv, 
varför dessa måste vara utförda av material som 
är lätta att rengöra och tål rengöring. Problem 
kan också uppstå om vatten från duschplatsen rin
ner ut på omgivande golv. 

Duschkabiner har inte ingått i min fältundersök
ning. Jag har dock fått synpunkter från olika 
håll som kan vara värda att redovisa. Fastighets
reparatörerna har problem med duschväggar upp
byggda på badkar när de skall rensa golvbrunnen 
under karet och måste flytta på detta. Duschkabi
ner är besvärliga då golvbrunnen under dem skall 
rensas och kabinens armatur är fast monterad mot 
väggen. Det går då inte att flytta kabinen. stop
pet i golvbrunnen, som fastighetsreparatören 
tillkallas för, är en följd av att den boende 
inte kommer åt att själv rengöra golvbrunnen un
der badkar eller duschkabin (se vidare avsnitt 
8. 7). 

När en duschkabin installeras med armaturen fast 
monterad mot rummets vägg har man inte räknat med 
att någonsin behöva komma åt utrymmet mellan ka
bin och vägg eller mellan kar och golv för ren
göring. Dessa utrymmen behöver rengöras. Mellan 
vägg och duschkabin kan uppstå kondens och bildas 
svarta beläggningar (alger eller mögel?) -något 
som den som köper en duschkabin bör uppmärksammas 
på. Det går inte heller att kontrollera om fukt
skador uppkommer bakom en duschkabin utan att 
flytta den. 
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8.7 Golvbrunnar och golvläggning 

Utformningen av golvbrunnar har inte fått någon 
anmärkning från städsynpunkt, men väl placering
en. (Från vattenskadesynpunkt finns anmärkningar 
på tätheten.) Golvbrunnar som ligger h6gre än 
omgivande golv är mycket opraktiska från städsyn
punkt, eftersom vattnet på golvet naturligvis 
inte rinner ned i brunnen utan måste f6sas dit 
med redskap. Under åren 1967-1975 fanns i Svensk 
byggnorm inget krav på fall mot golvbrunn i bad
rum, varf6r badrumsgolven oftast byggdes horison
tella, vilket i praktiken lätt ledde till bakfall 
och svackor som f6rsvårade golvstädningen. 

Golvbrunnar är ofta svåra att komma åt f6r ren
göring eftersom de är placerade under badkaret så 
att frontplåten måste lossas innan man kommer åt 
brunnen. Problemet med frontplåten har behandlats 
i avsnitt 8.4. Denna svårighet leder ibland till 
att de boende helt struntar i att rengöra golv
brunnen, vilket med tiden kan medföra stopp i 
avloppet. Då tillkallas fastighetssk6taren, som 
tar loss frontplåten och rensar oolvbrunn och 
avlopp med maskin. Golvbrunnens placering långt 
inne under badkaret g6r det ofta svårt att hålla 
rensmaskinen, som skall riktas med vajern i av
loppets riktning, d v s mot wc-stolen. Arbets
ställningen är ansträngande, och arbetsutrymmet i 
badrummet är trångt. Detta problem skulle kunna 
minskas genom att golvbrunnen placeras så att 
brukarna kommer åt att rensa den utan att behöva 
lyfta av någon badkarsfront. 

Tig lM 8, 1 4. Bac!J-cWL/>t/Lontl2n hind
/LWL /L12ngö/Lmg au gofu/{/Lunnl2n (a). 
Hä/L hWL />kumpla/>~m/>O/L limmat/> 
på gofv12-t to/L att hind/La uattnd_ 
all /Linna t/Lam (f{). 

I vissa hus måste man montera bort tvättstället 
f6r att kunna lyfta av badkarsfronten, enligt 
mina samtal med fastighetreparat6rer. Det händer 
också att hela badkaret måste lyftas bort för att 
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man skall komma åt att rensa golvbrunnen. Om bad
karet därvid måste lyftas över wc-stolen är ris
ken stor att det slår i och skadar utrustningen i 
badrummet. 

- Det är en ständig kamp mellan bygge och för
valtning, sade de fastighetsreparatörer jag in
tervjuade. 

Björkberg, Rindby (1979) beskriver bl a samma 
händelse som jag sett, nämligen en reparatör som 
skall rensa ett badkarsavlopp, och de har iakt
tagit samma svårigheter. De uttrycker dock inget 
intresse av att försöka påverka byggnadsutform
ningen eller installationerna, utan de utgår från 
att det är omöjligt att bygga om befintliga bo
städer så att de blir rationella arbetsplatser 
när de skall underhållas. De ser lösningar på 
problemen dels i fysiologiskt orienterade projekt 
som kan tänkas hjälpa reparatören att utveckla 
sin arbetsrytm, dels i förändringar i arbetsorga
nisationen. (Anpassning av människan till bygg
naden, min anm. ) 

Golvbrunnens lämpligaste läge från städsynpunkt i 
förhållande till badkaret är med centrum under 
badkarets yttre kant (se fullskalestudien), men 
om man tar bort badkaret och anordnar duschplats 
i stället blir situationen en annan. Eftersom ett 
standardbadkar är 70 cm brett och en duschplats 
bör vara minst 80 cm bred (Konsumentverket 1979) 
skulle en golvbrunn i den föreslagna placeringen 
dock hamna innanför duschplatsens begränsning, 
med några cm spelrum. Hur en sådan placering fun
gerar för duschplatsen har inte undersökts. Vik
tigt är att vattnet inte rinner ut på golvet från 
en sådan duschplats. 

Vad gäller golvets fall mot golvbrunnen är kravet 
i SBN 1980 "erforderligt fall mot brunnen" opre
cist, se avsnitt 6.1. Planverket föreslår för 
nästa SBN preciserade regler för golvlutningen i 
våtrum, främst på grund av många inträffade vat
tenskador. 

Kriterier för golvbrunn och golvläggning från 
städsynpunkt: 

Golvbrunnar skall absolut monteras lägre än 
omgivande golvyta, vilket enkla fysikaliska 
lagar och sunt förnuft säger. Ändå måste det 
påpekas. 

Hela den golvyta som blir nedstänkt i ett bad
rum bör läggas med fall mot golvbrunnen för 
att vatten inte skall bli stående i hörnen 
eller rinna ut åt fel håll. Ett "plant" golv 
blir sällan plant utan får lätt bakfall. 



100 8.8 

Golvbrunnen bör från städsynpunkt placeras med 
centrum under badkarets yttre kant, vilket 
innebär 70 cm från väggen vid badkarets lång
sida. Att badkaret kan stå någon cm från väg
gen har ingen större betydelse. Vid eventuella 
nya badkarsutformningar bör golvbrunnens läge 
prövas från rengöringssynpunkt. 

8.8 Rördragningar 

-Tänk om man slapp dessa rör!, suckade ett kom
munalt vårdbiträde uppgivet vid vår diskussion av 
städproblem. Rör och prång, rör runt alla fyra 
väggarna i badrummet, rör som går ned i golvet 
och hindrar golvstädningen - somliga gör rent 
bakom dem med hårnål, eftersom man inte kommer åt 
med vanliga redskap. Damm och smuts samlas på 
rören, och på kallvattenrören bildas kondens som 
binder dammet i särskilt hög grad. 

'1 iqLM 8, 15, Rö/LMaqninqGA. i ladAum. (a) JLenovVLad villa, 
(RJ g/Lupplyggd vill; ~dn 1970-talet med /LÖ/L /Luni alla 
/y/La vägga/Lna i ladAummei. 

Rörgenomföringarna i "vattentäta" badrumsgolv är 
egentligen en byggnadsteknisk absurditet. Man gör 
ett vattentätt golv, och sedan gör man hål i gol
vet för rören (i princip). Tätning av golvbelägg
ningen mot rören är inte (eller har åtminstone 
inte varit) en generellt tillämpad åtgärd, och 
även om den utförs kan den vara bristfällig. För
säkringsbolagens Byggreparationskommitte säger i 
Vattenskador i bostäder: "Mattans tätningar runt 
rör som sticker upp genom golvet eller runt golv
brunnen är känsliga punkter". Detta är viktigt 
att beakta då det hävdas att badrumsgolvet lätt 
spolas av med handduschen. Nevander, Elmarsson 
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(1981) påpekar att rörgenomföringar i våtrumsgolv 
bör utföras med rörhylsa, som förses med en tät
fläns som ansluts till tätskiktet. Det finns ock
så stosar som kan svetsas fast vid plastmattan. 
Den bästa och naturligaste lösningen är dock att 
föra rören genom väggen så att golvet blir fritt 
och kan hållas vattentätt. 

Från strikt städsynpunkt borde rör i badrum för
läggas så att de inte syns, d v s bakom vägg el
ler täckpanel. Från vattenskadesynpunkt däremot 
bör rören läggas synligt eller lättåtkomligt. 
Citat ur BFR:s Vattenskador i byggnader: "En na
turlig strävan bör vara att vid all VVS-projek
tering erhålla en installation med rören synliga 
eller där möjlighet ges till utbyte." Här uppstår 
ett dilemma för "städforskaren". Kan man sätta 
städsynpunkterna före vattenskadesynpunkterna, 
när dessa skador innebär så enorma kostnader var
je år? Det är svårt att hävda en sådan ståndpunkt 
(se avsnitt 6.1). Jag accepterar kravet på syn
liga eller lätt åtkomliga rör, men golvet bör 
trots detta vara fritt från rörgenomföringar. 
Lätt åtkomlighet men osynlighet skulle kunna 
åstadkommas bakom en demonterbar panel, som bör 
vara öppen nedtill så att eventuellt läckage ge
nast syns. Panelen bör vara monterad i väggen så 
att den inte behöver ha stödben i golvet (detta 
är en spekulation). 

Vertikala rör förläggs numera vanligen till slit
sar, 1-2 per lägenhet. Horisontella rördragningar 
bör vara så korta som möjligt. Detta ställer vis
sa krav på planlösningen, som dock inte bör vara 
orimliga att tillgodose. Horisontella rördrag
ningar bör undvikas i obekväma lägen (nära golv, 
bakom installationsenheter)ll. Lönn & Lööf (1982) 
t ex hävdar för offentliga lokaler att utanpålig
gande rördragningar, som inte går att klä in, bör 
ligga på ett avstånd av 5 cm från vägg och minst 
25 cm över golv. Det senare måttet är visserligen 
delvis betingat av den maskinella golvrengöring
ens utrymmesbehov, men författarna säger också 
att "horisontell rördragning strax ovan golv 
tvingar städarna till obekväma arbetsställ
ningar". 

Det sägs emellanåt att rörbranschen är konserva
tiv. Förslag till förbättringar av installatio
nerna når inte ut till montören ute på fältet, 
som gör som han brukar. Mot den bakgrunden kan 
det vara intressant att ta del av Larssons m fl 

l)Abrahamson G (BHF 1981:8) anger att vissa häl
sorisker inom rörbranschen ger övergående be
svär men även i vissa fall bestående skador. 
Bland dem nämns nack-, rygg- och knäbesvär som 
följd av bl a besvärliga arbetsställningar. 
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Tigu~ 8.16. Rö~n 
hi~~ golvhiäd
ningen. ([j gad
~w!lhgild,) 

8.9 

Montörernas synpunkter på arbete och miljö i rör
branschen, vars syfte varit att genom en inter
vjustudie få klarhet i hur montörer på byggen ser 
på sin arbetssituation. Vad som kan ha visst in
tresse när man studerar utformningen av hygienrum 
och utrustning är rapportens uppgift om att näs
tan samtliga intervjuade montörer var missnöjda 
med tidsplanering och samordning med andra grup
per, vilket gav stress i arbetet. Vidare kritise
rades ritningarna, som uppgavs vara dåligt utför
da och svåra att tyda. Av detta kan möjligen den 
slutsatsen dras att även om en projektör har goda 
intentioner beträffande rördragningarna kan detta 
spolieras av stress och ofullständiga uppgifter 
vid själva bygget. Om priserna pressas på projek
teringsarbetet kan det leda till dåliga rit
ningar. 

Kriterier för en från städsynpunkt bra rördrag
ning: 

Vertikala rör bör gå i slitsar. 

Horisontella rördragningar bör göras så korta 
som möjligt. Helst bör de döljas bakom på väg
gen monterade paneler, som inte når ner till 
golv utan ger möjlighet till snabb upptäckt av 
eventuella läckage. Panelerna måste vara ut
formade så att inte fukt och mögel bildas ba
kom dem. 

8.9 Radiatorer 

Radiatorer innebär ofta städproblem. Golvstäd
ningen hindras om radiatorn är så lågt placerad 
att man inte kommer åt att dammsuga under den och 
om anslutningsrören går ned i golvet. När radia
torn överlappar golvsockeln blir denna oåtkomlig 
för dammsugning. Man kan kika på dammtussarna 
genom eller bakom radiatorn, men man kommer inte 
åt dem. Dubbla radiatorer ansågs i undersökningen 
vara besvärliga att rengöra i mellanrummet. 

Radiatorer för vattenburen värme bör från städ
synpunkt monteras på vägg och placeras så att det 
blir möjligt att dammsuga golvsockeln under ra
diatorn. Elradiatorer skall vara utfällbara från 
väggen. 

Citat ur Spri råd 6.10, Sjukhusstädning: "Radia
torer bör ha plan översida och slät yta. Radia
torernas underkant placeras 300 mm över golvet. 
För att göra dem lättåtkomliga för rengöEing bör 
avtåndet mellan radiator och vägg vara ca 100 
rnrn n. 
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Tigu~ 8.17. Ta~liga 
a~Ret~~iällninga~. 
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Lönn & Lööf (1982) säger bl a att radiatorer bör 
vara plana och släta (flänsar ger dock större 
värmeavgivande yta). De skall placeras med minst 
5 cm avstånd från vägg. Baksidan av radiatorn 
skall vara tillgänglig för rengöring uppifrån. 

Kriterier för en från städsynpunkt bra radiator: 

Radiatorn skall lämna golv och golvsockel fria 
för rengöring. 

Det skall vara möjligt att dammsuga mellan 
radiator och vägg. 

8.10 Ventiler 

Badrum ventileras ofta genom att luft sugs in vid 
dörren och ut genom en ventil. För att ventila
tionen skall bli effektiv bör ventilen sitta 
långt från dörren, så att luften sveper genom 
hela badrummet. Ofta placeras utsugningsventilen 
över badkaret på ett från städsynpunkt olämpligt 
sätt. Man står på tå i badkaret eller balanserar 
på badkarskanten för att nå ventilen. Detta är 
farliga arbetsställningar som inte skulle accep
teras av något skyddsombud. Ventilen bör från 
städsynpunkt placeras så att den kan nås utan att 
man behöver stå i eller på badkaret. 
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8.11 Belysning 

I undersökningen har inga synpunkter på belys
ningsarmaturer förekommit. Det kan dock framhål
las att belysningsarmaturer bör placeras så att 
de blir åtkomliga för avtorkning, således inte 
över badkar eller alltför högt på vägg. Rundqvist 
(1980) påpekar att belysningen bör vara tillräck
lig för bl a städning. Citat: "Den som vill ha 
mjuk, sparsam belysning kan komplettera med städ
/arbets-belysning, som man tänder separat och bara 
när den behövs." Äldre behöver. betydligt starkare 
belysning än yngre. 

8.12 Fönster i badrum 

Fönster i badrum bör inte placeras över badkaret 
eftersom det då blir svårt att nå för tvättning. 
Man måste stå i badkaret för att kunna tvätta 
fönstret. Detta gäller även takfönster. 

Problemet med fönstrens konstruktion och åtkom
lighet på olika sidor för rengöring fordrar en 
undersökning för sig och kan därför inte utveck
las här. 

8.13 Material 

Det har inte varit denna undersöknings syfte att 
studera materialfrågor även om de har en stor 

------~- -beeydeCI:-s-e--för--st-ädn-ingen ;--Moti-vet--til-1--avgrän~----
ningen är som tidigare nämnts, att materialfrågor 
studeras på andra håll med bättre resurser och 
kompetens - jag är inte materialforskare. Jag 

Tig~ 8.18. cxem
pd på ;z_ä/-1-f-ad, 
~>våA.:tvällad vål:.
/1111/UJiapet ~>om 
del>~>uiom ~>iäppe;z_ 

i /-o ga/1J1.a, 

fick i undersökningen in en materialsynpunkt som 
berör städningen, och det var att räfflad plast
matta på golv och väggar är svår att rengöra. För 
övrigt nöjer jag mig med att föra vidare de mate
rialsynpunkter jag funnit i litteraturen. Jag har 
dock inte speciellt studerat litteratur om mate
rial. 
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En kort sammanfattning av materialsynpunkter i 
litteraturen: 
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Gunnarsson & Olsson (1968) säger att sanitetsgod
sets ytor bör vara glatta, medan Dahlman (1975) 
anser att de hårda och blanka materialen driver 
fram städbehovet p g a fläckar av intorkat vat
ten. (Men kan matta ytor vara lättare att rengöra 
än blanka?) Kira (1976) nämner en rad kriterier 
för materialen i installationsenheterna: De skall 
vara hållfasthetstekniskt säkra, dimensionssta
bila:', kemiskt stabila och inerta, motståndskraf
tiga mot nötning och nedsmutsning, icke absorbe
rande, får inte ta åt sig lukt och skall vara 
både visuellt och bakteriellt rengörbara. Det är 
också viktigt att fabrikanternas rengöringsanvis
ningar följs. Allt för ofta, säger Kira, blir 
installationsenheter av olika slag skadade, 
omärkligt men oåterkalleligt, genom felaktig an
vändning av slipande rengöringsmedel. 

Golvmaterialen skall vara lätta att rengöra, men 
avvägning mellan halksäkerhets- och rengörings
krav måste göras. En hålkäl mellan golv och vägg 
underlättar, regöringen. Beträffande väggmaterial 
sägs att ju slätare yta desto bättre från rengö
ringssynpunkt. Kakel anses av professionella stä
dare vara ett mycket bra väggmaterial. Kakel kan 
också sättas på de mest utsatta ställena: bakom 
tvättställ (ända ned till golvsockeln om tvätt
stället inte sitter direkt mot vägg) och vid bad
kar. 

Rundqvist (1980) säger bl a att plastmaterial 
inte är så motståndskraftigt mot repor och att 
mörka färger på golv och sanitetsgods ofta är 
opraktiska eftersom vattendroppar, tvålstänk och 
damm syns tydligt på mörka, blanka ytor. Om mate
rial i hygienrum sägs i skriften bl a att skåp av 
plast bör våttorkas och sedan lufttorka för und
vikande av statisk elektricitet och dammsamling. 
Bänkskivor måste tåla fukt och väta samt vanliga 
rengöringsmedel och flitig rengöring. Hörn och 
kanter är kritiska punkter. Här kan vatten tränga 
in bakom faner och kantlist, om det inte är helt 
tätt. Det underliggande materialet (ofta spånski
va) suger åt sig vattnet och ytmaterialet kan 
släppa. På skåpluckor syns smutsen mindre om ytan 
inte är enfärgad och inte alltför mörk. Jalusi
luckor är ganska besvärliga att hålla rena. På 
luckor under tvättställ måste tvål- och vatten
ränder torkas bort. Dekorlister utgör en extra 
"dammhylla". 

I Konsumentverkets Badrum - planering, inredning 
(1982) sägs bl a (citat): "Att städa badrummet 
borde inte vara något problem när det finns vat
ten och golvbrunn och materialen tål nedblötning. 
Men utrustningen i badrummet är inte utformad med 
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tanke på städning. - - - skaffar vi utrustningen 
själva kan vi undvika de mörka färgerna på pors
linet där tvål- och vattenstänk syns bättre än på 
de ljusa." Beträffande material i installations
enheterna påpekas att Konsumentverket vid en un
dersökning kornmit fram till att plastmaterial bör 
användas med största återhållsamhet. 

8.14 Inredning och tillbehör 

Med inredning och tillbehör menar jag skåp, hyl
lor, krokar, toalettpappershållare, spegel mm. 
Dessa delar har inte ingått i begreppen "byggna
der, byggnadsdelar och fasta installationer" när 
jag gjorde min fältundersökning. Vad jag kan säga 
om dessa delar är att det även här gäller att 
enkla, släta utformningar underlättar rengöring
en, och att allt som installeras i ett hygienrum 
bör tåla rengöring med vatten eller fuktig duk 
och milt rengöringsmedel. Som exempel på att så 
inte alltid är fallet kan jag nämna en toalett
pappershållare med anvisningen "OBSERVERA. Ivläs
singsytan är brännlackerad men tål absolut ej 
rengöringsmedel. Torka endast med torr trasa." 

8.15 Val av problem för bearbetning 

Genomgången i detta kapitel har visat att städ
problemen i badrum är av olika art. Det är fråga 
om installationsenheternas utformning, deras pla-
ceringt-TörhåUana:e- 1:111 orng1vanae vägg-a::r-ocn _____ _ 
inbördes (utryrnrnesrnått), själva anslutningarna 
samt ytrnaterial. 

Då detta projekt inte är inriktat på produktut
formning (design och konstruktion av produkter) 
utan på åtkomlighet och utrymmesbehov i badrum 
lämnas de enskilda installationsenheternas ut
formning åt sidan med de synpunkter som framkorn
mit i detta kapitel. Vissa av synpunkterna åter
kornmer dock i samband med diskussioner om åtkom
lighet och anslutningar. 

Även materialfrågor lämnas åt sidan, av tidigare 
angivna skäl. 

Vad studien i fortsättningen inriktas på är åt
komlighet och utrymmesbehov för städning i bad
rum. Dessa frågor studeras lämpligast i fullska
leförsök. I den följande fullskalestudien har jag 
valt att undersöka utrymmesmåtten för rengöring 
av wc-stol, tvättställ och badkar, d v s de in
s·tallationsenheter som brukar ingå i ett stan
dardbadrurn. I undersökningen ingår prövning av 
vissa mått för dessa enheter som anges i Svensk 
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byggnorm. Visserligen är SBN:s mått minimimått, 
men de fungerar ofta i praktiken som standardmått 
och är därför intressanta att pröva. Enligt upp
gift från Planverket har städningen inte beaktats 
då måtten fastställts (se avsnitt 20.1). 

I fullskalestudien undersöks städmått kring wc
stol, tvättställ och badkar. Däremot undersöks 
inte duschplats och duschkabiner av följande 
skäl. Den byggda duschplatsen utgör inte något 
större städproblem om väggarna är av lämpligt 
material. Duschkabiner ger många städproblem, men 
en undersökning av dem skulle ta formen av en 
jämförande varuprovning, vilket inte är syftet 
med denna avhandling. Rördragningar, ventiler och 
lös inredning undersöks inte, dels för att deras 
placering inte bestäms i SBN, dels av resursskäl. 
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9. 

9. FULLSKALESTUDIENS TEORETISKA BAKGRUND 

I detta kapitel skall kortfattat beskrivas något 
av bakgrunden till tillvägagångssättet i före
liggande fullskalestudie. Först en kort beskriv
ning av studien. Den inriktades på undersökning 
av åtkomlighet och utrymmesmått samt registrering 
av arbetsställningar vid rengöring av wc-stol, 
tvättställ och badkar. Installationsenheterna 
placerades på en plattform i en försökshall och 
rengjordes av ett antal personer. Försöken regis
trerades med foto, videoinspelning, samtal med 
personerna och protokoll. 

Man kan faktiskt gå mer än 50 år tillbaka i tiden 
och ändå känna igen frågeställningarna om män
niskans mått, räckvidd och utrymmesbehov och de 
därmed sammanhängande diskussionerna om olika 
inredningsenheters anordnande för ett rationellt 
hushållsarbete. Metoderna att nå fram till re
kommendationer beträffande mått- och samband har 
dock utvecklats under åren - från det tidiga 
30-talets nmedelmänniska• i form av en streck
gubbe till BO-talets försökspersoner ~epresen
terande "kritiska grupper". 
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Människan och hennes arbetsställningar studerades 
och togs som utgångspunkt för mått- och utform
ningsrekommendationer redan under Weimarrepubli
kens tid i Tyskland, vilket framgår av kapitel 7. 
Stahl (1977) återger i sin uppsats schematiska 
figurer visande bl a hur man bör stå när man 
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diskar och lämplig höjd på diskbänken (95 cm till 
kanten vid nedsänkta hoar) och hur man bör sitta 
när man arbetar (stöd i svankryggen). streckgub
bar illustrerar arbetställningarna, se fig 9.1. 
dessa rekomendationer hade utarbetats av RKW 
(Reichskuratorium fur Wirtschaftligkeit) i Berlin 
och publicerades i Baugilde 1932, häfte 16. 

I Sverige tog den framsynte arkitekten Osvald 
Almqvist upp ideerna. I Köket och ekonomiavdel
ningen i mindre bostadslägenheter (1934) skriver 
han "Vid varje särskild arbetsprocess bör en 
sådan ställning intagas, att arbetet ej blir 
onödigt tröttande. Endast de muskler tagas i 
anspråk, som ha med själva arbetet att göra. Den 
övriga kroppen bör sparas så mycket som möjligt." 
Han hänvisar till de tyska undersökningarna och 
skriver bl a att där visats "att allt bör göras 
för att utbyta den vanliga bockande eller kry
pande arbetsställningen vid sopning, skurning, 
o.s.v. mot stående ställning", och han visar i en 
bildserie med streckgubbar "huru man med enkla 
hjälpmedel, huvudsakligen redskap med långa 
skaft, kan 'lyfta upp' arbetet till händernas 
naturliga nivå". 

Hur RKW i Berlin kom fram till sina rekommenda
tioner ligger inte inom denna undersöknings ram 
att utforska. Osvald Almqvist redovisar i Köket 
sina utgångspunkter, som förutom de tyska under
sökningarna var de svenska passmyndigheternas 
uppgift om den vuxna svenska kvinnans medellängd 
(165 cm med klackar). Almqvist skriver (s 48) att 
"utrymmet för den fria rörelsen i plan bestämmes 
liksom arbetshöjderna av människans mått, i detta 
fall kroppens bredd, armbågsrum etc". 

Ett försök att vetenskapligt pröva ett bostadsut
rymme gjordes 1934. Det var de två arkitekterna 
Ingeborg Waern Bugge och Kjerstin Göransson
Ljungman som verkligen "stängde in sig i kok
vrån", d v s funktionalismens hårt kritiserade 
fönsterlösa lilla kokvrå, och undersökte hur det 
var att arbeta där. Vid ett prov lagade de mat 
för två personer. Då lunchen var klar och mid
dagsköttet kommit i kokning var relativa fuktig
heten i kokvrån 96% och temperaturen var 29°. 
Vattnet rann av väggarna. Dessa försök var ett av 
de första arbeten som gjorts på detta område 
(Rudberg i Akerman m fl 1983). 

I den utredning om småbostäder i hyreshus (Bo
stadsutredningen) som Svenska Arkitekters Riks
förbund (SAR) och Svenska slöjdföreningen (SSF) 
startade 1939/49 ingick en speciell köksunder
sökning (Rudberg i Akerman m fl 1983, s 209). 
Köksstudierna började i en källare på Folkhälsan 
(Akerman i Akerman m fl 1984, s 137). 1943 ut
fördes där en studie som gick ut på att mäta 
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ansträngningar inom hemarbetet. Man använde för
sökspersoner, vilkas utandningsluft samlades upp 
i en säck de bar på ryggen. Syreupptagningen 
analyserades. Man prövade bl a olika arbetshöjder 
vid bakning och diskning och olika arbetsställ
ningar vid rengöring av golv. "Det visade sig att 
arbetet i stående ställning tog längre tid, men 
var mindre energikrävande än i knäliggande" 
(Boalt i Akerman m fl 1984, s 152). Veterligt var 
detta första gången som man i Sverige använde 
försökspersoner som inte var forskarna själva. 

Hemmens forskningsinstitut (HFI), som bildades 
1944, arbetade under många år med köksstudier, 
som kom att ingå i underlaget för den på 50- och 
60-talen vid internationell jämförelse avancerade 
svenska köksstandarden. Rudberg (i Akerman m fl 
1983, s 210) framhåller att varken HFI eller SAR 
och SSF utgick från Almqvists Köket i sina köks
utredningar. Man ville börja från grunden, och 
HFI:s utredningar innehöll till skillnad mot 
Almqvists bok även redogörelser för kosthåll och 
tidanvändning. Citat: 

" En betydelsefull skillnad var också a~~ H~~ 
använde verkliga försökspersoner i sina under
sökningar av hushållsarbetet, medan Almqvist 
hade gått mer teoretiskt till väga och utgått 
från en tänkt kvinna av genomsnittslängd. De 
mått HFI kom fram till blev därför större än 
de Almqvist föreslagit - bänkhöjderna var 80 
cm hos Almqvist, men 85-95 (varierande höjmått 
för olika sysslor) hos HFI ... " 

Denna-· av- Rudberg poängterade skillnad vi-sa-r bety
delsen av att vid måttstudier i byggsammanhang 
använda försökspersoner i stället för att teore
tisera kring en tänkt medelmänniska. 

I HFI:s praktiska försök användes personer med 
växlande erfarenhet och kompetens - från personer 
som var ovana vid husligt arbete till välutbil
dade hushållslärare (Boalt i Akerman m fl 1984, s 
159). De fick laga mat, diska och tvätta golv m m 
"på riktigt" i speciella lokaler. De iakttogs av 
observatörer som registrerade förflyttningar, 
tidsåtgång och den arbetandes kommentarer (ibid s 
162). 

De studier som HFI genomförde var fullskaleförsök 
även om den termen inte användes då. Hallberg & 
Nyberg (1981, s 5) anger att begreppet började 
användas i början på 60-talet. 

Samma författare för i en annan rapport (Englund, 
Hallberg 1972, s 6 ff) en diskussion om teorin 
bakom fullskaleförsöken. De illustrerar förhål
landet mellan verkligheten och försökssituationen 
med nedanstående bild: 
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Verkligheten 
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Ur en population (P ) tas ut en grupp försökspers~ner (P ) soJ11 
under en begränsad ~idrymd (T ) av verklighetens (TV) ut~ör ett 
urval aktiviteter (A ) av ettFflertal tänkbara (A ) i en laborc.
tiv fysisk miljö (M ) som ut:gör en artificiell mo~svarighet till 
verklighetens fysiska miljö ( t-lv). Möjligheten att generaliser<:. 
försökssituationen till verkligheten beror av hur Pr• TF' Ar och 
Mr tagits ut. 

tigu~ 9.4. ~ cnglund & Hal~~g (1972). 

Jag förstår genom att läsa bildtexten vad för
fattarna vill uttrycka, men figuren ger sken av 
ett matematiskt sammanhang som faktiskt inte 
föreligger. Har t ex uttrycket Pv +Tv+ Av+ Mv 
= ? egentligen någon mening, och är det sant att 
PF + TF + AF + MF = RF? Man kan inte säga att 
summan av personer, tid, aktiviteter och labora
tiv miljö är lika med ett resultat. Pilar som 
matematiska tecken brukar betyda "går mot" eller 
"leder till" men gör inte det här. Resultatet RF 
leder t ex inte till någonting uppe i högra rutan 
som är summan av verklighetens population, tid, 
olika tänkbara aktiviteter och fysiska miljö. 
Figuren ger skenbart exakta uttryck för samband 
men blir vid en närmare granskning diffus. 

Jag skulle därför vilja slopa figuren och ut
trycka författarnas tankegång i ord på följande 
sätt: 

Vid fullskalestudier där försökspersoner skall 
utföra vissa aktiviteter som efterliknar verklig
heten är det fyra faktorer som är viktiga att 
beakta vid diskussionen av försöksresultatens 
generaliserbarhet. De fyra faktorerna är: 

- urvalet av försökspersoner; 

- aktiviteterna de utför; 

- tiden under vilken de utför aktiviteterna; 

- den laborativa miljön. 
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Var och en av de fyra faktorerna måste i rimlig 
utsträckning stämma överens med den verklighet 
man vill efterlikna för att resultaten skall 
kunna ges en generell giltighet. Om någon av 
faktorerna avviker alltför mycket från den verk
lighet som skall efterliknas kan resultaten inte 
generaliseras. Vad som är "rimlig utsträckning" 
eller "alltför mycket" är bedömningsfrågor som 
måste avgöras från fall till fall. 

Efter detta är Englund & Hallbergs diskussion av 
de enskilda faktorernas förhållande till verklig
heten (s 7) tillämplig om man bortser från be
teckningarna Pv, PF etc. 

Föreliggande fullskalestudie kan mycket kortfat
tat beskrivas på följande sätt: "Ett antal per
soner rengjorde under en viss tid och med vissa 
redskap ett antal sanitetsgodsenheter uppställda 
i olika kombinationer på en försöksplattform. 
Försöken registrerades genom direkt observation, 
frågor, fotografering och videoinspelning. För
utom dessa huvudförsök gjordes för-försök och ett 
antal kompletterande försök." 

När jag i fortsättningen mera utförligt beskriver 
studien kommer jag att pröva de ovan nämnda fyra 
faktorerna mot verkligheten. Det sker i kapitlen 
10-13. 
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10. FÖRSÖKSPERSONER 

Försökspersonerna är en av de viktiga faktorer 
som måste prövas då generaliserbarheten av ett 
fullskaleförsöks resultat diskuteras. I detta 
kapitel beskrivs urvalet av försökspersoner för 
såväl huvudförsök som kompletterande försök. 

10.1 Översikt över urvalsmetoder 

Englund & Hallberg (1972, s 59 ff) redovisar oli
ka urvalsmetoder för fullskaleförsök. Den första, 
slumpmässigt urval ur viss population, används 
mycket sällan vid fullskaleförsök, säger förfat
tarna. Förfarandet lämpar sig bäst när de uttagna 
personernas insats inskränker sig till svarandet 
på brev eller intervjufrågor. Det är oftast oge
nomförbart vid laboratorieundersökningar (citat): 

av praktiska skäl. De utvalda personerna är 
med nödvändighet relativt många och geogra
fiskt spridda. Lokal-, transport- och tids
problem uppstår. 

av ekonomiska skäl. Antalet försökspersoner 
måste ofta begränsas p g a bristande ekono
miska resurer. 

av att risken för bortfall ökar då försöken 
kräver en personlig medverkan som förutsät
ter bl a tidsresurser och intresse." 

Den andra metoden är slumpmässigt urval ur viss 
population, därefter uttagning av försökspersoner 
efter vissa kriterier. Citat: 

"Att ur ett slumpmässigt draget urval välja ut 
försökspersoner som uppfyller vissa kriterier 
är ett godtagbart förfaringssätt för labora
toriestudier om förhållandet mellan egenska
perna hos den utvalda gruppen och motsvarande 
egenskaper hos populationen är kända. Genera
liseringsmöjligheterna får då anses goda. Ofta 
har man emellertid inte kunskap om motsvarande 
egenskaper hos populationen utan får nöja sig 
med ungefärliga skattningar, varvid generali
seringar får göras med största varsamhet." 

Den tredje metoden är uttagning av försöksperso
ner bland personer som finns tillgängliga och som 
ingår i den relevanta populationen, "bekvämlig
hetsurval". Författarna säger: 
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"I den övervägade delen av de i denna samman
ställning refererade undersökningarnal) använ
der man sig av försökspersoner som man av nå
gon orsak har haft tillgång till. De är såle
des inte slumpvis uttagna men kan i vissa fall 
ändå relateras till en population som man har 
viss kunskap om. Denna metod har kallats "be
kvämlighetsurval" eftersom det är ett enkelt 
förfaringssätt som i många fall också ger god
tagbara generaliseringmöjligheter. 

För att "bekvämlighetsurval "skall ge möjlig
heter att generalisera resultaten till en viss 
population eller kategori fordras att under
sökningen gäller en klart definierad grupp som 
på ett uniformt sätt utför bestämda aktivite
ter. Variationerna i utförandet skall kunna 
hänföras till andra förhållanden än för för
sökspersonerna unika egenskaper. Uppfylles 
inte dessa krav är resultatens tillförlitlig
het diskutabel." 

Den fjärde metoden är val av enstaka tillgängliga 
personer efter vissa kriterier för jämförande 
studier. Metoden har använts vid undersökningar 
vilkas syfte varit att jämföra betydelsen av an
vändandet av olika arbetsmaterial, tekniska 
hjälpmedel, arbetsteknik, arbetsorganisation och 
tidsåtgång. Försökspersonerna har begränsats till 
ett fåtal, en till tre. Citat: 

Om 

"Användandet av enstaka personer vid jämföran
de··studier·av·re-gistreri:n-gstekniker,-·-arb-etsb-e-.:.
tingelser och tekniska hjälpmedel för visst 
arbete synes godtagbart endast då försöksper
sonernas personliga egenskaper och bakgrunds
karakteristika inte spelar någon roll för upp
gifternas genomförande. Så snart motsatsen kan 
misstänkas fordras ett större urval. Valet av 
försökspersoner kan då gärna ske efter vissa 
kriterier som kan antas vara relevanta i sam
manhanget men antalet försökspersoner måste 
vara så stort att jämförelser är genomförbara 
inom gruppen." 

rekrytering av frivilliga 
ur viss o ulation, säger förfat-

"Eftersom laboratoriestudier inte kan byggas 
på annat än frivilligt intresserat deltagande 
när det gäller vuxna personer i allmänhet kan 
annonsering eller annan vädjan i massmedia 
vara en metod att rekrytera försökspersoner. 

l)35 undersökningar, min anm. 



10.2 115 

Av de som anmäler sitt intresse att delta i 
försöken utväljes önskat antal efter de krite
rier som är relevanta för undersökningen. För
söksgruppen kan sedan delas in i undergrupper 
efter olika bakgrundsdata." 

Metoden har tillämpats för en inventering av ut
rustning för olika boendefunktioner i holländska 
hem. Där bildades fem grupper om 400 personer 
vardera. Englund & Hallberg menar att en konven
tionell stickprovsundersökning syntes ha gett ett 
mera representativt urval men också bortfall av 
vägrare, vilket inte framgick av rapporten. "Med 
ingen av urvalsmetoderna når man de icke intres
serade som för undersökningens syfte skulle vara 
minst lika betydelsefulla som de intresserade." 

Den sista meningen gäller alla här nämnda urvals
metoder. En aktiv medverkan måste bygga på fri
villighet. 

Petersson (1980, 1982) skriver om s k typfalls
urval att det är en lämplig metod att få fram 
personer med dimensionerande rörelsehinder. Typ
fall väljs ut och definieras noga. Citat: "För 
att kunna göra ett rättvisande typfallsurval for
dras en ingående kännedom om de rörelsehindrades 
funktionsförmåga, hjälpmedel, de funktioner som 
skall utföras och den miljö det är fråga om." Man 
garanteras därmed få med personer som represente
rar de viktiga gränsfallen. "Det finns ingen ge
nomsnittlig handikappad". Nackdelen med metoden 
är att man måste ha tillgång till en relativt 
stor mängd försökspersoner att välja mellan, och 
man måste ha god kännedom om funktionsned~ätt
ningar och hjälpmedel. 

10.2 Var man skaffat försökspersoner till olika 
fullskalestudier. Exempel. 

I ByggforskningsinRtitutets Dimensioneringsstu
dier för åldringar (1965) utvaldes försöksperso
ner bland hyresgäster i pensionärslägenheter i 
Enskede. 

Vid fullskalestudier vid Byggnadsfunktionslära, 
KTH, .som avsett sjukvårdens arbetsställningar och 
utrymmesbehov har försökspersoner valts bland 
vårdpersonal vid någon eller några läkarmottag
ningar. Som patienter har äldre släktingar till 
forskarna medverkat liksom kollegerna inom avdel
ningen. I studier som BFL utfört för Konsument
verket har den "försökspersonbank" som inrättades 
bland personalen vid Konsumentverket under 1970-
talet utnyttjats (se avsnitt 7.6). Försöksperson
banken bestod av tillgängliga personer som kunde 
relateras till olika populationer. I en studie av 
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konsumentens arbete vid utgångskassor i butiker 
medverkade några villiga försökspersoner som re
presenterade olika kundkategorier. 

Vid avdelningen för byggnadsfunktionslära vid 
Lunds tekniska högskola har utförts många full
skalestudier i laboratorium. Försökspersoner har 
rekryterats på olika sätt. Man har t ex slumpvis 
dragit 200 personer ur Lunds befolkning (lokala 
skattemyndighetens mantalslängd), och de personer 
man fått har delats in i olika kategorier (stu
denter, äldre etc). Man har rekryterat studenter 
på högskolan, pensionärer från någon dagcentral, 
rullstolsburna från handikapporganisationer, per
sonal och patienter från en rehabiliteringskli
nik. Vid en undersökning om synsvaga i offentlig 
miljö medverkade 6 synsvaga personer både ute på 
fältet och i laboratoriet. Samarbetet varade ett 
helt år. En annan kategori är "tränade konsumen
ter". Vid en studie av tvättstugor användes en 
sådan "tränad konsument", som var hushållslärare. 
Vid uppdrag från t ex firmor och kommuner har 
uppdragsgivarens personal medverkat som försöks
personer. 

Vid institutionen för handikappforskning vid Gö
teborgs universitet har forskarna genom personlig 
kännedom och även genom brukarorganisationer 
skaffat lämpliga försökspersoner. s k typfallsur
val har tillämpats (se avsnitt 10.1). 

McClelland (1976) skaffade försökspersoner till 
sina studier genom annonser och notiser distribu
erade till olika institutioner. 

När det gäller att skaffa försökspersoner "bland 
allmänheten" kan en notis i lokalpressen eller en 
förfrågan i lokalradion vara tänkbara metoder. 

10.3 Val av försökspersoner till denna studie 

Vid valet av försökspersoner för denna fullskale
studie gällde det först att bestämma vilka män
niskors situation det var som skulle prövas. 
Gällde det att få fram ett representativt urval 
av svenska folket, eller fanns det s k "kritiska 
grupper", d v s grupper för vilka städningen in
nebar speciella svårigheter? Fanns det personer 
som måste städa oftare än andra? 

Det stod snabbt klart att det fanns kritiska 
grupper som var intressantare än andra i detta 
sammanhang. Det var för det första äldre personer 
med för sin ålder normala rörelsesvårigheter men 
som ändå städade sin bostad själva. En ung, rör
lig och smidig människa klarar de flesta städsi-
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tuationer, men för en person med vissa rörelse
svårigheter uppstår vanligen problem vid städ
ningen. Om jag studerade utrymmesmått med för
sökspersoner ur denna kritiska grupp skulle jag 
kunna komma fram till resultat som också skulle 
vara acceptabla för yngre, rörliga personer. Men 
om jag utgick från de yngre rörliga personerna 
skulle jag få resultat som skulle vara ogiltiga 
för människor med rörelsesvårigheter av olika 
slag. 

En annan kritisk grupp var vårdbiträdena i öppen 
vård (tidigare hemsamariter), för vilka städning 
i bostäder ingår i arbetsuppgifterna. Heijman, 
Hane, Bryngelsson (projekt 81-0709) redovisar en 
undersökning gällande hemsamariter i Örebro kom
mun, som visar att dessa ofta är medelålders 
kvinnor med deltidsanställning. (Citat s 19 f): 
"Yngre personer syntes i hög utsträckning betrak
ta arbetet som hemsamarit som en tillfällig för
värvskälla i avvaktan på annan anställning eller 
utbildning. - - - Hemsamariter i Örebro kommun 
hade ett något högre genomsnittligt antal sjuk
dagar jämfört med Örebro län som helhet. skill
naden kunde i viss mån bero på olika åldersför
delning. Varken när det gäller blodtryck, psykis
ka inklusive psykosomatiska besvär eller eksem 
uppvisade gruppen hemsamariter en överfrekvens 
jämfört med övriga undersökta vid Örebro Före
tagshälsovård. Däremot fanris tecken på att besvär 
från rörelseorganen kunde vara överrepresenterade 
i den här studerade gruppen. Vidare fanns ett 
klart samband mellan besvär från rörelseorganen 
och antal sjukskrivningsveckor medan motsvarande 
samband inte fanns när det gäller psykiska inklu
sive psykosomatiska besvär. - - - Ett samband 
kunde också konstateras mellan besvär från rörel
seorganen och anställningstid även då hänsyn ta
gits till ålder. Detta kan tyda på att besvären 
är en effekt av ergonomisk belastning i arbetet". 

Enligt undersökningen uppgav hemsamariterna att 
städarbetsuppgifter och belastande arbetsställ
ningar var mest krävande. Rapporten föreslår åt
gärder som förbättrad arbets- och städteknik, 
eventuellt borttagande eller underlättande av 
vissa arbetsmoment, fysisk egenträning samt före
byggande ergonomisk utbildning. 

Av POMS 86 framgår att hemsamariternas arbete är 
både psykiskt och fysiskt tungt och att de flesta 
arbetar på deltid. Ofta säger de att de inte or
kar mer (s 154). städningen är den del av arbetet 
som är minst positiv (s 120). städning av toalett 
kan vara ett problem för var tredje hemsamarit (s 
110). 

De kritiska grupper försöket borde inriktas på 
var således äldre personer (pensionärer)med för 
sin ålder normala rörelsesvårigheter, men som 
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ändå städar själva, samt vårdbiträden (hemsamari
ter). Vid en jämförelse mellan dessa två grupper 
kan man utan några undersökningar slå fast att 
vad gäller städning i badrum kan säkerligen vård
biträdena klara samma saker som personerna med 
rörelsehinder, medan dessa inte klarar samma sa
ker som vårdbiträdena. Därför kan personer med 
rörelsesvårigheter sägas vara den för försöket 
mest "kritiska" gruppen. Det förda resonemanget 
är en del av prövningen av faktorn "försöksper
soner". 

Hallberg & Nyberg (1981) skriver att studier av 
funktionsmått och utrymmesbehov med kroppsmåtten 
som utgångspunkt eller urvalsvariabel har varit 
den vanliga metoden både i Sverige och andra län
der. Efter att ha inventerat de utrymmesstudier 
som fanns tillgängliga i början av 70-talet (Eng
lund & Hallberg 1:1972, 35 undersökningar) kons
taterade dock författarna att något tydligt sam
band mellan utrymmesbehov och kroppsmått inte 
kommit fram i någon undersökning. I stället har 
de funnit att rörelsebeteendet var en viktig fak
tor. Med rörelsebeteende menar författarna en 
persons eget sätt att röra sig - till skillnad 
mot antropometrins sifferuppgifter om kroppens 
dimensioner och den dynamiska antropometrins be
skrivningar av rörelsemönster. Rörelsebeteendet 
är en personlig egenskap (s 8). Författarna ut
vecklar i rapporten ett beskrivningssystem för 
rörelsebeteendet. De konstaterar bl a att äldre 
personers rörelsebeteende utmärks av att de för
bereder varje förändring i kroppsställning och 
läge i rummet (s 19). Bl a visas hur människor 
tar fram saker ur Tåga skåp Ts 50 f), vilket är 
en intressant jämförelse med föreliggande under
sökning, där det är fråga om att nå lågt belägna, 
svåråtkomliga ytor. Författarna skriver att de 
som har "svårigheter att böja knän och rygg fäl
ler ryggen framåt utan att böja den medan man 
stöder sig på det som finns till hands - på skåp
dörren, bänken etc. För att underlätta rörelsen 
står man gärna med sidan mot skåpet. Det kan vara 
lättare att gå helt ned på knä än att göra en 
liten böjning i knä och rygg". Av äldre människor 
går de flesta inte helt ned på huk framför ett 
lågt skåp. "Nästan alla i åldern 21-65 år däremot 
går ned på huk för att plocka upp någonting från 
golvet. Framför låga skåp böjer dessa lätt både i 
knän och rygg". Vissa av dessa personer tar gärna 
stöd. "Barn och tonåringar slänger sig ofta ned 
på knä för att plocka upp saker från golvet". 
Enligt rapporten innebär det för äldre personer 
en ganska påfrestande rörelse att använda hyllor
na i låga skåp. "Det är ofta fråga om samtidig 
vridning och böjning, d v s en från ergonomisk 
synpunkt olämplig rörelse som kan orsaka ryggbe
svär t ex ryggskott. Rörelsen måste förberedas 
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och utföras på ett sätt som personens förutsätt
ningar tillåter". Flera personer i undersöknings
materialet avstod från att göra rörelsen. 

De rörelser som krävs för att nå in i djupa låga 
skåp är svåra för många människor. Dessa utgör 
hälften av åldersgruppen 65 år och äldre (ibid s 

58) 
På grundval av Hallbers & Nybergs här redovisade 
erfarenheter ställdes inga krav på vissa kropps
mått hos försökspersonerna i föreliggande under
sökning. Av de tidigare nämnda urvalsmetoderna 
framstod nr 3, uttagning av försökspersoner bland 
personer som finns tillgängliga och som ingår i 
den relevanta populationen, "bekvämlighetsurval", 
som lämpligast. Eftersom den mest kritiska grup
pen var väl definierad - äldre personer (pensio
närer) med för sin ålder normala rörelsesvårig
heter men som ändå städar sin bostad själva -
bedömdes sex personer (tre kvinnor och tre män) 
plus två reservpersoner vara ett tillräckligt 
antal för fullskalestudien. Kravet på rörelsesvå
righeter preciserades inte eftersom sex personer 
bedömdes ge en tillräcklig variation i rörelse
mönster och utrymmesbehov. Ett rörligt och vant 
vårdbiträde skulle fungera som referensperson. 

Var fanns då dessa personer tillgängliga? Första 
tanken var att försöka engagera några av de pen
sionärer som deltog i det s k IVÄG-projektet 
("Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg
förr, nu och i framtiden"), ett samarbetsprojekt 
mellan flera institutioner vid Göteborgs univer
sitet, Vasa sjukhus och Chalmers tekniska högsko
la. Ett brev med en förfrågan sändes till 25 pen
sionärer boende i egen bostad, men ingen var in
tresserad. En person svarade dock men sade att 
hon hade nog av städning hemma, hon ville inte 
städa på Chalmers också! 

Genom föreståndaren vid ett av Göteborgs service
hus för äldre tillfrågades de boende om medver
kan. Sex personer anmälde sig. Ytterligare två 
personer erhölls genom personlig kontakt. Därmed 
var den kritiska gruppen fulltalig. En av reserv
personerna visade sig dock vara alltför rörlig 
för att ingå i den kritiska gruppen, men hon kom
pletterade på ett bra sätt vårdbiträdet. Det se
nare engagerades genom kontakt med Socialförvalt
ningen i Göteborg, hemvårdsbyrå C, och fick delta 
på betald arbetstid. 

Vad gällde reserverna uppstod frågan om huruvida 
de skulle vistas hela tiden i försökshallen eller 
bli kallade hemifrån vid behov. Det första alter
nativet förkastades eftersom det måste bli lång
tråkigt att kanske sitta i flera dagar utan att 
få göra någonting, medan det andra alternativet 
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innebar osäkerheter och tidsspillan vid förbere
delser och resor. Därför ·beslöts att alla de 8 
äldre personerna skulle delta och ingen skulle 
vara reserv. Om 1-2 personer var frånvarande 
skulle antalet ändå räcka. 

Alla personerna var friska, men de äldre hade för 
sin ålder normala krämpor, vilket ingick i krite
rierna. Ingen hade uttalat "ont" någonstans. sä
kerligen anmäler sig ingen person med t ex rygg
besvär till försök av det här sl.aget. Ett par av 
personerna kände dock ibland ansträngningarna "i 
huvudet" och måste vila sig. 

Ett avsteg från de nämnda kriterierna för för
sökspe-rsonerna var att det visade sig att pensio
närerna från servicehuset inte städade själva 
hemma utan hade städhjälp. Några av dem kunde 
inte nå ned till kritiska ställen, men detta var 
inte till nackdel för försöken utan gav värdefull 
information. Sannolikt var kombinationen av kri
terier för försökspersonerna - människor med vis
sa rörelsesvårigheter som ändå städar själva -
orealistisk. Antingen är man rörlig, och då stä
dar man själv, eller också har man vissa rörelse
svårigheter, och då får man hjälp med städningen. 
De valda försökspersonerna visade sig dock vara 
lämpliga för uppgiften, eftersom de gav den vari
ation i rörelsemönster och utrymmesbehov som ef
tersträvades. 

Personernas ålder, kön och längd framgår av ta
bellen nedan. Deras namn har bytts ut mot bokstä
verna A-J i åldersordning, där A är vårdbiträdet 
fora-t:E-Täl:~Tunna urskiTj.as. GenorriboX:staverna·i 
åldersordning kan man i resultattabellerna se om 
det är äldre eller yngre personer siffrorna gäl
ler. 

7 a.P,.eil II. 1 IJ/1..6/J/u.,fiVI..OOne./1. vi.d. h.uvu.d./.ö/1.-bök.e.n.. 

Fp Kön Al der Längd Anm. 

A kvinna 41 år 168 cm vårdbiträde 

B kvinna 63 Il 163 Il 

c kvinna 70 n 159 Il 

D man 77 Il 178 Il 

E kvinna 79 Il 169 Il går med käpp 

F kvinna 81 Il 163 Il 

G kvinna 86 Il 160 Il går med käpp 

H man 87 Il 157 Il går med käpp 

I man 88 Il 171 Il 
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Försökspersonernas kroppslängd ingick inte i ur
valskriterierna, som tidigare motiverats. Det kan 
dock vara av intresse att jämföra deras mått med 
tillgängliga uppgifter. I Dimensionsstudier för 
åldringar (1965) anges följande om medellängden 
för 70-79-åringar: 

7aMil III. f1.edeilängd /J51L 70-79-åA-ingGA, i.JA Dime.rwiofU'-
ILing-D.d .. udieiL /-ö!L åld!Lin.gGA (1965). f1ardaf-DWLvaf och en
-Dkedepen-Dionä.Jz..eA UlL -Diudien-6 eget mcdvUaf, Lindg/Len ä!L 

en !Le~, 

Arta l Män Antal Kvinnor Antal 

1964 Mantalsurval 171,4 27 161,2 43 

1964 Ens kede-

pensionärer 170,7 40 159,3 65 

1963 Lindgren (Malmö) 170,2 33 158,4 29 

Uppgifterna är när detta skrivs över 20 år gamla 
men duger för en grov jämförelse. Jag konstaterar 
att av mina tre manliga försökspersoner är en 
under, en på och en över den angivna medelläng
den. Av de kvinnliga försökspersonerna (utom 
vårdbiträdet) är två av medellängd, två något 
över och en klart över. 

Enligt Handboken Bygg (1981), kapitel B04, är 
medellängden för 20-29-åriga män 180 cm och för 
20-59-åriga män 178 cm. Medellängden för 20-29-
åriga kvinnor är 166 cm och för 20-59-åriga kvin
nor 165 cm. Vårdbiträdet är således något över 
mede Hängd. 

Under försöksveckan blev en av de kvinnliga pen
sionärerna sjuk under två dagar, och det hände 
att några av de andra avstod vid enstaka tillfäl
len (men inte samtidigt) då de inte kände sig 
bra. I inget av försöken deltog färre än 3 kvinn
liga och 3 manliga pensionärer utom i några en
staka måttvarianter, vilket framgår av tabeller
na. Vårdbiträdet deltog hela tiden. 

Det var fler kvinnor än män i gruppen, men ändå 
fanns de tre manliga pensionärer med hela tiden 
som från början hade varit ett kriterium. En av 
kvinnorna var för ung (63 år) och utan rörelse
svårigheter, men hon rymdes inom det totala an
talet försökspersoner utan att de grundläggande 
kraven förbigicks. Denna kvinna kom att fungera 
som ett mellanled mellan vårdbiträdet och pensio
närerna. Hon kompletterade vårdbiträdets resultat 
fastän hon inte var professionell hemvårdare. 
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Vissa av försökspersonerna sade efter ett par 
dagar att de tränade upp sig genom att delta i 
proven. Jag kunde dock inte finna att arbets
ställningarna ändrades eller att svårigheterna 
att nå vissa ytor minskades. En jämförelse mellan 
videoinspelningarna av första och sista försöket, 
som båda gällde att städa ett helt badrum (om än 
med olika mått), visar ingen skillnad i arbets
ställningar som skulle kunna härledas till trä
ning. 

stämningen var god från början, och den lättade 
ytterligare allt eftersom vi lärde känna varand
ra. Detta kan inte ha påverkat vare sig arbets
ställningarna eller utrymmesbehovet. 

Dessa försökspersoners egenskaper vad gäller för
mågan att städa varierade från full rörlighet 
till stora svårigheter (och omöjlighet) att nå 
utrymmen nere vid golvet. Genom denna variation i 
rörelseförmåga gav försöken en provkarta på ar
betsställningar (se kapitel 18) och utrymmesbe
hov. Vid en prövning mot verklighetens förhållan
den kan försökspersonerna anses motsvara de "kri
tiska grupper" som angavs i början av detta ka
pitel. 

Jag tog inte med några rullstolsburna försöksper
soner eftersom den typen av forskning har bedri
vits på annat håll med större kompetens och erfa
renhet, t ex vid institutionen för handikapp
forskning vid Göteborgs universitet. I Svensk 
Byggnorm finns exempel på godtagna mått i hygien
rum för rullstolsburna personer. Där finns rörel-

- se utrymme- för rullstolen, oCh (fet från städsyn
punkt svåra badkaret kan ersättas med dusch. Det 
finns tvättställ speciellt avsedda för rullstols
burna, där avloppsröret är monterat till vägg 
(Ifö 2630). Det ser ut som om rullstolsanpass
ningen av hygienrum innebär en större åtkomlighet 
även för städning. 

Förutom de nämnda försökspersonerna användes i 
ett antal kompletterande försök, som utfördes 
före och efter huvudförsöken, ytterligare några 
försökpersoner. Dessa var alla medelålders, rör
liga personer, de flesta anställda på CTH. Dessa 
kompletterande försökspersoner fick dubbla bok
stavsbeteckningar för att i redovisningen kunna 
skiljas från personerna i huvudförsöken. 
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Uppställning av de kompletterande försöksperso
nerna (ej åldersordning): 

Person Kön Al der Längd 

JJ kvinna 53 år 174 cm 

KK man 51 " 197 .. 
LL man 56 " 186 " 
MM man 43 " 184 " 
NN man 36 " 173 " 
00 man 38 " 182 .. 
p p man 39 .. 170 Il 

Om de kompletterande försökspersonerna jämförs 
med tidigare återgivna uppgifter om medellängd ur 
Handboken Bygg (198l),kan konstateras att två av 
dem är under medellängd och fyra över. De två 
förstnämnda deltog endast i försök som avsåg 
handutrymme. Den kvinnliga kompletterande för
sökspersonen är över medellängd. 

Om man prövar dessa personer mot kriterierna för 
försökspersoner jag tidigare ställt upp finner 
man att de inte duger alls. Inga slutsatser av 
värde för de tidigare nämnda "kritiska grupperna" 
kan dras. Vissa av de kompletterande försöken var 
dock av sådan art att andra kriterier måste stäl
las än vid huvudförsöken. Uppgifterna var att 
bestämma lämpligt avstånd mellan konsolhängt 
tvättställ och väggen bakom och mellan wc-cistern 
och väggen bakom. Det gällde att med hand och 
torkduk komma in i mellanrummet. Kraven på för
sökspersonerna var här att de skulle vara vuxna 
män eller kvinnor (helst män p g a att dessa har 
grövre händer) av olika kroppsbyggnad. De valda 
försökspersonerna uppfyllde kraven för de här 
preciserade uppgifterna. 

De kompletterande försökspersonerna fick också 
som kontroll upprepa vissa av huvudförsöken, men 
resultaten måste betraktas med hänsyn till att 
personerna inte uppfyllde kriterierna. Även vissa 
andra kompletterande försök gjordes, för vilka 
samma förbehåll gäller. Detta anges i redovis
ningen av försöken, kapitel 19. 
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Tigu~ 11.1. Plait
to~n med ~ö~Lig 
;,idouägg och iuå 
~uil;,kä~a~. 

11. LABORATIV MILJÖ 

Fullskalestudien genomfördes i försökshallen vid 
CTH-A. I hallen byggdes en försöksplattform upp, 
på vilken badkar, wc-stol och tvättställ placera
des i olika kombinationer och måttvarianter. Des
sa uppställningar rengjordes av försökspersoner
na, och aktiviteterna videoinspelades och foto
graferades. Lokalens mått tillät videoinspelning 
från två håll i horisontalplanet, med ett kamera
avstånd på 8-9 m, medan höjdmåttet 5,93 m var 
knappt för filmning uppifrån (se skiss bilaga 2). 
I fortsä·ttningen skall de olika komponenterna i 
den laborativa miljön beskrivas: försöksplatt
form, installationsenheter, smuts och rengörings
medel samt städredskap. 

11.1 Försöksplattform 

Försöksplattformen tillverkades av personalen vid 
CTH-A:s träverkstad. Den gjordes rektangulär med 
en fast vägg utefter ena långsidan och en rörlig 
sidovägg. Plattformens planmått var 6,0 x 3,5 m, 
och fondväggens höjd var 2,0 mll, En zon mitt på 
fondväggen förstärktes på baksidan med tanke på 
montering av tvättställ och vägghängd wc-stol. 

!)plattformen byggdes av 2" x 4" reglar och spån
plattor, 22 mm byggplatta för golvet och 10 mm 
för väggarna. Dessa stöttades av strävor på 
baksidan. 
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Plattformens golv kom att ligga cirka 12 cm över 
hallens golv. Runt golvets tre fria kanter gjor
des en låg avfasad kant för att hindra vatten att 
rinna ned därifrån. Såväl golv som väggar kläddes 
med ljusblå, svagt melerad våtrumsmattall, Den 
ljusblå färgen hade visat sig lämplig som bak
grund vid fullskaleförsök på KTH och Konsument
verket. 

Vattentillförseln ordnades med en trädgårdsslang 
(se vidare "Installationsenheter"). Ett avlopp 
anordnades från plattformsgolvet i ett av hörnen 
intill fondväggen. 

För att lätt kunna bestämma installationernas och 
skärmarnas läge erfordrades referensmarkeringar 
på väggar och golv. Vid fullskalestudier som ti
digare utförts vid KTH och Konsumentverket hade 
ett rutnät på 20 x 20 cm fungerat bra. Rutorna 
var enligt uppgift från forskarna lagom stora. 
Jag valde ett rutnät på 20 x 20 cm för golvet och 
20 x 40 cm för väggarna (se figurer), eftersom 
höjdmåtten inte var så intressanta. För ändamålet 
användes vit 19 mm bred tejp2l. Under försökens 
gång markerades 10- och 5 cm-intervall med tejp
bitar på väggarna, se figurer. 

På fondväggen markerades med svarta tejpbitar en 
vertikal mittlinje, och l m avstånd i sidled mar
kerades åt båda hållen. När utrymmesmått kring en 
enstaka installationsenhet prövades placerades 
enheten på mittlinjen. När flera enheter prövades 
tillsammans och tvättställ ingick bland dem pla
cerades detta alltid på mittlinjen eftersom väg
gen var förstärkt i en zon kring den. 

Såväl platta som tejp var dyra med hänsyn till 
plattformens tillfälliga karaktär (den revs efter 
försöken), men valet var medvetet. Jag eftersträ
vade så naturliga förhållanden som möjligt, och 
plastmatta var därför lämplig för ändamålet. Bil
ligare beklädnader fanns, men de var mönstrade på 
olika sätt vilket hade försvårat bildtolkningen. 
Vad gäller tejpen var det viktigt att den tålde 
tvättning med vatten, och TESA-tejpen hade fun
gerat bra vid Konsumentverkets duschplatsförsök. 

Den rörliga sidoväggen var uppbyggd på en hori
sontell ram med fyra hjul. För att den inte 
skulle tippa tejpades blytackor fast vid ramens 
yttre del. Väggen blev tung och stadig men kunde 

llTarkett våtrumsmatta nr 210 (Marmor). 

2lTESA Gewebeband, konstlädertejp. 
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ändå lätt rullas. Den fixerades i läge med hjälp 
av bromsklotsar bakom hjulen. Väggens kant mot 
fondväggen markerades med svart tejp. 

Att sidoväggen gjordes rörlig berodde på kravet 
att kunna ändra avstånden mellan installations
enheterna och sidoväggen och även kunna placera 
wc-stol och tvättställ i vinkel mot varandra på 
varierande avstånd. Att flytta badkar och wc-stol 
innebar inga svårigheter, de behövde inte skruvas 
fast, men tvättstället måste monteras på konsoler 
i vägg. Lösningen blev att låta tvättstället vara 
fixerat i läge och flytta allt annat, även sida
väggen. Tvättstället monterades bort tidvis men 
sattes upp igen på samma plats. 

För bestämning av utrymmesmått behövdes två lätt 
rullande skärmar att placera på båda sidor om 
försökspersonerna. De skulle vara så lättrörliga 
att en liten puff kunde få dem att rulla. Två 
skärmar med måtten 0,9 x 1,5 m på lätt rullande 
hjul tillverkades vid träverkstaden på CTH efter 
ritning från KTH. Den ena skärmen gjordes dock av 
kycklingnät spänt på en ram i stället för av 10 
mm spånskiva, som KTH:s skärmar var gjorda av. 
Anledningen var att den måste vara genomsiktlig 
för att medge filmning från sidan. Tidigare hade 
plexiglas prövats vid Konsumentverkets dusch
platsstudier, men det var dyrt, tungt och blev 
skevt. Kycklingnätet visade sig vara utmärkt för 
ändamålet - det var lätt, billigt, plant och ge
nomsiktligt. 

Den kant på vardera skärmen som var avsedd att 
vetta mot fondväggen markerades med svart tejp. 
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Liknade plattformens golv och väggar verklighe
tens badrum vad materialet beträffar? Jag anser 
att så var fallet, eftersom riktig våtrumsmatta 
användes. Visserligen var den försedd med ett 
rutnät av tejp, men det tycktes inte störa för
söken. 

11.2 Installationsenheter 

De installationsenheter som valdes för försöken 
var följande: 

l golvstående wc-stol med synligt vattenlås (Ifö 
Cascade 3260) 

l golvstående wc-stol med dolt vattenlås (Ifö 
Cascade 3300) 

l vägghängd wc-stol (Ifö Cascade 3293) 
l tvättställ för konsolmontering (Ifö Aqua 1022) 
l badkar (Ifös senaste modell, i handeln 1984). 

Var det bra val? Kunde dessa enheter sägas vara 
representativa för den verklighet som studien 
skulle efterlikna? 

I våra svenska badrum installeras wc-stol, tvätt
ställ och badkar som standard. Därför har jag 
valt att undersöka dem. Duschkabiner installeras 
på många håll och erbjuder vissa städproblem, men 
eftersom de inte hör till standardutrustningen, 
och av resursskäl, lämnade jag dem utanför under
sökningen. Byggda duschplatser förekommer inte i 
vanliga standardbadrum - möjligen byts badkaret 
ut mot en dusch. Bideer förekommer inte heller i 
standardbadrum. (Med standardbadrum menas här ett 
badrum med minimiutrustning.) 

Den golvstående wc-stolen med synligt vattenlås 
är den vanligaste och säljs mest för hushållsbruk 
enligt uppgift från Ifö. Den är billigast, men 
också svårast att rengöra av de tre typerna i 
uppställningen ovan. Den golvstående med dolt 
vattenlås och den vägghända wc-stolen var intres
santa att ha med i undersökningen som jämförelse. 
Det visade sig att tiden inte medgav någon jäm
förelse mellan de två första typerna, vilket dock 
inte hade någon större betydelse, eftersom båda 
typerna krävde samma arbetsställningar. skillna
den torde ligga i att man måste arbeta längre med 
det synliga vattenlåset och dess anslutning till 
golvet. Den golvstående modellen med synligt vat
tenlås användes fastskruvad i golvet i försök l 
och 2.2. I övriga försök med golvstående wc-stol 
användes modellen med dolt vattenlås eftersom den 
stod stadigt utan fastskruvning och därför lätt 
kunde flyttas. 
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Tvättstället var enligt uppgift från Ifö av den 
vanligaste modellen och överensstämde i mått nå
gorlunda med SBN:s schablon för tvättställ. Bad
karet var ett standardbadkar enligt SBN:s mått. 

I Sverige finns, som tidigare nämnts, i stort 
sett tre fabrikat av sanitetsgods - Gustavsberg, 
Ifö och IDO i nämnd storleksordning. Produkternas 
utformning är i princip likartad. För t ex wc
stolar finns i bakgrunden Svensk standard för 
klosettsits (SIS 822161), vattenklosett med S-lås 
golvmodell (SIS 822162) och vattenklosett vägg
modell (SIS 822165). Klosettsitsen skall ha yt
termåtten längd min 420 mm och bredd max 400 mm. 

En jämförelse mellan de tre fabrikanternas wc
stolar och Svensk standard visar att inga större 
olikheter föreligger (april 1984). 

1) I vvzklighe.i.en gjo!Uk.t> jäm/J5~RJL /-öJWi nuW. den nyQ.IU'. 
I/-ö liqua 3460, men då vahi_ .t>.edan /-öll på I/15 vi.t>ade det 
-Dig att RJL av wc-typeRna i liqua-.6~ inte v~ ~g /-ö~ 
h_v€Aan-6, c~om alla~ wc-.t>iolwm.a Ro!Uk v~a ~ .Damma 
-D~ v~ den lldigQ.IU'. CMcade-.t>~. 

Svensk Gustavs- If ö IDO 
standard berg Cascadel) wc 655 

325 T 3260 standard 

län d III~L7_D_Q_ _Q~!) _6_8_0 ~6_5_0 ~---g- --- ----------- ------- ----------

bredd max 400 385 400 400 
sitthöjd 400~10 400 400 400 
totalhöjd max 850 740 utan 845 med 750 utan 

knopp knopp knopp 

Den relativa likheten i yttermått plus det faktum 
att SBN i kapitel 63 Hygienrum använder sig av 
schablonmått på wc-stolar (0,40 x 0,70 m) gjorde 
att jag bedömde det som tillräckligt att under
söka ett fabrikat. Samma sak gällde tvättställ 
och badkar. 

Installationsenheterna skulle vara vita eftersom 
den färgen är vanligast i standardbadrum. 

Jag vill här framhålla att det inte gällde att 
göra jämförande varuprovningar av typen "Konsu
mentverket provar tvättmaskiner". I så fall skul
le jag prövat olika fabrikat i detalj. Nu gällde 
undersökningen utrymmesmått och åtkomlighet för 
städning, där måtten mellan installationsenheter
na och dessas anslutningar till golv och väggar 
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var det viktiga. Detaljolikheter mellan olika 
fabrikat bedömdes från denna synpunkt sakna be
tydelse. 

Valet av fabrikat stod mellan Gustavsberg och Ifö 
eftersom de har de största marknadsandelarna i 
Sverige, som tidigare nämnts. Av praktiska skäl 
valdes Ifös produkter. 

Installationsenheterna kopplades inte in på vat
ten- och avloppsnäten under försöken eftersom de 
skulle flyttas omkring med korta mellanrum. Inte 
heller gjordes några rördragningar, fastän dessa 
fått många anmärkningar i fältundersökningen. 
Undersökningen begränsades av resursskäl till 
enbart wc-stol, tvättställ och badkar. 

Badkarsfronten var enligt fältundersökningen och 
många litteraturkällor ett stort problem vid 
städning i badrum. Skulle jag jämföra olika fab
rikats badkarsfronter och eventuellt försöka ut
veckla en ny front? Som jag tidigare nämnt var 
min studie inte avsedd att bli en jämförande va
ruprovning, och inte heller var det fråga om pro
duktutveckling, eftersom en sådan kräver helt 
andra insatser än detta projekt. Jag ansåg det 
inte heller lämpligt att de i försöken deltagande 
pensionärerna skulle behöva lyfta badkarsfronter, 
varför den delen av städproblematiken ströks ur 
fullskalestudien. 

Om man nu prövar installationsenheterna mot verk
ligheten enligt diskussionen i kapitel 9, gav de 
en sann bild av våra svenska badrum? I svaret på 
den frågan måste först konstateras att undersök
ningen av resursskäl begränsats till sanitetsgod
set, medan utrustning som spegel, lampor, skåp 
och hyllor lämnats därhän. Motsvarade då det val
da sanitetsgodset och dess placering verklighe
tens förhållanden? Som visats tidigare i detta 
avsnitt är de olika fabrikatens produkter ganska 
lika varandra i utformning och mått. Eftersom det 
inte gällde att i detalj undersöka enheterna som 
sådana utan i stället utrymmesmåtten kring dem 
anser jag att de valda installationsenheterna var 
lämpliga för undersökningen. De placerades bl a 
enligt SBN:s exempel på godtagna lösningar. 

Som nämnts ovan kopplades enheterna inte in på 
vatten- och avloppsnäten eftersom de skulle flyt
tas omkrinq med korta mellanrum. Vatten tillhan
dahölls på-plattformen genom en trädgårdsslang. 
Från början var det tänkt att tvättvatten skulle 
hällas i badkaret och tvättstället och sedan tap
pas ur i plastfat respektive hink. Det visade sig 
dock vid första försöket att badkarets bottenven
til inte höll tätt utan vattnet rann ut på gol
vet, och dessutom var det krångligt att tömma 
tvättstället via vattenlåset. Därför började vi 



130 11.2 

använda två hinkar med vatten i stället, en för 
installationsenheter och väggar och en för gol
vet. 

Försökspersonerna sköljde då och då torkduken i 
de på golvet stående hinkarna, vilket störde stu
diet av arbetsställningarna. Efter några försök 
övergick vi till att arbeta med i förväg urvriden 
torkduk resp skurduk och hoppade över sköljningen 
av torkduken under själva försöken. Anledningen 
till att jag bedömde denna förenkling som rimlig 
var att arbetsställningen vid "tvätta badkar inu
ti" blir densamma vare sig man har vatten i bad
karet eller inte, likaså vid "tvätta tvättställ 
inuti och utanpå samt väggen bakom". Vid tvätt
ning av wc-stol utanpå har man troligen tvättvat
ten upptappat i tvättstället bredvid, och inte 
heller här blir det någon skillnad i arbetsställ
ning om man hoppar över "skölja-torkduk-momen
tet". Möjligen sköljer man torkduken flera gånger 
i verkligheten under tvättning av wc-stol, men 
arbetsställningarna torde inte förändras. Vad 
gäller "tvätta wc-stolen inuti" var det inte ett 
moment av betydelse i denna undersökning, varför 
den tvättningen bedömdes kunna utföras utan vat
ten i uppställning l. Visserligen visade fältun
dersökningen att det ansågs svårt att göra rent 
"runt kanten", d v s vulsten i skålen, men efter
som min uppgift inte var att konstruera en ny 
wc-stol lämnade jag det problemet därhän. Dess
utom har Gustavsberg börjat glasera sina wc-sto
lar såväl inne i vulsten som i avloppskröken. 
Rengöringen inuti wc-stolen kräver inte speciellt 
stort utrymme, och arbetsställningen hör inte 
till de svårare. -riet'samma galler den smutssamlan
de skarven mellan sits och cistern. WC-stolen 
behövde därför inte kopplas in på vatten- och 
avloppsnäten. 

Min bedömning var således att de "svåra" städ
situationerna inte har direkt samband med sys
temet för tillförsel och bortskaffande av vatten. 
Jag ansåg före försöken att "skölja torkduk
momentet" var föga betydelsefullt för det som jag 
egentligen ville undersöka, nämligen åtkomlig
heten kring installationsenheterna och arbets
ställningarna då man rengör dem. Vid mina senare 
samtal med medicinskt sakkunniga personer (se 
kapitel 18) framkom bl a att det är ansträngande 
att resa sig från t ex huksittande ställning. Vid 
försöken behövde personerna inte resa sig flera 
gånger för att skölja torkduken, vilket kan 
tolkas som att försöken blev för lätta. Jag be
dömer dock inte denna faktor som störande för 
resultaten. 



11.2 131 

Tiden för arbetsmomenten kan ha påverkats av att 
personerna inte behövde skölja torkduken, och 
även rengöringen - mera därom i kapitlen 12 och 
13. 

Jag har fö.rutsatt att tvättningen av golvet under 
badkaret inte skulle ske genom spolning med hand
dusch, eftersom detta inte är en metod att rekom
mendera i bostadshus p g a vattenskaderisken. 
Visserligen skall badrumsgolv vara vattentäta och 
väggarna skall förses med ytskikt som inte upptar 
vatten eller fukt (SBN 32:37), men man kan inte 
ta för givet att ett badrum uppfyller kraven. 
Särskilt 70-talets badrum har i stor utsträckning 
måst byggas om eftersom vatten trängt in bakom 
ytskikten. statens planverk har utarbetat förslag 
till nya bestämmelser för utrymmen med va-instal
lationer i syfte att undvika denna typ av vatten
skador (se avsnitt 6.1). 

Om installationsenheterna hade kopplats in på 
vatten- och avloppsnäten för uppnående av en mera 
verklighetstrogen städsituation hade det medfört 
så stora svårigheter och resursbehov att det inte 
skulle ha uppvägt de eventuella vinster som kunde 
göras i forskningshänseende. Vinsterna skulle ha 
varit att försökspersonerna kunde tappa i och ur 
vatten som de brukar och även spola ur badkaret 
med handdusch, t ex. Nackdelarna var både av eko
nomisk och praktisk art - vi skulle behövt ankny
ta installationsenheterna till vattenuttag och 
avlopp som låg cirka 9 m från plattformens cent
rum, varje förflyttning av enheterna hade blivit 
omständlig och tidsödande och krävt medverkan av 
en montör. Risk fanns dessutom för vattenläckage 
med åtföljande fördröjning av försöken. Er. avväg
ning måste i ett sådant här fall alltid ske mel
lan vad som är önskvärt och vad som är praktiskt 
möjligt och ekonomiskt försvarbart. 

I några försök som avsåg att pröva avståndet mel
lan wc-stol och sidovägg var det önskvärt med en 
toalettpapperhållare på väggen, eftersom en sådan 
tar ett utrymme på ca 10 cm. För att lättare kun
na flytta toalettpappershållaren i olika lägen 
valdes som attrapp en toalettpappersrulle som 
kunde tejpas fast på väggen. Vad gäller måtten 
liknade den tillfreqsställande en toalettpappers
hållare med rulle i. 

Rördragningar togs, som tidigare nämnts, inte med 
i försöken av tids- och resursskäl. Dels dras 
rören på olika sätt i olika badrum, dels gällde 
det för mig att under den korta, intensiva för
söksveckan verkligen koncentrera studierna till 
det mest angelägna. Erfarenheten och sunda för
nuftet säger också att horisontella rör som är 
placerade lågt och undanskymt är svåra att nå för 
städning och att vertikala rördragningar genom 
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golv försvårar golvstädningen. Vad gäller pröv
ningen mot verkligheten kan konstateras att ren
göring av och kring rör inte ingick i försöken 
men att det heller inte var nödvändigt för under
sökningens syfte. 

11.3 Smuts och rengöringsmedel 

För att försöken skulle bli verklighetstrogna 
måste de uppbyggda hygienrumsinteriörerna smutsas 
ned på något sätt. Med vad? 

"Riktig" smuts för forskningsändamål har utveck
lats tidigare. I ett stort samarbetsprojekt mel
lan Ytkemiska institutet, Konsumentverket, Kon
sumenttekniska forskningsgruppen inom STU och 
Svenska textilforskningsinstitutet kallat "Prov
nings-, rengörings- och förbehandlingsmetoder för 
syntetiska material använda i den inre bostaden" 
gjordes bl a en delundersökning vid TEFO, redo
visad av Boström & Asnes (1977}. Syftet var bla 
"att utveckla metodik för standardiserad provning 
av nedsmutsning och rengöring av polymera mate
rial i den inre bostaden". I undersökningen an
vändes som fläcksubstanser olika vätskor, pastor, 
pennor samt syntetiskt hudfett. För torr ned
smutsning användes damm som samlats in från fil
ter i luftintag i olika byggnader på Chalmers. 
Dammet rensades dock från fågelfjädrar och lik
nande. För fet nedsmutsning användes färgat mar
garin som i en apparat kokades så att provkroppar 
nedfettades. För rengöring av de nedsmutsade 

-- --provyto:rna:-a:nv-änoes en: -appara-c--meaen-oorst:e-mea
fram- och återgående rörelser, på vilken en spe
ciell rengöringsduk var fäst. 

Det stod klart att denna typ av smuts inte var 
lämplig för min studie. För det första skulle jag 
använda levande försökspersoner och inte en appa
rat, och jag ville inte utsätta mina försöksper
soner för "riktig" smuts under den 4-5 dagar 
långa försöksperioden. För det andra var mitt 
syfte inte att undersöka materialegenskper, var
för jag inte ansåg mig behöva efterlikna verklig
hetens smuts. Inte heller ansåg jag att det stan
dardiserade damm som används vid dammsugarprov
ningar var lämpligt. Den smutsersättning jag sök
te skulle uppfylla följande kriterier: den skulle 
synas och vara lätt att applicera i ett tunt la
ger, den skulle kunna tvättas bort på ungefär 
samma sätt som verklig smuts i badrum, den skulle 
vara ogiftig och den fick inte innebära någon 
halkrisk för försökspersonerna (CTH får som annan 
statlig verksamhet inte ta försäkringar}. 
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Valet föll på Beckers fingerfärg "Dekorima" för 
barn, brun färg. Jag blandade ut den med lite 
vatten och strök på den med pensel. En stor för
del med färgen var att den kunde (och skulle) 
tvättas av med bara vatten. Därigenom kunde jag 
slopa rengöringsmedel och kom ifrån problemet med 
eventuella allergier hos försökspersonerna. Om 
det förekom färgfläckar på kläderna skulle de gå 
bort i tvätten. 

Vid en prövning av försökssituationen mot verk
liga förhållanden kan man konstatera att finger
färgen uppfyller de kriterier jag satt upp. Den 
var således mycket lik vanlig smuts vid bort
tvättningen utom i det avseendet att den inte var 
lika ingrodd som riktig smuts kan vara. Man be
höver således inte alltid gnida lika länge som i 
verkligheten för att få bort den. Detta tas upp 
vidare i kapitel 13. 

En väsentlig olikhet mot verkligheten var dock 
att fingerfärgen inte var lika motbjudande att 
kornrna i kontakt med som verklighetens intorkade 
urinstänk, t ex. Det är tänkbart att man i verk
ligheten försöker hålla en viss distans till wc
stolen som man rengör, vilket kanske inte är fal
let när det är fråga om fingerfärg. Men det ut
rymme som är mest kritisk vid rengöringen av en 
wc-stol är mellan denna och sidoväggen. Denna 
vägg kan också bli utsatt för urinstänk i verk
ligheten, varför man håller en viss distans även 
till den, om man inte har tvättat den först. Av 
den anledningen kan fingerfärgens brist på "mot
bjudande" egenskaper knappast ha haft någon nega
tiv inverkan på försöken i jämförelse med verk
ligheten. 

11.4 städredskap 

Tanken var att försökspersonerna ur ett någorlun
da allsidigt sortiment av städredskap och utrust
ning för hembruk skulle få välja de redskap de 
ville arbeta med. Därför införskaffades från 
Chalmers centralförråd en lång rad artiklar: 2 
plasthinkar, l panelborste, l levang (borste på 
långt skaft), 2 diskborstar, l wc-borste, tork
dukar, skurdukar, svampar (ej slipande), Wettex
dukar och Vileadukar. 

Det visade sig att försökspersonerna valde tork
duk eller svamp till installationsenheternar 
ibland diskborste till tvättstället, skurduk och 
levang (ibland enbart skurduk) till golvet och 
wc-borste till wc-stolens insida, som bara ren
gjordes i första försöket. En nackdel med att 
tvätta bort färg i stället för riktig, ingrodd 
smuts och kalkavlagringar var att det gick betyd-
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ligt lättare och kunde klaras med fuktig torkduk 
eller svamp där verkligheten hade krävt panel
borste, t ex för badkar. Samtidigt var det bra 
att det gick någorlunda lätt i försöken eftersom 
de flesta försökspersonerna blev ansträngda ändå. 
större ansträngningar hade jag inte velat utsätta 
dem för. Detta behandlas vidare i följande två 
kapitel. 

En av personerna kunde inte nå ned till golvnivån 
med handen. Hon använde därför en diskborste, med 
vilken det naturligtvis inte blev rent, men per
sonen blev på detta sätt ett exempel på vad som 
eventuellt skulle kunna göras med ett skaftför
sett redskap. Problemet med ett sådant redskap är 
att det både skall klara att påföra tvättvatten, 
mekaniskt bearbeta ingrodd smuts och kalkavlag
ringar och sedan torka av smuts och vatten. En 
svamp eller torkduk klarar endast det första och 
det tredje momentet, en borste bara det andra. 
Redskapet skall trots det långa skaftet kunna 
manövreras distinkt och med viss kraft med bara 
en hand - den andra handen stödjer man sig på. 
Det skall lätt kunna sköljas och förvaras. Nu 
hade vi inget sådant redskap, och jag vet inte om 
det kommer att finnas i framtiden heller. 



12. 135 

12 AKTIVITETER 

Med aktiviteter menas det arbete som försökper
sonerna hade att utföra på provplattformen under 
registrering. Arbetet innebar att rengöra instal
lationsenheter och omgivande väggar och golv i 
olika uppställningar med flera måttvariationer. 
Det var de svåråtkomliga delarna som skulle ren
göras - de lättåtkomliga hoppade vi över eftersom 
de inte var intressanta för studien. 

Personerna uppmanades att göra så som de brukade, 
och de fick välja städredskap. De fick således 
välja arbetsställning och tillvägagångssätt själ
va. För varje nytt försök målade jag ny färg på 
de ställen som brukar bli mest nedsmutsade och 
vara mest svåråtkomliga, och jag påpekade också 
dessa ställen för försökspersonerna. De tvättade 
därefter uppställningen och fick i princip hålla 
på så länge de önskade. Tiden behandlas i nästa 
avsnitt. Målet var att det skulle bli rent. Detta 
var inte ett preciserat mål utan ett riktmärke. 
Försökspersonerna kände till studiens syfte, de 
insåg att situationen inte var den alldeles verk
]iga men att jag önskade att de skulle städa så 
verklighetstroget som möjligt. De flesta arbetade 
tills det blev så rent som det överhuvudtaget 
kunde bli (våtrumsmattan antog med tiden en röd
aktig färgton som inte gick bort). Några av per
sonerna hade svårigheter att komma åt alla ytor. 
De fick göra så gott de kunde. Ytorna blev inte 
rena överallt, men detta var också ett resultat 
att notera. 

Jag anser att de här skildrade aktiviteterna 
överensstämmer väl med verkligheten utom i de 
fall där försökspersonerna inte nådde ytorna. 
Dessa personers insatser var ändå värdefulla 
eftersom det framgick var gränsen gick för deras 
förmåga och vilka arbetsställningar de intog. 
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13 TID 

Vad som är intressant i detta sammanhang är den 
tid under vilken försökspersonerna utförde sina 
registrerade aktiviteter. De fick som framgick av 
föregående kapitel arbeta i princip så länge de 
ville. I vissa fall uppmanades dock personerna 
att sluta. Det gällde där vederbörande verkade 
mycket ansträngd. 

Det har från olika håll hävdats att jag borde ta 
tid på försöken för att sedan kunna visa att man 
sparar tid - och därmed pengar - på lämpligare 
utformningar. Att ta tid när dessa äldre män
niskor städade föreföll mig dock helt orimligt. 
Flera av försökpersonerna arbetade långsamt och 
metodiskt, och som Hallberg & Nyberg (1981) påpe
kat förberedde de sig väl för de olika ställ
ningar de skulle inta. De var mycket ambitiösa, 
och fick de bara god tid på sig kunde de ofta 
utföra de flesta förelagda uppgifterna. Tidtag
ning i detta sammanhang vore fel. 

Dessutom: om jag tog tid på försöken borde den 
korreleras mot uppnått resultat, d v s jag måste 
på något sätt avgöra om ytorna var tillräckligt 
rena. Detta ställer krav på en noggrann och med 
någon mätmetod bestämd nedsmutning och lika nog
grann bestämning av ytans renhetsgrad efter för
söket. Med hänsyn till försökens karaktär, tid
plan och resurser förefaller även detta orimligt. 
Jag skulle t ex inte kunna tv:i_nga förs_ökspe.J:"so
nerna att gnida på ytorna --tills dessa uppnådde 
rätt renhetsgrad. 

Vid en jämförelse med verklighetens förhållanden 
verkade det som om de personer som var såpass 
rörliga att de kom åt överallt städade realis
tiskt länge. Jag har inte tidsstuderat verklig 
rengöring i hemmen och kan därför inte göra någon 
preciserad jämförelse. På videobanden finns möj
ligheten att få fram tiden för varje försök -
frågan är dock om det är meningsfullt. 

I och med detta kapitel har de fyra faktorerna 
försökspersoner, tiden för deras agerande, deras 
aktiviteter och den laborativa miljön som nämndes 
i kapitel 9 prövats på föreliggande studie. En
ligt min mening är realismen godtagbar för alla 
fyra faktorerna vad gäller huvudförsöken. I de 
kompletterande försöken däremot håller försöks
personerna (de med dubbla bokstavsbeteckningar) 
inte måttet i förhållande till de kritiska grup
per som studien inriktats på. Endast några få av 
de kompletterande försöken är användbara för mera 
generella slutsatser. Detta anges i redovisningen 
av försöken. 
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14 REGISTRERINGSTEKNIK 

För registrering användes fotografering, video
inspelning från två håll, direkt iakttagelse och 
frågor till försökspersonerna samt anteckningar. 

Den videoinspelningsteknik som användes har ut
vecklats vid avdelningen för· byggnadsfunktions
lära vid KTH. Avdelningens forskargrupp för vi
deoinspelningar Gun Hallberg, Marianne Nyberg och 
Clas Siltberg· samt BFL:s utrustning ställdes till 
mitt förfogande. De två förstnämnda deltog under 
för-försöken och de två första dagarna av huvud
försöken, den sistnämnde deltog under såväl för
som huvudförsök och skötte videoinspelningen. 

Vid tidigare fullskaleförsök som utförts vid KTH
/BFL har man spelat in försöken synkront fram
ifrån och uppifrån på ett band med hjälp av en 
mixer. Kamerabilden framifrån har använts bl a 
för att bestämma höjdmått och mått i sidled, me
dan bilden rakt uppifrån visat använt utrymme. 
Dessutom har direkt observation av försöksperso
nernas fotplacering tillämpats, eftersom fötterna 
ofta skyms av kroppen på bilden uppifrån. Lätt 
rullbara skärmar har använts för avgränsning av 
utrymme. Videobandet har sedan spelats upp och 
stoppats vid just de moment som antagits vara 
dimensionerande, och figurernas yttre konturer 
har ritats av på transparenta ark som lagts över 
TV-rutan. Genom att lägga flera sådana ark med 
konturer på varandra har man fått en s k samman
läggningsbild som visat det utrymme som använts 
vid undersökningen. Korrigeringar av bilderna 
p g a perspektivfel har utförts med korrektions
mallar. 

Försöken har inletts med att försökspersonerna 
fått agera på "fritt utrymme" utan begränsningar. 
Därefter har antingen avgränsningar införts på 
grundval av första omgångens resultat och måtten 
prövats igen eller försöksytan successivt mins
kats och prövats. (Englund & Hallberg 1977 och 
Konsumentverket 1979:2-01). 

Föreliggande studie utfördes inte på samma sätt. 
Eftersom jag både ville registrera arbetsställ
ningar och bestämma önskvärda utrymmesmått var 
det önskvärt att videoinspela försökspersonernas 
aktiviteter från två håll i horisontalplanet. För 
att kunna göra detta och samtidigt begränsa ut
rymmet måste en skärm vara genomsiktlig. Som 
nämnts i avsnitt 11.1 gjordes den i form av en 
ram över vilken kycklingnät spändes så att det 
blev plant. 
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Försöken registrerades sålunda med två kameror i 
horisontalplanet. Inspelning uppifrån prövades 
under för-försöken, men det visade sig att per
spektivfelet blev för stort p g a det knappa 
höjdmåttet i hallen (5.93 m). Försökspersonens 
huvud och axlar blev stora på bilden medan resten 
av kroppen knappast syntes. Det framstod som onö
digt att registrera försöken uppifrån när det 
kunde göras från två håll i sidled. 

Försöken i föreliggande studie gjordes i omgångar 
där den första omgången avsåg fritt utrymme lik
som vid BFL-försöken. Därefter gjordes flera om
gångar med minskande utrymme mellan skärmarna. 

I stället för att bestämma utrymmesbehovet vid 
fritt utrymme medelst avritningar av TV-bilder 
tagna uppifrån skattades det med ögonmått vid 
direkt iakttagelse framifrån. Det var. nämligen 
endast utrymmesbehovet i sidled från en fix in
stallationsenhet som var intressant, och eftersom 
det endast gällde att iaktta en person i taget, 
på en sida av enheten i taget, kunde det klaras 
med direkt observation. skattningarna gjordes mot 
20 cm-markeringarna på fondväggen, där även l m 
avstånd från mittlinjen (den aktuella installa
tionsenhetens mittlinje) hade markerats. Det 
fungerade väl. sedan visade det sig dock att 
första skärmplaceringen kunde göras ganska långt 
(30-40 cm) innanför det skattade måttet eftersom 
försökspersonerna vid fritt mått placerade sig 
utmed fondväggen, riktade mot installationsenhe
ten, medan de vid begränsat utrymme vände sig mot 

___ :f.QI1clYäggJ!.n. \T~rd.Qi.tr_ädet amäindes i de __ o.lika....för~-
söken som provperson för att komma fram till rim
lig första skärmplacering för de övriga personer
na. 

De lätt rullande skärmarna placerades vinkelrätt 
mot fondväggen på bestämda avstånd från den ak
tuella installationsenhetens mittlinje, samma 
avstånd på båda sidor. Avstånden minskades efter 
varje försöksomgång med 10 eller 5 cm, lika på 
båda sidor. Minskningen fortsatte tills det blev 
för trångt. Vad som skulle anses som "för trångt" 
beskrivs i kapitel 15. 

BFL arbetar med U-matic-systemet, och den utrust
ning som nu användes var följande: 2 st videoka
meror, l mixer, l videobandspelare, l monitor, 
videoband, 2 st mikrofoner, 4 st halogenstrålkas-
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tare, anslutningssladdar och stativ till kameror
na och mikrofonernall. 

Den ena kameran placerades mitt framför plattfor
men på ett avstånd av cirka 9 m från fondväggen. 
Den andra placerades vid sidan av plattformen 
cirka 8 m från dennas mittmarkering. På ett bord 
bredvid den första kameran ställdes monitor, 
mixer och den ena mikrofonen på stativ. Den andra 
mikrofonen monterades på fondväggen. Filmteamet 
satt vid bordet och skötte utrustningen och kunde 
jämföra bilden i monitorn med verkligheten. 

Tack vare de två kamerorna och mixern kunde för
söken filmas samtidigt från två håll och båda 
bilderna gå in på ett band, se figur. 

Alla försökspersonerna fick efter första försöket 
komma och se sig själva i monitorn. 

Varje försök annonserades i bordsmikrofonen, och 
i den andra mikrofonen gick personernas kommenta-
rer in. 

llvideokameror JVC KY-l900E, mixer VEL minimixer, 
videobandspelare portabel Sony VO 4800 PS, mo
nitor Sony PVM 9001 ME 9" färg, videoband U-ma
tic 20 minuters, kondensatormikrofoner, halo
genstrålkastare Hedler med paraply för indirekt 
belysning. 
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Det gjordes ingen generell registrering via mik
rofon av personernas egna omdömen. Antingen ytt
rade de spontant vad de tyckte eller tillfrågades 
de efter varje försök om hur det var. Om försöken 
gick bra (d v s utan svårighet för personerna) 
gjorde jag ofta summariska anteckningar, medan 
däremot svårigheter registrerades noggrant, helst 
med personernas egna ord. En speciell situation 
uppstod om en persons arbetsställning såg mycket 
ansträngande ut men personen själv sade att det 
gick bra. Då antecknade jag personens yttrande 
plus mitt omdöme. I resultattabellerna återges 
mina omdömen i sådana fall inom parentes. (Den 
motsatta situationen inträffade aldrig, d v s att 
personen angav svårigheter medan jag tyckte att 
det såg lätt ut.) 

Huvudförsöken och de flesta av de kompletterande 
försöken fotograferades av en fotograf som hela 
tiden följde försöken antingen framifrån eller 
från sidan. Han knäppte i "svåra" situationer så 
att jag fick minst en bild, oftast två eller fle
ra, av varje försöksperson på varje måttvariant i 
uppställningarnall. Under huvudförsoken togs 28 
rullar (å 36 bilder) och under de kompletterande 
försöken ytterligare 8 rullar. Bilderna kopiera
des som kontaktkartor med en film på varje karta. 
På fotografens förslag gjordes två omgångar av 
kopiorna, en för utvärderingsarbete och arkive
ring och en att klippa bilder ur för seminariere
dovisningarna. Kartorna numrerades i kronologisk 
ordning och var därefter mycket lätta att hands
kas med, förvarade i pärmar. 

Vid bearbetningen har stillbilderna (cirka 1000 
från huvudförsöken och 250 från de kompletterande 
försöken) och anteckningarna utgjort grundmate
rial. Videoinspelningarna har fungerat som komp
lettering, kontroll och fördjupning, eftersom 
varje huvudförsök där har kunnat studeras igen 
från början till slut, från två håll. Arbets
ställningarna framträdde bäst på videon, se ne
dan. 

Vid de försök som gick ut på att med hjälp av de 
lätt rullande skärmarna bestämma minsta accept
abla utry~nesmått och samtidigt registrera ar
betsställningarna togs fotografierna framifrån 
för att skärmarnas läge i förhållande till rut
nätet på fondväggen skulle framgå av bilderna. 
Även när det gällde utrymmesmått mellan olika 
installationsenheter i varierande lägen mot fond
väggen gjordes fotograferingen framifrån. Efter
som försökspersonerna oftast vände sig i riktning 

. l) Fö.r ändamålet använG.es en ·N ikon FG Zoom 3·6-72 
mm, 1:3,5 och Kodak TriX film. 
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mot fondväggen när de rengjorde installationsen
heterna blev de fotograferade bakifrån, vilket 
inte var den lämpligaste riktningen för analys av 
arbetställningarna. Videoinspelningarna gjordes 
både framifrån (visavi plattformen) och från ena 
sidan, varifrån man fick en god uppfattning om 
arbetsställningarna. Personerna framträdde i si
dokameran vanligen i profil i dessa försök. Re
gistreringen framifrån (med foto och video) var 
således i första hand av värde med avseende på 
måtten i fondväggens plan, medan registreringen 
från sidan var lämpligast för arbetsställningar
na. 

Forskargruppen Englund, Hallberg och Siltberg vid 
KTH/BFL, som utvecklat den registreringsteknik 
baserad på videoinspelning som använts i denna 
studie, hävdar att stillbildsfotografering inte 
räcker till för registrering av fullskaleförsök 
eftersom fotografen aldrig hinner exponera i 
exakt rätt ögonblick utan det blir en mycket kort 
fördröjning. Under den fördröjningen hinner för
sökspersonenl-erna ändra ställning en liten bit. 
Videoinspelningen däremot registrerar hela tiden, 
varför den "kritiska" ställningen lätt kan tas 
fram i monitorn och bandet stoppas i rätt ögon
blick för att bilden skall kunna studeras. 

I min studie använde jag stillbildsfoton som 
grundmaterial och video som komplettering, och 
jag har i det föregående beskrivit varför detta 
var lämpligt. Att fotografen eventuellt exponera
de aningen efter de kritiska ögonblicken kan inte 
ha haft någon betydelse för bestämningen av ut
rymmesmåtten i denna studie eftersom detta gjor
des genom att rullskärmar och/eller installa
tionsenheter placerades på bestämda avstånd i lO
och 5 cm-intervall. 

De "kritiska", d v s svåra, arbetsställningarna 
intogs vanligen under flera sekunder, och det är 
möjligt att fotografen inte exponerade exakt i 
det mest ansträngda läget. I flera av försöken 
fotograferades dessutom personerna bakifrån, som 
beskrivits ovan, vilket inte gav några bra bilder 
av arbetsställningarna. De foton som återges i 
kapitel 18, där ställningarna beskrivs,visar där
för arbetsställningar "i princip". På videobanden 
kan de mest ansträngda lägena studeras. 
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15 TOLKNING 

Hur skulle jag nu tolka de händelser som ägde rum 
och de yttranden som fälldes under försöken? Vad 
var trångt? Vad var tillräckligt utrymme? Vilka 
arbetsställningar såg ansträngande ut? 

I de försök som gick ut på att bestämma lämpligt 
avstånd mellan wc-stol och sidavägg och mellan 
tvättställ och sidovägg inringades det sökta måt
tet med hjälp av de rullbara skärmarna. Dessa 
skärmar placerades symmetriskt på var sin sida om 
t ex wc-stolen och bildade ett visst utrymme. När 
försökspersonen rengjorde wc-stolen, väggen bakom 
och golvet omkring den hände det att han eller 
hon stötte till skärmarna, som rullade mycket 
lätt. Om det var tydligt att personen behövde 
större utrymme än vad skärmarna i sitt utgångs
läge medgav tolkades "tillstötningen" som att 
utrymmet var för trångt. Om det däremot var fråga 
om en liten lätt puff som verkade tillfällig, och 
personen i fråga inte vidare kom i närheten av 
skärmen, tolkades "puffen" som en tillfällighet 
och utrymmet som tillräckligt. Om försökspersonen 
överhuvudtaget inte rubbade skärmarna tolkades 
detta som att utrymmmet var tillräckligt i för
hållande till den arbetsställning som användes. 

När den "fasta" sidoväggen användes (den vägg som 
egentligen var rörlig men som var stadig och kun
de fixeras i läge med hjälp av bromsklotsar), 
fick försökspersonerna säga vad det tyckte om 
utrymmet. Likaså. när det gffi.llde CiY§t.~!lc:l.~t: meJ..lan~_ 
två :l..nstaiiationsenheter. Dessa yttranden anteck
nade jag. 

En fråga är om personerna medvetet höll sig ifrån 
rullskärmarna och på så sätt tog mindre utrymme i 
anspråk än de skulle ha gjort i en verklig situa
tion. Min uppfattning är dock att det inte är så 
lätt att "göra sig smal" i en städsituation. Det 
kan i varje fall inte bli fråga om många centime
ter. De mått som uppnåddes med skärmarnas hjälp 
prövades även med den "fasta" väggen. Här uppstår 
en annan fråga. Liknade denna vägg en verklig 
vägg även i så motto att personerna kunde ta stöd 
mot väggen med t ex axeln? Nu vet jag inte hur 
vanligt det är att ta stöd med axeln mot väggen 
när man städar mellan wc-stol och vägg, men det 
finns två faktorer som talar emot den teorin. Den 
ena är att väggen ofta är nedstänkt av urin och 
därför inte trevlig att komma i beröring med, den 
andra är att toalettpappershållaren sitter i vä
gen och ibland har en vass rivkan~. Jag menar 
därför att jag kan bortse från "stödja sig mot 
väggen"-teorin lika väl som "göra sig smal"-teo
rin. 
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Vid registreringen användes inga formulär med 
färdiga svarsalternativ, utan försökspersonernas 
egna ord antecknades. Dessa ord har jag bibehål
lit även i redovisningen. Avsikten med detta har 
varit att undvika förenklingar och deformationer 
av yttrandena under pågående redovisningsprocess. 
Inte heller i slutskedet har tabellernas yttran
den kunnat delas in i enkla kategorier t ex 
"trångt" eller "inte trångt", eftersom varje ytt
rande måste ställas i relation till personens 
arbetsställning under försöket och min bedömning 
av situationen. Varje tabell måste sålunda be
dömas i sin helhet och ihop med tillhörande text 
för att man skall kunna dra några slutsatser av 
den. 

Det visade sig nämligen att samma yttrande kunde 
ha olika innebörd för olika personer. En rörlig 
person, t ex vårdbiträdet, kunde efter ett försök 
säga att "det gick bra". Hon hade då utan synbar 
ansträngning klarat arbetsuppgiften inom givna 
mått. En äldre försöksperson däremot kunde under 
uppenbart stor ansträngning utföra sin uppgift 
(ansträngningen framgick av kroppsställningen, 
tidsåtgången och t ex av att kroppen skakade un
der vissa moment), men svarade med tillfredsstäl
lelse efteråt att "det gick bra". Dessa båda ytt
randen kan inte fristående tolkas på samma sätt, 
utan de måste vägas ihop med arbetsställning och 
min bedömning. 

Försökspersonerna var mycket intresserade och 
arbetsvilliga, och några satte uppenbarligen en 
ära i att utan knot fullgöra alla uppgifter de 
fick sig förelagda. Detta innebar att de inte 
klagade på att det var för trångt eller svårt 
även om det såg så ut för åskådarna. Som tidigare 
nämnts angav jag då i resultattabellen både per
sonens yttrande och min egen bedömning, den sena
re inom parentes. Vid diskussionen av resultaten 
i tabellerna låter jag min egen bedömning väga 
tyngre än försökspersonernas yttranden. Min upp
fattning är nämligen att försökspersonen i ett 
sådant här fall varit inställd på att klara upp
giften just i försökssituationen, med videoin
spelning och allt - det blev nästan till en sport 
att klara det. Sannolikt skulle det inte finnas 
stimulans till att regelbundet utföra samma 
konststycke ensam hemma i det egna badrummet. 

Ytterligare ett skäl finns till att jag låter 
mina egna omdömen väga tyngre än försökspersoner
nas yttranden i fall som ovan. Det är att även om 
en person med vissa rörelsesvårigheter under stor 
ansträngning lyckas klara en uppgift är det inte 
säkert att andra personer med samma slags rörel
sesvårigheter vill anstränga sig lika mycket. De 
skulle därmed inte klara uppgiften. 
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Vad som var programmets sökta "minsta acceptabla 
mått" kommer således att diskuteras i samband med 
redovisningen av försöken. 

I de kompletterande försöken återges enbart per
sonernas egna omdömen. Jag hade i dessa försök 
inga avvikande bedömningar. Vissa anmärkningar 
från min sida framgår av texten. 
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16 PROGRAMARBETE 

Programmet till fullskalestudien genomgick många 
metamorfoser under förberedelsetiden. Jag började 
med enkla profil- eller planteckningar av instal
lationsenheterna och fortsatte med perspektiv
teckningar för att få en bättre rumsuppfattning. 
När jag hade gjort skisserna till plattformen 
övergick jag till att rita planer av denna med 
uppställningarna på. I detta skede bestämdes var 
plattformen skulle byggas och var kamerorna skul
le stå. Problemet med att kunna flytta installa
tionsenheterna några cm i taget i förhållande 
till varandra och till väggarna i två led blev nu 
akut och ledde till iden om att låta tvättstället 
vara den punkt (fast monterat på fondväggen) som 
övriga installationsenheter, sidovägg och skärmar 
fick röra sig kring. Skärmen med kycklingnät 
gjorde videoinspelningen möjlig från två håll i 
horisontalplanet. 

Allt eftersom jag fick grepp om hur försöken 
skulle komma att gå till blev begränsningarna i 
tid och resurser uppenbara. Detta ledde till att 
jag i förväg måste klargöra vad som var det vik
tigaste att undersöka, så att jag kunde koncen
trera mig på det. Jag måste så att säga göra för
söken i förväg på papperet. Detta gjorde jag ge
nom att teckna uppställningar med arbetande för
sökspersoner, så som jag föreställde mig dem, i 
horisontal-, vertikal- och sidoprojektion. (Jag 
tänkte mig från början ha tre kameror). 

'f igwL 16. 1. P iwWJ'--ing-6-6ki-6/>12J'-- o ch moi/>vcuwnde vv,klighd 
(a och R 7V-Ri~, c toto). 
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Dessa teckningar blev till stor hjälp när jag 
slutligen ritade enkla planskisser över uppställ
ningarna i 1:50, de skisser som efter ytterligare 
avskalande av onödigheter blev det program jag 
använde vid försöken. skisserna kompletterades 
med korta kommentarer. 

Vissa ändringar av programmet vidtogs under för
sökens gång, men de bestod huvudsakligen i att 
försöken av praktiska skäl genomfördes i en något 
annan ordning. 
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17 FÖRSÖKENS PRAKTISKA GENOMFÖRANDE 

Huvudförsöken pågick i fyra dagar under en vecka 
i september 1984. De var beräknade att pågå yt
terligare en halv dag, men eftersom försöksper
sonerna vid veckans början sade sig vilja vara 
lediga på fredagen fick det bli så. I stället 
utfördes vissa försök på eftermiddagarna efter 
beräknad tid, och jämförelsen mellan golvstående 
wc-stolar med synligt respektive dolt avlopp fick 
utgå. 

För-försök gjordes under två dagar en tid före 
huvudförsöken. Vid för-försöken kontrollerades 
att videoutrustningen fungerade, och tekniken att 
bestämma utrymmesmått med hjälp av de rullande 
skärmarna experimenterades fram. 

Följande dagsschema följdes under huvudförsöken: 
Vid 8-tiden ställdes försökshallen i ordning. 
Kameror, strålkastare och annan utrustning härn
tades ur förråden och arrangerades, badrumsut
rustningen togs fram och monterades. Kl 9 infann 
sig försökspersonerna. De sex äldre pensionärerna 
möttes vid A-sektionens huvudentre, varifrån de 
följdes den långa vägen till försökshallen. Dagen 
började för dem med kaffe och smörgås (från den 
intilliggande cafeterian) vid borden i försöks
hallen, eftersom de inte hunnit få någon frukost 
så dags på morgonen. Kl 9.30 påbörjades försöken 
som fortgick till kl 12, då lunch serverades i 
försökshallen. Kl 13 vidtog eftermiddagens försök 
som pågick till omkring kl 14. De sex äldre pen
sionärerna ville gärna vara hemma igen kl 14.30. 
Därefter gjordes vissa kontrollförsök med de 
kvarvarande försökspersonerna. Vid varje arbets
dags slut monterades all utrustning ned och lås
tes in i förråd, eftersom försökshallen inte kun
de avskiljas från godsentren och låsas. 

Försökspersonerna togs om hand av avdelningens 
för industriplanering två sekreterare, av vilka 
den ena hela tiden var närvarande i försökshal
len. Väntetiderna blev långa mellan försöken, 
varför sittplatser och bord med tidningar ordna
des. Personerna föredrog dock oftast att titta på 
försöken. Försöksplattformen som badade i strål
kastarljus liknade en scen, och även om det skå
despel som framfördes inte var särskilt spännande 
var det tydligen mera intresseväckande än lekty
ren. 

Vårdbiträdet fick inleda varje försöksomgång ef
tersom hon var referensperson. Hon fick emellanåt 
göra flera prov (olika måttvarianter) för att jag 
skulle kunna bestämma vilka varianter de övriga 
försökspersonerna skulle pröva. Efter vårdbiträ
det följde de övriga kvinnliga försökspersonerna 
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och därefter männen. Ordningen blev inte alltid 
densamma eftersom en person kunde vara ute när 
det var hans/hennes tur. Då gick vi till nästa 
och tog den frånvarande efteråt. 

17. 

I stort sett var alla försökspersonerna närvaran
de hela tiden utom G som var sjuk under två da
gar. I första försöket kunde E inte gå upp på 
plattformen och fick därför avstå (ramp anskaf
fades sedan). Då och då hände det att någon av 
försökspersonerna inte kände sig bra. Han eller 
hon fick då avstå från det aktuella försöket. 
Detta inträffade dock ganska sällan. 

Det hände också att någon av försökspersonerna 
verkade mycket ansträngd under försöken. Dessa 
avbröts då för vederbörandes del. I vissa fall 
sade försökspersonerna till under pågående försök 
och fick då genast avbryta. 

De kompletterande försöken utfördes dels strax 
före, dels under veckorna efter huvudf6rs6ken. 

Tig~ 17.1. Vy öue~ /ö~~ök~hailen unde~ en pau~. In~pel
ning~ilollfiet och 12n uideokW71e/W till uän~te~. 
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18 ARBETSSTÄLLNINGAR 

Innan resultaten redovisas bör arbetsställning
arna diskuteras eftersom de har betydelse för 
tolkningen av resultaten. 

Det är de arbetsställningar som intogs i svåra 
lägen som är intressanta i denna undersökning. 
Med svåra lägen menas rengöring av svåråtkomliga 
delar nära och på golvet, bakom wc-stolen och 
under tvättstället. 

Redan från början visade det sig att försöksper
sonerna i huvudförsöken intog i princip fyra oli
ka ställningar. Dessa ställningar var genomgående 
under hela försöksperioden. En av personerna in
tog ibland dessutom en femte ställning. 

ställning l: Huksittande, 
ibland med ena foten fram
för den andra. Vanligen 
stöd med ena armen. 

ställning 2: Ett knä i 
golvet. Vanligen stöd med 
ena armen. 

Ställning 3: Knästående, 
framåtböjd, stöd med ena 
armen. 

ställning 4: stående med 
nästan raka eller något böjda 
ben, böjning framåt i höft
leden, ibland som en fäll
kniv. Vanligen stöd med ena 
armen. 

ställning 5: Ett ben långt 
bakåt. Stöd med ena armen. 
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a. Si:äilrUn.g 1. rp A och B. 

c. Stäil.rUng 3. r p D. 

UgUA 1 8. 1 • Exempld på de tww 
p/L-Lnc.J.pdäil.rUngamw och den /.-emi-e
udda .!>iäil.rUnge.n.. L/.ncLvz_ VWLj.e liM 
an.g.e./> de peA.!>OfU'A />om intog /l..e.!>p 
.!>iäil.rUng. rp = /ö/1./)ök/>p.e./1./)0n. 

18. 

g. Siäll.rUng 2. rp c. 

d. Stäil.rUng 4. rp 1, q, Ii och I. 

.e. Stäil.rUng 5. rp H J.JJ_and. 
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Om arbetsställningarna ställs samman med upp
gifter om vilka personer som intog dem och per
sonernas ålder får man följande schema. 

ställning: l 
huksittande 

ställning: 2 
ett knä 
(i golvet) 

ställning: 3 
två knän 
(i golvet) 

ställning: 4 
stående 
(mt'd lätt 
böjda ben) 

ställning: 5 
ett ben bakåt 

~ 

~ 

A 41 år 

B 63 år 

c 70 år (ibland) 

c 70 år (ibland) 

D 77 år (ibland) 

D 77 år (ibland) 

E 79 år 

F 81 år 

G 86 år 

H 87 år 

I 88 år 

H 87 år (ibland) 

ställning l, huksittande, intogs av de mest rör
liga personerna, däribland vårdbiträdet. ställ
ning 2, med ett knä i golvet, kom efter huksit
tandet i rörlighet. En försöksperson växlade mel
lan l och 2. Nästa steg var ställning 3, två knän 
och en hand i golvet. En person växlade mellan 2 
och 3. De minst rörliga personerna intog ställ
ning 4, stående med lätt böjda ben och ryggen 
fälld framåt. slutligen intog en av personerna 
(H) ibland ställning 5, med ett ben bakåt, under 
stor ansträngning. 

En jämförelse med Hallberg & Nyberg (1981) visar 
att ställningarna 1-4 stämmer väl med deras rön 
beträffande hur människor tar ut saker ur lågt 
belägna skåp. ställning 3 är dock egentligen en 
ungdomsställning - Hallberg & Nyberg säger att 
barn och ungdomar slänger sig på knä för att 
plocka upp saker från golvet, men även ett par av 
deras äldre personer ställde sig på knä. ställ
ning 5 ligger utanför mönstret. 



152 18. 

Detta är vad man inom byggnadsfunktionell forsk
ning iakttagit beträffande människors kropps
ställningar vid försök att med händerna nå in i 
lågt belägna utrymmen. Hur ser man då på arbets
ställningarna från medicinsk synpunkt? Man kan 
anlägga olika synpunkter på dem beroende på om 
det är äldre eller yngre personer som intar dem, 
och båda kategorierna skall här beröras. Följande 
kortfattade framställning om arbetsställningarna 
med avseende på äldre personer baseras på en in
tervju med docent Ake Rundgren vid institutionen 
för geriatrik och långvårdsmedicin, Vasa sjukhus, 
Göteborgs universitet. 

Våra muskler innehåller s k snabba fibrer och 
långsamrna fibrer. De snabba fibrerna använder vi 
vid snabba, kortvariga ansträngningar, t ex när 
vi springer till bussen eller andra kortare 
sträckor. De långsamrna fibrerna fordrar en viss 
tid för att sättas igång, men de är mycket mer 
uthålliga än de snabba fibrerna. Det är de lång
samrna fibrerna som blir avgörande när man t ex 
springer längre sträckor. 

Från 40 till 80 års ålder minskar vår muskelmassa 
med cirka hälften. De snabba fibrerna reduceras 
mer än de långsamma, varför den relativa fiber
sammansättningen av muskulaturen ändras. Vi får 
förhållandevis mera av de långsamrna och mindre av 
de snabba muskelfibrerna på äldre dagar. Vikten 
av fungerande snabba fibrer belyses av att om man 
står och svajar till, så rätar man upp sig med 
hjälp av de snabba fibrerna. Man sätter då t ex 

.. ut en fot snabbt L rätt riktning. Den- som är gam
mal riskerar att inte hinna göra det utan faller. 
Balansorganen undergår dessutom vid åldrandet 
vissa förändringar, vilket gör att den nämnda 
situationen lätt uppstår. Många äldre lider av 
kortvarig eller konstant yrsel. 

Vi utsätts således för en successiv nedgång i 
muskelstyrkan, cirka l% per år från 40-årsåldern, 
men vi har reserver så att vi klarar oss rätt bra 
ändå under ganska lång tid. Motion, t ex promena
der och städning, kan fördröja nedgången. Välträ
nade individer lever i regel mer oberoende under 
längre tid. 

Brosken i lederna förändras med åldern, de får 
ojämna ytor vilket ger ökad friktion. Det blir 
svårt att inta vissa ställningar och att sedan 
räta upp sig igen. Kapselsvullnader kan förekom
ma, som innebär att tryck på lederna känns obe
hagligt och som inskränker rörelseomfånget. 

Om man med den kunskapsbakgrunden betraktar ar
betsställningarna som försökspersonerna i denna 
undersökning intog kan följande resonemang föras. 



78, 153 

ställning l, huksittande, kan inte intas av så 
många äldre. Den avtar i frekvens relativt snart 
efter 50-årsåldern. Man blir stelare och orörli
gare. Det fordras en ganska stor kraft att lyfta 
upp kroppen från huksittande ställning. Den inne
bär dessutom en balansakt. 

ställning 2, "ett knä i golvet", ger en större 
stödyta och knäna behöver inte böjas maximalt. 
Eftersom kroppen befinner sig lite högre än vid 
huksittande är det lättare att ta sig upp. Det 
behövs inte så stor kraft. 

ställning 3, "två knän i golvet", är mera påfres
tande för knäna. Den är en stabil ställning ef
tersom man också stöder sig på en hand, men den 
måste betraktas som en avvikande variant bland 
äldre människor. Det är ingen favoritställning 
bland dem. Det kan vara svårt att ta sig upp från 
den ställningen. 

ställning 4, stående, är vanlig bland äldre. Man 
böjer mer eller mindre i knäna. Det är den ställ
ning som återstår när man inte klarar de övriga. 
Det är dock inte alla som klarar att böja sig ned 
på det sättet, men framåtböjande kan tränas 
upp.ll Risken finns att kroppens tyngdpunkt kom
mer utanför stödytan, och personen faller. Efter
som många äldre personer lider av yrsel är den 
framåtböjda ställningen svår för dem. 

ställning 5 måste anses som speciell. Att kroppen 
skakar vid ansträngning (vilket den gjorde här) 
beror på att vissa "filter", som i yngre åldrar 
dämpar skakningsimpulserna, fallit bort. 

Såvitt jag vet har inga försök tidigare gjorts 
med äldre personer i de ställningar som här redo
visats. ~ Rundgren uppgav att han omedelbart vid 
åsynen av ställningarna 1-4 fick en instinktiv 
känsla av att det var ett riktigt resultat, fast
än ställning 3 var avvikande. Åldersfördelningen 
var bestickande. Åldersgradienten föreföll helt 
korrekt. 

Yngre personer klarar i allmänhet alla de redo
visade arbetsställningarna. För dem är det mest 
en fråga om vad som är ergonomiskt lämpligt, en-

llr undersökningar har prövats i vad mån äldre 
friska personer i sittande ställning kunde med 
ena handens fingertoppar nå motsatt sidas stor
tå. 5-8% av 70- och 79-åringar kunde inte eller 
endast med svårighet nå sin motsatta stortå 
(Aniansson, Rundgren & Sperling 1980, Lundgren
Lindqvist & Sperling 1982). 
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enligt Ake Rundgren. Att krypa på knäna under 
längre perioder är inte bra, då det lätt uppstår 
skador vid denna typ av belastning på knäna. Män
niskan är inte gjord för att gå på knä. Alla de 
redovisade arbetsställningarna är mer eller mind
re belastande på kroppen. Det är bekvämast att 
stå upprätt. 

Vilken arbetsställning är då bäst för yngre per
soner utan rörelsesvårigheter, t ex vårdbiträden 
i öppen vård som städar mer än vi andra? sjukgym
nast Karin Johannesson och arbetsterapeut Ulla 
Sonn vid institutionen för medicinsk rehabilite
ring vid Göteborgs universitet ger följande syn
punkter. 

ställning l, huksittande, innebär att knäna böjs 
maximalt. Det kan vara svårt att kornrna upp ur 
ställningen, som fordrar starka knän och lårbens
muskler. stödytan är liten, vilket ger dålig ba
lans. ställningen ger också ett ganska litet rö
relseomfång. Man bör stödja sig med ena handen. 

ställning 2, ett knä i golvet, är en mycket bätt
re arbetsställning ergonomiskt sett. Det ena knät 
böjs endast cirka 90°. Det är en stadigare ar
betsställning än nr l eftersom stödytan blir 
större. Den ger också större rörelseomfång. Man 
bör stödja sig med ena handen. 

Nackdelen med ställning 2 kan vara obehaget att 
sätta knät mot ett smutsigt golv. Eftersom man 
kan sträcka sig långt framåt/nedåt i den ställ
ningen kan huvudet-komma i närheten a:v smutsiga 
ytor (men samtidigt har man möjlighet att se vad 
man gör). ställningen är dock den bästa för ren
göring av ytor långt ned/in, t ex bakom en wc
stol. 

ställning 3 är visserligen stabil men är ergono
miskt dålig på grund av påfrestningen på knäna. 
Den borde inte förekomma. 

ställning 4 är mycket påfrestande för ryggen om 
man inte tar stöd med ena armen. Med detta stöd, 
helst på underarmen, benen gångstående (ena foten 
framför den andra) med böjda knän och framåtfälld 
rak rygg kan ställningen fungera bra. Avlast
ningen på ena armen är viktig. ställningen kan 
intas snabbare än andra. 

ställning 5 är mycket speciell och behöver inte 
diskuteras. Den kan bero på individuella egenska
per. 

Allmänt viktiga synpunkter på det här aktuella 
städarbetet från ergonomisk synpunkt är att inte 
böja knäna mer än 9QO, att inte arbeta framåtböjd 
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utan stöd med ena armen och att inte böja ryggen 
utan behålla dess naturliga ställning, även i 
framåtfällt läge. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ställning 
2, med ett knä i golvet och stöd med ena armen, 
är den bästa då man behöver sträcka sig långt 
ned/in, t ex för att rengöra bakom en wc-stol. 
Många äldre människor kan dock inte inta den 
ställningen. En annan acceptabel arbetsställning 
är gångstående med böjda knän, framåtfälld rak 
rygg och stadigt stöd med ena underarmen (inte 
handen) mot ett underlag. 

I POMS S6 Att förbättra arbetsmiljön i hemtjänst 
och hemsjukvård ges bl a följande rekommendatio
ner till hemsamariterna beträffande städning: 
"Arbeta rörligt, behåll balansen. Behåll ryggen i 
naturlig ställning. Använd hjälpmedel. Utnyttja 
din kroppstyngd." Som exempel visas bl a en hem
samarit som står med ett knä i golvet (ställning 
2 i föreliggande undersökning) när hon dammsuger 
under en fåtölj och som tvättar golv upprättstå
ende med ett långskaftat redskap. 

figWL 1 8. 2. IM P0f15 S 6. 
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I Konsumentverkets städhjälpen sägs om arbets
ställningar bl a "Undvik att arbeta med böjd 
rygg, böj knäna istället. --- Vid sträckrörelser 
--- bör man se till att man står stadigt, nära 
intill det man vill nå, och att man inte vrider 
kroppen samtidigt som man sträcker sig". 
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19 REDOVISNING AV FÖRSÖKEN 

Installationsenheterna rengjordes uppställda an
tingen var och en för sig eller i kombinationer 
enligt nedanstående förteckning. K betecknar kom
pletterande försök som utförts med personer som 
inte uppfyller de ställda kriterierna. I försöken 
2.l.K och 3.l.K var dock kriterierna speciella, 
och försökspersonerna uppfyller dem. 

Förteckning över uppställningar: 

l. 

2. 
2.l.K 
2.2 
2.3.K 

2.4.K 

2.5 

3. 
3.l.K 
3.2 

3.3 

3.4.K 

3.5 

4. 
4.1 
4.2 
4.3.K 

5. 
5.1 

5.2.K 

6. 
6.1 

6.2.K 

6.3 

Badkar - tvättställ - wc-stol enligt 
SBN 63:23d (1980). 

Wc-stol. 
Avstånd cistern - vägg bakom. 
Avstånd golvstående wc-stol - sidovägg. 
Avstånd golvstående wc-stol - sidovägg, 
komplettering. 
Avstånd golvstående wc-stol - sidovägg. 
Komplettering med toalettpappershålla
re. 
Avstånd vägghängd wc-stol - sidovägg. 

Tvättställ 
Avstånd tvättställ - vägg bakom. 
Avstånd tvättställ - sidovägg. 80 cm 
höjd, avlopp till golv. 
Avstånd tvättställ - sidovägg. 85 cm 
höjd, avlopp till golv. 
Avstånd tvättställ - sidovägg. 85 cm 
höjd, avlopp till golv. Komplettering. 
Avstånd tvättställ - sidovägg. 85 cm 
höjd, avlopp till vägg. 

Badkar. 
Badkar, höjd. 
Badkar, under. 
Golvbrunn under badkar. 

Tvättställ - wc-stol bredvid varandra. 
Avstånd tvättställ - wc-stol bredvid 
varandra. 
Avstånd tvättställ - wc-stol bredvid 
varandra. Komplettering. 

Tvättställ/wc-stol i vinkel. 
Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
tvättstället närmast hörnet, a och b. 
Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
tvättstället närmast hörnet. 
Komplettering a och b. 
Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
tvättstället närmast hörnet enligt SBN 
fig 63:22. 
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6.4 

6.5.K 

6.6.K 

7. 

8. 

19. 1 

Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
wc-stolen närmast hörnet, a, b och c. 
Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
wc-stolen närmast hörnet. Komplettering 
delvis med toalettpappershållare, a och 
b. 
Vinkeluppställningar wc-stol/tvättställ 
enligt SBN fig 63.22. 

Badkar - tvättställ. 

Badkar - tvättställ - wc-stol enligt 
vars och ens minsta acceptabla mått. 

Tabellerna har getts samma nummer som försöken. 
De kompletterande försöken och tabellerna är 
markerade med K efter numret. 

Uppställning l. Badkar - tvättställ - wc-stol 
enligt SBN 63:23d (1980) 

Y 110 v GO 1'40 Jt Badkar med frontplåt, tvättställ med avlopp till 
~-~L-~~---*1~--~~~~-~1 golv, golvstående wc-stol med synligt avlopp. 

~On====,-;CJ Försökspersoner A-D, F-I. 

Uppgift: Rengöra 
tvättstället med 
stolen inuti och 
lationsenheterna 

badkaret inuti och utanpå, 
avloppsrör och golvhuv, wc
utanpå samt väggen bakom instal
och golvet. 

Badkarsfronten fick vara kvar under hela försöket 
___ e_fl:_ersmn _de±-hedömdes som för svårt -fÖ-r---fler-a--av 

fösökspersonerna att lyfta bort den. studier av 
badkarfronters konstruktion ingick inte heller i 
fullskaleförsökens syfte. Genom att fronten fick 
vara kvar blev försöket i viss mån realistiskt, 
eftersom många människor faktiskt inte klarar att 
montera av och lyfta undan sina badkarsfronter. I 
denna uppställning blev golvet under badkaret 
inte rengjort. I uppställning 4 studeras rengö
ring av golv under badkar utan frontplåt. 

De redskap som användes var fuktig torkduk eller 
svamp för installationsenheter och väggar, disk
borste till tvättställets övre ytor (l person) 
och långborste (levang) med fuktig skurduk eller 
bara skurduk till golvet. 

Uppställning l var avsedd som en uppvärmningsöv
ning, där man också kunde iaktta om några moment 
var ointressanta för studiens syfte och kunde 
slopas i fortsättningen. En av försökspersonerna 
(E) kunde inte gå upp på försöksplattformen (ca 
15 cm hög) och fick därför avstå från det försö
ket. En ramp anordnades så att E i fortsättningen 
kunde delta. Redan i detta första försök kunde 
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konstateras att försökspersonerna (fp) intog i 
princip fyra olika ställningar när de skulle ren
göra svåråtkomliga detaljer nära golvet. Dessa 
ställningar återkom sedan under hela försökspe
rioden, se kapitel 18. Fp E använde diskborste 
som städredskap eftersom hon annars inte kunde nå 
ned (se avsnitt 11.4). Flera andra fp hade svå
righeter att nå ned till golvnivån. Om det hade 
varit en verklig situation skulle dessa fp inte 
kunnat avlägsna intorkad smuts och kalkavlag
ringar på lågt belägna ytor. 

Det visade sig att två moment i rengöringen var 
av mindre intresse för denna fullskalestudie. Det 
ena var rengor1ngen av tvättställets bassäng och 
andra övre ytor - den gjordes stående utan någon 
nämnvärd böjning i ryggen och var inte utrymmes
krävande. Det andra momentet var rengöringen av 
wc-stolen inuti, som redan i kapitel 11.2 bedöm
des vara ointressant för denna undersökning men 
som ändå fick ingå (utan vatten men med wc-bors
te) i första försöket. Personerna böjde sig na
turligtvis fram vid denna rengöring men inte alls 
så djupt som vid andra moment, och ställningen 
var inte utrymmeskrävande. 

slutsatsen av försöket blev att flera av perso
nerna intog ansträngande arbetsställningar då de 
försökte nå ned till "kritiska ställen", och någ
ra nådde inte alltid ned. Prövning av utrymmesbe
hovet runt de enskilda installationsenheterna 
sker i de följande försöken. 

Uppställning 2. Wc-stol 

2.l.K Avstånd cistern - vägg bakom 

Golvstående wc-stol med synligt avlopp. 

Avstånden l, 2, 3, 4, och 5 cm prövades av tre 
fp: JJ, MM och NN. Väggen bakom cisternen och 
dennas baksida tvättades med en fuktig torkduk. 

Vid l cm gick det inte att komma åt mellanrummet. 
Vid 2-3 cm kunde fp föra torkduken bakom cister
nen genom att hålla i den på var sida och "såga". 
Vid 4 cm kunde MM inte nå in med rak hand, men de 
andra två klarade det. 5 cm var det minsta accep
tabla måttet för åtkomlighet med hand och torkduk 
bakom cisternen. I huvudförsöken placerades wc
stolen på detta avstånd från väggen. 
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a 

!!i[Jili 
111 III 
111 III 
III III 

c 

1igu~ 19.1. Av~iånden 3 cm (a), 4 cm (R) och 5 cm (c) 
mellan ci~:Uvcn och vägg. 1 p f/fl, 

19. z 

Måttet kan jämföras med Lönn & Lööfs (1982) krav 
på 20 cm för toaletter i offentliga lokaler (pro
fessionell städning, åtkomlighet med långskaftat 
redskap). Även avloppsröret skall då hålla minst 
samma avstånd. 

2.2 Avstånd golvstående wc-stol - sidovägg 

Golvstående wc-stol med synligt avlopp. En lätt 
rullbar skärm på var sida och slutligen i stället 
den "fasta väggen" på vänster sida. 

Försökspersoner: A-F, H och I. 

Uppgift: Att tvätta "svåra" delar (ej inuti, ej 
sitsen).-Bakom cisternen, nedre delarna, golvet 
omkring och bakom. 

Som redskap användes en fuktig torkduk av alla 
utom E, som använde diskborste liksom tidigare. 
Även till golvet användes torkduken (diskbors
ten), eftersom man inte kom åt i skrymslena med 
levang och skurduk. 

Prövade mått: Först fritt utrymme, därefter indi
viduella utgångsmått baserade på den skattning 
som gjordes på fritt utrymme, sedan stegvis (i 
10- och 5 cm-intervall) minskande utrymme tills 
minsta acceptabla mått uppnåtts för var och en. 
Skärmarna ställdes symmetriskt på båda sidor. 
Måtten prövades därefter med "fasta väggen" för 
var och en. Dessutom prövade en av fp SBN:s god
tagna 40 cm. Måtten räknas från wc-stolens cent
rumlinje. 

Då utrymmet var fritt intogs tre av de fyra ar
betsställningar som tidigare redovisats. De huk
sittande personerna placerade sig utmed väggen. 
En fp satte sig omvänt grensle på wc-stolen. 
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a. Stäli'rUng 1, 
1p A. 

Fp 

A 

F 

c 

E 

B 

H 

I 

D 

IJ-Ö4 

161 

R. Stä~g 2. 
1p D. 

c. Stä~g 4-. 
1p [, 

d. 1p I _;,~ 
omvänt g//2n/oh, 

Fritt 
mått 

Resultaten visas i nedanstående tabell. 

7aRel_l_ 2.2. Av-0iånd ce~um golv-0iående wc-/o!ol- _;,ido
vägg. A ä~ v~~ädet. Dä~ två _;,iäl_l_ning~ ange_;, iniog/o 
den a~a i de me/oi an/ot~ängande momenten, 

Skärmar mått Mått- SBN ställning 
förslag 40 cm 

110-100 80 60 50 45 50 ~ 
70 60 50 45 - 50 ~ 
90-80 60 50 45 - 55(eget 

~ förslag) 

110-60 70 60 - - 65 ~ 
100 

60 

50 

70 

60 50 45 - 50 ~ 
50 - - - 55 $]~ 
40 - - - 40 satt 

grensle 

60 45 - - 45/40 x ~~ 

Som framgår av tabellen ligger första måttet med 
skärmar ofta långt under det fria måttet. Detta 
beror på att försökspersonerna vid fritt utrymme 
placerade sig utmed den bakre väggen på ett sätt 
som man inte gör då utrymmet är begränsat. De så 
att säga angrep installationsenheten från sidan. 
Då detta inte kan vara realistiskt i ett stan
dardbadrum, där angrepp framifrån torde kunna 
förutsättas, placerades skärmarna med tanke på 
den senare strategin. Detta innebär ganska stora 
skillnader mot det fria utrymmet. 

Alla försökspersonernas ställningar på respektive 
måttförslag redovisas nedan i stigande åldersord
ning plus SBN sist. 
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a. 1p A, 50 cm. 
StilLuung 1. 

d. 1p D, 45 =· 
StäLmmg 3. 

g. 1p H, 55 =· 
Stäfifl 5, m ~vå~igh 2. 

2-. 1p B, 50 =· 
Ställnmg 1. 

e. 1p [, 65 cm. 
S täl!l!ning 4. 

h. 1p I, 40 =· 
c;~en~u. 

c. 1p C, 55 =· 
Ställnmg 1. 

t. 'fp 1, 50 CJ7/, 

StäLlnmg 4. 

i. 'fp D, SBN 40 =· 
S tällning 3. 

19.2 

1igu~ 19.3. Cjoi!v~iående wc-~toL- ~idovägg. 'fp i ~tigande 
åi!de~~o~nmg på ~e~p måtttö~~J!ag ~amt ~i~t SEN-måttet. !l 
ä~ vå~d2-it~ädet, 
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Personerna A, B och C satt på huk. A och B fick 
måttförslag 50 cm, C fick 55 cm. Eftersom detta 
är en "norrnalställning" för rörliga personer bor
de dessa måttförslag vara intressanta. SBN godtar 
40 cm. Person D intog ställningarna ett knä och 
två knän i golvet, och han fick måttförslaget 45 
cm. Han klarade dock även 40 med två knän i gol
vet. Övriga personer intog stående ställning med 
lätt böjda ben och överkroppen fälld framåt. De 
fick måttförslagen E 65 cm, F 50 cm, H 55 (ställn 
5) och I 40 cm (satt grensle över wc-stolen). 

Skall man nu föreslå ett mått som lämpligt för de 
flesta kan man först stryka I:s mått 40 cm och 
även D:s mått 45 cm, eftersom man knappast kan 
utgå från att människor skall sitta grensle eller 
krypa på alla fyra då de städar. Det största måt
tet, 65 cm, uppnåddes av person E som inte nådde 
ned utan diskborste (i och för sig ett olämpligt 
redskap, men vi hade inget bättre). För en person 
med såpass nedsatt rörlighet måste man räkna med 
städhjä:lp. Kvar blir då måtten 50 cm (2 huksit
tande och l stående) och 55 cm (l huksittande och 
l stående). -----

Det är tydligt att SBN:s godtagna mått 40 cm är 
för litet för de grupper som denna undersökning 
är inriktad på. 

slutsats. - För avståndet mellan golvstående 
wc-stol (centrum) och sidevägg är SBN:s godtagna 
mått 40 cm för litet. Undersökningen visar att 
50-55 cm är lämpligare mått. 

Dessa mått kan järnföras med Lönn & Lööfs (1982) 
krav på 30 cm fritt utrymme mellan wc-stol o~h 
sidevägg (gäller professionell städning i offent
liga lokaler och baseras på bedömningar). Det 
motsvarar ett centrum-mått till wc-stolen på 50 
cm. 

2.3.K Avstånd golv~tående wc-stol - sidovägg. 
Komplettering 

En upprepning av försök 2.2 gjordes i efterhand 
med försökspersonerna JJ och KK, båda medelålders 
med god rörlighet. Den "fasta väggen" användes på 
vänster sida. Endast den sidan prövades. Wc-sto
len var golvstående med dolt avlopp. Båda fp in
tog ställning 2 (ett knä i golvet), KK dessutom 
ibland ställning l (huksittande). Försöket foto
graferades inte. De mått som prövades var 50, 45 
och 40 cm. 
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7 aC.R_ll 2. 3 ,/{, llv.oiånd goiv.oiåencle wc-.oioi - .oidovägg, /Lä/L

liga fHV1..-60neA., 

Fp 50 cm 45 cm 40 cm ställning 

JJ rymligt går bra "precis" ~ 
KK rymligt räcker till huvudet mot 

"precis" väggen, svårt 3ft, 
att se ytorna 

Resultaten i tabell 2.3.K, som visar att 45 cm 
"räcker precis", kan inte ges någon giltighet fBr 
de grupper som fBreliggande undersBkning är in
riktad på eftersom personerna inte uppfyller kri
terierna. 

2.4.K Avstånd golvstående wc-stol - sidovägg. 
Komplettering med toalettpappershål
lare 

Golvstående wc-stol med dolt avlopp. "Fasta väg
gen" på vänster sida. Toalettpappersrullen på 
varierande avstånd från hBrnet men hela tiden på 
hBjden c 70 cm Bver golv. 

FBrsBkspersoner: JJ, KK och MM i olika omgångar. 

Uppgift: Som i 2.2, men bara på vänster sida. 
Personerna använde fuktig torkduk fBr såväl wc
stol som vägg och golv. 

Vad gäller toalettpappershållarens avstånd från 
hBrnet prBvades måtten c 40-80 cm. De korta måt
ten är mycket obekväma för användaren, som måste 
vrida sig bakåt för att nå papperet. 40-45 cm är 
sådana obekväma mått som valdes fBr att illustre
ra en möjlighet vid SBN fig 63:2lc. 70 och 80 cm 
är från användningssynpunkt rimliga mått. 

Tabell 2.4.K visar att vid de korta måtten 40 och 
45 cm fBr toalettpappershållaren var SBN-måttet 
40 cm mellan wc-stol och vägg obekvämt, och även 
45, medan 50 cm gick nätt och jämt. Vid 50-60 cm 
för rullen var 50 cm acceptabelt fBr wc-stolen. 
När toalettpappershållaren placerades med centrum 
70-80 cm från hBrnet kunde avståndet 45 cm mellan 
wc-stol och sidavägg accepteras. Det är samma 
mått som var acceptabelt i 2.3.K, utan toalett
pappershållare. 
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Avstånd Fp 
c toa-
pappers 
hållare 
/hörn 

80 JJ 

KK 

LL 

MM 

70 JJ 

KK 

LL 

MM 

60 JJ 

LL 

MM 

50 JJ 

MM 

45 JJ 

KK 

40 JJ 

KK 

MM 

165 

7~1f 2.4.K. Avhiånd golvhiående wc-hiol- hidovägg med 
ioaletipapp~h~ulie i oli/~a lägen. Pe~o~a ä~ alla ~ö~
liga och uppf!yli~ inte !ruieue~a f!ö~ denna u~hökning. 
1'11'1 v~ MhhUiom mycket hmidig och kunde "p~~a" toauti
papp~hhåli~en. 

Avstånd wc-stol l s idovägg ställning 

55 50 45 40 (SBN) 

- bra bra dåligt J]\, 
- bra bra - ~ )}h 

- - bra - m 
- bra bra klarar det Jtr._, 

- bra precis, ryg- olämpligt, 
gen mot rullen i ,9ft, 
rullen ryggen 

- bra det gick, -
lite knappt, 

~ JSt, axeln vid 
rullen 

- - någorlunda - /h., 
- bra bra, precis klarar det ~ 
- bra bra, snuddar dåligt Jft. 
- - rullen i -

~ vägen 

- bra det går, pa- klarar det Jft_, r er ar rullen 

- bra axeln i dåligt 
~ rullen 

- bra det går, pa- klarar det Jft. rerar rullen 

rymligt det går huvudet i obekvämt Jn_, rullen 

rymligt, ser, men svårt att se trångt, 
man ser risk att huvudet och kommer inte 

~ lfh riva örat axeln i r u l-· åt att se 
på pappers- len 
hållaren 

- det går precis dåligt ~ 
- trångt om rullen i -

man vill vägen om 
~ /fi_, se, väggen man vill se 

tar emot 

- bra - klarar det ~ 
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Tig~ 19.4. Tp JJ 
(a) och~~ (g) med 
måtten wc-hiof 45, 
/LU.Lte 7 O cm /A-ån 
hö /!IL, 

III l CJ Il i l 
,,, l 
111 l 
III l 

19.2 

a 

slutsats. - Försöket tyder på att en toalettpap
pershållare placerad närmare hörnet än c 70 cm 
inkräktar på städutrymmet så att avståndet wc
stol-sidovägg bör ökas 5 cm som kompensation. 

I detta försök var fp rörliga, medelålders per
soner som inte uppfyllde kriterierna, men efter
som resultatet (toalettpappershållarens hindrande 
läge) kom fram i prov där enbart dessa personer 
deltog och sålunda "jämfördes med sig själva" 
torde det kunna betraktas som intressant. Huvud
försöket 2.2 utfördes utan toalettpappershållare. 
Hade en sådan varit placerad närmare hörnet än c 
70 cm skulle den troligen ha inkräktat på arbets
utrymmet så att det prövade avståndet wc-stol
sidovägg måst ökas 5 cm. 

2.5 Avstånd vägghängd wc-stol - sidavägg 

Vägghängd wc-stol. Fast sidovägg. Ingen toalett
pappershållare på väggen. 

Försökspersoner: A-F, H och I. 

Uppgift: Som i 2.2, men bara på vänster sida. 
Fuktig torkduk användes för wc-stol och vägg, 
levang och skurduk fcr golvet. 

Som utgångsmått för avståndet till sidoväggen 
användes måttförslagen från 2.2, utom för D som 
klarade SBN 40 cm och fick utgå från det. Väggen 
flyttades in stegvis 10-5 cm tills det blev för 
trångt för fp. Minsta acceptabla mått blev mått
förslag. Fyra personer prövade SBN 40 cm. 

Det visade sig att fp C och H intog en annan ar
betsställning än vid golvstående wc-stol - de 
stod med rakare ben, se figurer. Fp I som satt 
grensle i 2.2 intog nu ställning 4 eftersom wc
stolen var skadad och inte höll att sitta på. 
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7~ 2.5. Avhtånd vägghängd wc-hiof- hidovägg. A ä~ 
v~deL I och D hade 40 cm hom ui.gänghmåil, del_ hänk
iM ini_e, H deftog e.ndw,t på ui.gånghmåileL Dä~ hade han. 
ciA/w 10 cm kvWL till hidoväggl!fl1 dM/-ö~ hkatiadeh ett 
mått/-öMiag på 45-50 cm. [ rmvände d_Lo/cR,_o~hte, hade hv~ 
all Röja hig och Rehövde inte /-o~äila e/-te~ utgånghmåilet. 

Fp Utgångs- Nästa Mått- ställning 
mått steg förslag 

A 50 40 trångt 45 ~ 
F 50 40 40 (SBN) %il 
I 40 - 40 11 Jl 
D 40 - 40 11 ~ 

B 50 40 trångt 45 ~ 
c 55 40 (såg 45 

~ trångt ut) 

H 55 - 45-50 ~ 
E 65 - 65 11\ 

För övrigt var arbetsställningarna desamma som 
vid golvstående wc-stol. Fp behövde dock inte 
böja sig så långt ned när de tvättade wc-stolen. 
Golvet tvättades i stående ställning med lång
borste och skurduk, vilket naturligtvis var enk
lare än att gnida för hand vid skarven mellan fot 
och golv. Borsten gick dock inte in under wc-sto
lens lägsta del, vilket var besvärande. skurduken 
svepte in där, men om gnidning erfordrades måste 
den göras för hand. En av fp kompletterade med 
att också tvätta för hand under wc-stolen. Denna 
var monterad enligt medföljande mall. Lägsta 
punkten kom då enligt Ifö:s broschyr 45 mm över 
golv. 

Försökspersonernas ställningar på respektive 
måttförslag redovisas nedan (i stigande ålders
ordning). 
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a, 'fp A, 4-5-50 
cm. 

.e... 'fp B, 4-5-50 
cm. 

c, 'fp C, 4-5 cm 
(på lifden. 55). 

g. 'fp H, 4-5-50 
cm, 

d. 'fp D, 4-0 cm 
(SBN). 

19.2 

h. 'fp I, 4-0 cm 
(nådde 1ni.e all
Lid ända ned) • 

!~g~ 19.5. Vägghängd wc-htof1 tB~hökhp~o~a ~ h~gande 
å~oMnmg. 1 p C och H h~ änMat htällnmg Jämtöd med 

___ f:ö/W/j_k__2_.l._ --~--- ---··--·- - ~--- -· ·-------·-

Flera av försökspersonerna klarade att rengöra 
den vägghängda wc-stolen på SBN 40 cm, men det 
var trångt och ställningarna blev vanligen an
strängda. 

hg~ 19.6 
Vägghängd 
wc-hiof på 
SBN-måli. 

a. 'fp A, SBN 
4-0 cm (tö~ 
uångt). 

.e... 'fp C, SBN 
4-0 cm ( g~ck 
~a), 
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En jämförelse mellan utgångsmåtten (= måttförslag 
vid golvstående wc-stol) och måttförslagen i ta
bell 2.5 visar att måtten vid vägghängd wc-stol 
antingen är lika eller mindre än dem vid golvstå
ende wc-stol (lika för D, E och I, 5 cm mindre 
för A och B, 5-10 cm mindre för H och 10 cm mind
re för C och F). De tre lika värdena uppnåddes 
av D (40 cm) som kröp på knäna, E (65 cm) som 
använde diskborste och I (40 cm) som satt grensle 
på den golvstående wc-stolen. De värdena väger 
lätt. A och B som intog huksittande ställning i 
båda försöken fick 5 cm mindre mått vid vägghängd 
wc-stol. H som fick 5-10 cm mindre mått vid vägg
hängd wc-stol behövde inte böja sig så djupt ned. 
C fick lO cm mindre mått vid den vägghängda wc
stolen beroende på att hon intog en annan ställ
ning (ställning 4). Även F, som intog ställning 4 
i båda försöken, fick lO cm mindre mått vid den 
vägghängda eftersom hon inte behövde böja sig så 
djupt ned. 

slutsats. - 45 cm mellan centrum wc-stol och 
sidavägg är det mått försöket pekar på, vilket 
ligger 5-10 cm under den golvstående wc-stolens 
motsvarande mått. (Dessa prov är gjorda utan toa
lettpappershållare på väggen). 

Den från städsynpunkt stora vinsten med vägghäng
da wc-stolar är annars att golvet blir fritt för 
städning med långskaftat redskap, men om wc-sto
len som i det här fallet är så låg att en vanlig 
borste på långt skaft inte går in under den är en 
del av finessen borta. Man slipper dock den 
opraktiska skarven mellan porslin och golv, där 
avlagringar brukar samlas. 

Uppställning 3. Tvättställ 

3.l.K. Avstånd tvättställ - vägg bakom 

Konsolmonterat tvättställ med avlopp till golv. 

Avstånden l, 2, 3 och 4 cm prövades av fem fp: 
JJ, MM, NN, 00 och PP. Försöket gick ut på att 
tvätta väggen bakom tvättstället och dettas bak
sida. En fuktig torkduk användes. 

Vid l cm springa kunde ingen nå ner i den. Vid 2 
cm klarade JJ, NN och 00 det nätt och jämnt med 
den tunna torkduken lagd enkel över fingrarna. 3 
cm gick bra för alla och även 4 cm. I huvudförsö
ken monterades tvättstället på 3 cm avstånd från 
väggen. Det är också det mått (30 mm) som rekom
menderas i VVS AMA 72. 
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UgWL 19. 7. 2 cm (a) och 3 cm (P,) mellan ivätLdäll och 
vägg. 

Slutsats. - För konsolmonterade tvättställ syns 
3 cm vara e·tt lämpligt mått om tvättställets bak
sida och väggen bakom tvättstället skall kunna 
rengöras med hand och torkduk. Lönn & Lööf (1982) 
kräver dock för professionell städning i offent
liga lokaler 4 cm eller bultmontering (ej konsol
montering) dikt mot vägg med silikontätning. Det
ta är bättre från städsynpunkt eftersom smutsigt 
tvålvatten då inte rinner ned på väggen bakom och 
under tvättstället. Jag har inte prövat denna 
lösning, men den tillämpas på sjukhus. 

3.2 Avstånd tvättställ - sidovägg. 80 cm 
höjd, avlopp till golv. 

Konsolmon-terat tvättställ med avlopp till golv~ 
En lätt rullbar skärm på var sida och slutligen i 
stället den "fasta väggen" på vänster sida. 

Av misstag monterades tvättstället i detta försök 
på höjden 80 cm över golv i stället för av fabri
kanterna rekommenderade 85 cm. Därför gjordes en 
kontroll i efterhand, se uppställning 3.3. 

Försökspersoner: A-F, H och I. 

Uppgift: Att tvätta "svåra" delar (inte inuti och 
ovanpå). Bakom, under, avloppsrör, golvhuv och 
väggen bakom/under. Redskap: fuktig torkduk (utom 
E som använde diskborste). 

Prövade mått: Först fritt utrymme, därefter indi
viduella utgångsmått baserade på den skattning 
som gjordes på fritt utrymme, sedan stegvis (i 
10- och 5 cm-intervall) minskande utrymme tills 
minsta acceptabla mått uppnåtts för var och en. 
Skärmarna ställdes symmetriskt på båda sidor. 
Måtten prövades därefter med "fasta väggen" för 
var och en. Dessutom prövade en person SBN:s god
tagna 45 cm. Måtten räknas från tvättställets 
centrumlinje. 
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Vid fritt utrymme och 80 cm höjd intog försöks
personerna ställningarna l, 2 eller 4, se fig 
nedan. De flesta placerade sig utmed väggen. 

!. rp D, ~tällning 2. c. 1p 1, ~täffning ~. 

rigu~ 19.8. 7väti~täll med avlopp till golv. 1~ u~ymmg, 

Vid minskande utrymme intogs de vanliga arbets
ställningarna l-4 och även nr 5 (av H). Resul
taten redovisas i nedanstående tabell. 

7 ai,gll 3. 2. Av~tånd tväti~täll - ~ido vägg (avlopp till 
golv). Höjd 80 cm. A ä~ vMd!~ädeL flåtij'ö~~lage_f_ /'ö~ 
D !lev 55 cm, men han ld~ade ävfZ_n SBN ~5 CJll (i däll
ning 3, två knän i golv!Z_t), 

Fp Fritt Skärmar, mått Mått- SBN ställning 
mått 

A lO O 

F lO O 

E 120 

c 90 

B 120 

H 60 

I 80 

D 120 

förslag 45 cm 

60 50 (skärm ut) 50 (med 
~ tvekan) 

60 50 trångt 55 ~ 
70 - 70 (ej 

~ utfört) 

60 50 55 ~ 
60 55 55 ~ 
55 - 55 ~ 
55 60 (svårt) 60 JJ]l 
60 50 55 x »?h ~ 

Arbetsställningarna vid alla personernas måttför
slag redovisas nedan, i stigande ålderskala. 
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a. 1p A, 50 cm 
(m ivdwn), 
StälhUng 1. 

e. 1p c, 70 cm 
( um /Aån _;,kä/U/1-
tö~_;,ök). Ställn 4. 

A.. 1p B, 55 cm. 
StäUning 1. 

t. 1p 1, 55 cm. 
ställning 4. 

c, 1p C, 55 cm, 
S Lällnin g 1 , 

g. 1p Ii, 55 cm. 
StäUning 5. 

19.3 

d. 1p D, 45 cm 
( SBN). Ställn 3. 

h. 1? l, 60 cm 
(_;,vå~igh att nå 
ned) . S Lälln 4 • 

1 igu~ J 9. 9. iUWJdMiäUninga~ vid iväith:täll med· avlot~p 
liU golv. 

De huksittande personerna A, B och C fick måtten 
50 cm (med tvekan), 55 resp 55 cm, vilket gör 55 
cm till ett intressant mått. D med ett knä i gol
vet fick 55 cm (acceptabelt) men klarade även 45 
cm med två knän i golvet (ej acceptabelt som ge
neraliserande arbetsställning). Personerna E, F 
och I använde stående ställning och fick måtten 
70 cm (med diskborste), 55 resp 60 cm (svårt att 
nå ned). Tar man bort måtten för E och I som inte 
nådde ned återstår 55 cm som intressant. H använ
de ställning 5 (ett ben bakåt) och fick 55 cm, 
men den ställningen såg mycket ansträngande ut. 
Resultatet blir att 55 cm är ett bra mått mellan 
centrum tvättställ och sidavägg om tvättstället 
sitter på 80 cm höjd. SBN godtar 45 cm. 

slutsats. - Ett tvättställ med avlopp till golv 
och monterat på 80 cm höjd över golvet i stället 
för rekommenderade 85 kräver enligt denna under
sökning ett avstånd till sidoväggen på 55 cm. 
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a. Tp A, 45 cm. 
Ställning 1, 

3.3 Avstånd tvättställ - sidovägg. 85 cm 
höjd, avlopp till golv. 
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Konsolmonterat tvättställ med avlopp till golv. 
"fasta väggen" på vänster sida. 

Försökspersoner: A, B, C och LL. 

Uppgift: Som i 3.2 men endast vänster sida. Som 
redskap användes fuktig torkduk. 

Prövade mått: 55, 50, 45 och 40 cm mellan centrum 
tvättställ och sidovägg. Måtten valdes utifrån 
erfarenheterna från uppställning 3.2 och med 
tanke på att ett högre monterat tvättställ måste 
ge mera utrymme för rengöringen av de lågt pla
cerade delarna. Personernas omdömen återges i 
nedanstående tabell. 

7aleLl 3.3. Av~iånd ivätt~iäll- ~idovägg (avlopp till 
golv). Höjd 85 cm. Rö17_liga /p. 

Fp 55 cm 50 cm 45 cm (SBN) ställning 

A bra bra bra ~ 
c bra accep- trångt 

~ tabelt 

B bra bra märkte 
~ skillnaden 

LL bra bra bra ~ 
Arbetsställningarna för personerna A, B, C och LL 
redovisas nedan. 

l. 1 p B, 50 cm. 
Stälining 1, 

c. Tp C, 50 cm. 
Ställning 1. 

d. Tp LL, 45 cm. 
ställning 1. 

TigLM 19.10. 7vätt~iäll på höjden 85 cm. 
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Fp 55 cm 

JJ rymligt 

KK tillräck-
ligt 

19.3 

I jämförelse med det ursprungliga försöket 3.~ 
gav detta försök mindre mått. Det kan delvis för
klaras med att de äldsta och mest svårrörliga 
personerna inte deltog. Alla fp i detta försök 
intog ställning l, vilket tyder på att de alla 
tillhörde den mest rörliga kategorin. Men vård
biträdet fick här 45 cm mot tidigare med tvekan 
50 och de två andra ordinarie fp fick 50 mot ti
digare 55. Detta kan tolkas som att ett tvätt
ställ (med golvavlopp) på 85 cm höjd kräver 5 cm 
mindre sidoutrymme än ett på 80 cm höjd. Det le
der till att försök 3.2 möjligen skulle gett ett 
5 cm mindre sidornått om tvättstället varit monte
rat på rätt höjd. Det är således viktigt från 
städsynpunkt att tvättställ monteras på rätt 
höjd. 

Lönn & Lööf (1982) kräver att tvättställets sida 
skall monteras 15 cm från vägg. Ett 60 cm brett 
tvättställ får då ett centrumavstånd från väggen 
på 45 cm (=SBN) och ett 70 cm brett tvättställ 
kräver 50 cm. 

Slutsats. - Försöket tyder på att ett tvättställ 
(med golvavlopp) på 85 cm höjd kräver 5 cm mindre 
avstånd till sidoväggen än ett på 80 cm höjd, 
åtminstone för rörliga personer. De mindre rör
liga deltog inte i detta försök. Om tvättstället 
i 3.2 hade varit monterat på 85 cm höjd kunde 
resultatet eventuellt ha blivit 50 cm i stället 
för 55. 

Avstånd _t_v:ättställ ~--sidoväqg.-25-cm- -
höjd,. avlopp till golv. Komplettering 

Förutsättningarna i detta kompletterande försök 
var desamma som i 3.3 utom att försökspersoner nu 
var JJ och KK, ej uppfyllande kriterierna. 

7aReff 3.3.K. Av~iånd Lvä~iäll- ~idovägg (avlopp till 
golv). Höjd 85 cm.. Rö/ILiga /p. 

50 cm 45 cm 40 cm ställning 

tillräck- "precis", trångt, hu vu-
ligt huvud och det fastnar J.h axel mot mellan tvätt-

väggen ställ och vägg 

till räck- knappt, ser inte tvätt-
ligt fastnar ställets sida, ~ m huvudet huvudet i kläm 

Resultaten i denna kontroll stämmer väl med dem i 
3.3. 
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Avstånd tvättställ - sidovägg. 85 cm höjd, 
avlopp till vägg 

Konsolmonterat tvättställ med avlopp till vägg. 
Fritt utrymme. 

Försökspersoner: A, C, E, F och H. 

Uppgift: Att tvätta undersida och avloppsrör. Som 
redskap användes fuktig torkduk. 

I detta försök registrerades endast arbetsställ
ningar vid fritt utrymme. De redovisas nedan. 

R. r f' c. C, 'fp {_, 

d. r f' r. e. r f' fL. 

Tig~ 19.11. 7uäii~iäff med aufopp iiff uägg, ~ ui-
11.ymme. 

Fp A, E och F intog samma arbetsställningar som 
vid tvättställ med avlopp till golv (3.2), men E 
och F behövde nu inte böja sig så djupt ned. Fp C 
var huksittande i 3.2 men intog nu ställning 4. 
Fp H använde i 3.2 ställning 5 (med ansträngning) 
och nu ställning 4. Som slutsats kan därför sägas 
att detta tvättställ (som väntat) var lättare att 
rengöra än det med avlopp till golv. Dessutom 
blev golvet fritt för tvättning med långskaftat 
redskap, som dock inte utfördes här. 
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a, StäLln 1. 1p A (på 
~n) ocA B. 

d. Stäiln 4. 1p C (på 
~iden), D, 1, q, H 
och l. 

19.4 

Uppställning 4, Badkar 

4.1 Badkar, höjd 

Badkar utan frontplåtar. 

Försökspersoner: A-J. 

Uppgift: Att tvätta badkaret inuti. Som redskap 
användes svamp eller torkduk (panelborste var 
inte lämplig att använda då det inte fanns vatten 
i badkaret) . 

Prövade höjdmått: Först 10 och sedan 20 cm för
höjning från normalhöjden. Denna hade prövats i 
uppställning l. Tre personer fick nu återigen 
tvätta badkaret på normalhöjd. 

g, Stälin 1. 1p A och B. 

e. Stäiln 4. 1p C, D, c, 
1, q, H och l, 

c, StäLln 4. ·Alla-/cp. 

F• Stäiln 4. Alla FP· 

1igu/l. 19.12. llengö/1.-i.ng av gadkCM på no/l.maf.höjd, +10 och 
+ 20 cm. 7 vå pe/1..60W2./I. gö/l.jade med ;,iälln.J.ng 1 och öwz./1.
qicJ:. Li...U ;,Lälln.J.nq 4. Alla de andA.a inLoq ;,Lällninq 4 
hela liden, " c c 
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Avsikten med detta försök var att registrera 
arbetsställningar. De ställningar som intogs var 
nr l (huksittande) eller nr 4 (stående). I bild
serien på föregående sida redovisas vilka per
soner som intog respektive ställning på de olika 
höjderna. E var inte med på normalhöjden. 

Av bildserien framgår följande. På normalhöjd 
arbetade de två mest rörliga personerna (A och B) 
huksittande, medan de övriga intog ställning 4 
med stöd mot badkarskanten. Vid förhöjningen 10 
cm var fördelningen densamma. Den huksittande 
ställningen var på väg upp mot stående. Vid 20 cm 
förhöjning arbetade alla stående. 

slutsatsen beträffande badkarets höjd från städ
synpunkt är att arbetsställningen blir mindre 
ansträngande om badkaret höjs t ex 10 eller 20 cm 
över normalnivån. Detta måste dock ställas i 
relation till badkarets höjd från användnings
synpunkt, särskilt vid i- och urstigandet. Den 
faktorn måste bli utslagsgivande p g a olycks
fallsrisken. 

4.2 Badkar, under 

a. Badkar utan frontplåtar. 
b. " med frontplåtar. 

Försökspersoner: a. A-I; b. JJ. 

Uppgift: Att tvätta golvet under badkaret med 
levang och skurduk. 

a. Försöket gick ut på att registrera arbets
ställningar. I bildserien nedan redovisas de 
olika arbetsställningar som intogs i delförsök a. 

a. Stäffn 1. 1p A (på ~iden) och B. t. Stäffn 2. 1p C. 

12-Ö4 

1igu~ 19.13. to~~ 
på nä~ia ~ida. 
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C, SiäLfn 3. Tp D. 

Tiqu~ 19.13. 
7vaitning av 
golv unde~ gad
k~ uian t~oni. 

e. StäLfn 4. Tp 9 (på gilden, nådde 
inte in), c och I. 

19.4 

Med ställning l (huksittande) kunde golvet nås 
ända in till väggen, likaså med ställning 2 (ett 
knä) och ställning 3 (två knän i golvet). Med 
ställning 4 var det svårare att kornrna åt längst 
in - en fp lyckades med det medan tre inte nådde 
in. 

slutsats. - För personer med nedsatt rörlighet är 
golvstädningen under badkar svår att utföra. Det 
är också svårt att se in under badkaret. 

b.K. Ett försök gjordes att tvätta golvet under 
badkaret utan att ta bort frontplåtarna. Försöks
personen var JJ. Som väntat gick det inte att med 
hjälp av levang och skurduk kornrna åt under bad
karet - frontplåten tog emot. Meningen är att man 
skall ta bort frontplåten vid golvrengöring. 
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Det har inte ingått i studiens syfte att jämföra 
monteringen av frontplåtar mellan olika fabrikat 
(se avsnitt 11.2) eller att utveckla någon ny 
konstruktion, men frågan kan ändå ställas varför 
hela frontplåten skall avlägsnas vid golvstäd
nlng. Fronten måste lyftas upp och ställas någon
stans och ett 160 cm långt plåtsjok kan lätt stö
ta till någonting i badrummet. Särskilt i svaga 
händer. Det borde räcka med att ta bort eller 
fälla upp den nedre delen av fronten så att red
skap kan föras in och man kommer åt att se in 
under badkaret. Andra möjligheter är badkar utan 
frontplåtar och inbyggda badkar (om vattenskade
risken beaktas). 

Jag frågar med alla andra som skrivit om detta 
problem: Går det inte att göra ett ändamålsen
ligt, snyggt och städvänligt badkar utan front
plåt som måste tas bort vid städningen? 

4.3.K Golvbrunn under badkar 

Badkar med golvbrunnsattrapp i form av en papp
skiva. 

Försöksperson: JJ. 

Uppgift: Att komma åt golvbrunnen (attrappen) vid 
tre olika lägen under badkaret utan att ta bort 
badkars fronten. 

De tre lägen attrappen placerades i var 

l. med mittpunkten i lod under badkarskanten 
(med front), 

2. något innanför, 

3. ytterligare något innanför. 
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Försöket visade att om badkaret är försett med en 
vanlig frontplåt borde golvbrunnen vara placerad 
med centrum under badkarets yttre kant. En gammal 
tumregel förordade den placeringen, och även BYGG 
1962 731:262 D för inmurningsbadkar, men av allt 
att döma tillämpas den inte längre. Placeras 
golvbrunnen längre in blir den svåråtkomlig, inte 
minst för maskinrensning, och en placering längre 
ut vore inte lämplig eftersom man då skulle tram
pa på brunnen, och anslutningen till badkarsav
loppet skulle bli mera kritisk. 

Dock har i försöken inte prövats om man trampar 
på golvbrunnen då den ligger med centrum under 
badkarskanten, och om detta i så fall är till 
någon nackdel. Ett annat problem är frågan om hur 
golvbrunnen bör vara belägen om badkaret byts ut 
mot dusch. Golvbrunnen kan inte flyttas. Denna 
fråga har jag inte haft möjlighet att undersöka, 
varför den får lämnas öppen. (Se avsnitt 8.7) 

Slutsats. - Ingenting motsäger den gamla tumre
geln att en golvbrunn bör placeras med centrum 
under badkarets yttre kant (till hälften under 
och till hälften-utanför karet), men då badkaret 
byts ut mot dusch har golvbrunnens läge inte prö
vats. 

Uppställning 5. Tvättställ -wc-stol bredvid 
varandra 

5.1 Avstånd tvättställ - wc-stol bredvid 
varandra 

Konsolmonterat tvättställ med avlopp till golv, 
golvstående wc-stol med dolt avlopp. 

Försökspersoner: A-I. 

Uppgift: Att tvätta tvättställets högra sida och 
avloppsrör, golvhuv och vägg samt wc-stolens 
vänstra sida och golvet intill och bakom den. 
Redskap: Fuktig torkduk (utom E som använde 
diskborste) . 

Försöket gick ut på att bestämma minsta accep
tabla avstånd mellan tvättställ och wc-stol för 
var och en. I försöket 2.2 "Avstånd golvstående 
wc-stol - sidovägg" visade sig 50-55 cm vara bra 
mått. Av dessa valdes 50 cm som utgångsmått i 
föreliggande försök eftersom tvättstället inte 
ansågs vara lika hindrande som en vägg. Då det nu 
sökta måttet gällde centrum tvättställ - centrum 
wc-stol lades 30 cm (halva tvättställsbredden) 
till. Utgångsmått blev således 80 cm. Därefter 
prövades 70, 65 och 60 cm (=SBN). 
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Resultaten redovisas i nedanstående tabell. 

7aJ,.e.U 5. Av.6iånd iväi:vdäll - wc-;,iol. Medvid vcvw.ru:iAa. 

80 70 65 60(SBN) ställning 

gick bra huvudet trångt för trångt, slog 
mot huvudet i huvudet ~ tvätts t 

nådde inte - - - JJ1 ända ned 

nådde inte - - - !)] ända ned 

gick bra 

gick bra 

gick bra 

gick bra 

gick bra 

gick bra 

gick bra gick bra trångt 1f1 
hyfsat ganska bra trångt, slog 

~ i huvudet 

gick bra gick bra gick bra ~ 
gick bra bra (men -

såg an- ff] 
strängt ut) 

det gick - - i?j\ 
- - gick bra 

~ (såg trångt 
ut) 

Av tabellen framgår att 70 cm var ett bra mått, 
medan 65 cm var trångt för två av de fem som 
deltog så långt. 60 cm var för trångt för fyra 
och gick bra för en. 

Några av arbetsställningarna på 70 och 60 cm 
redovisas på nästa sida. 

slutsatsen blir att 70 cm var ett för huvudför
sökspersonerna acceptabelt mått. SBN-måttet 60 cm 
var för trångt för alla utom B (huksittande) och 
D (ett knä i golvet, såg trångt ut). 
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a. 'fp 11., 70 cm. 

Fp 

JJ 

KK 

70 
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il. tp C, 70 cm. c. tp Ii, 70 cm. 

d, tp 11., 60 cm. e.. tp C, 60 cm. 

tig~ 19.15. tl.v~iånd ivä~iäll- wc-~iof 70 och 60 cm. 

5.2.K Avstånd tvättställ -wc-stol bredvid var
andra. Komplettering. 

- -----

Ett kompletterande försök utfördes i efterhand 
med försökspersonerna JJ och KK. Deras resultat 
redovisas i nedanstående tabell. 

7aileU 5.2./{. tl.v~iånd iv~iäll- wc-~iof 11Ali!.dvid vcuz.
~a. Rö~ga lP• 

65 60 ställning 

gick bra gick bra, slog huvudet 
snuddade i tvättstället ~ vid tvätt-
stället 

rymligt gick bra slog huvudet 3ft_, i tvättstället 

För de två rörliga personerna JJ och KK var 65 cm 
acceptabelt. 
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Uppställning 6. Tvättställ/wc-stol i vinkel 

6.1 Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
tvättstället närmast hörnet. 
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Golvstående wc-stol med dolt avlopp (av stabili
tetsskäl), tvättställ med avlopp till golv. 

x = 50 respektive 55 cm (enligt försök 3.2 och 
3 o 3) • 

y varierades för vardera x-värdet. 

Försökspersoner: A-F, H och I. 

Uppgift: Att tvätta wc-stolens högra sida och 
golvet intill och bakom den samt tvättställets 
vänstra sida och väggen under, till vänster. 

Försöket gick ut på att bestämma minsta acceptab
la y vid de båda x-värdena. Utgångsvärdet för y 
sattes först till 120 cm (100 cm enligt SBN fig 
63:2la + 20). Detta såg stort ut, vårdbiträdet 
provade, och måttet minskades till 115 cm, som 
i)lev utgångsmått. Därefter minskades måttet med 5 
cm i taget tills det blev för trångt för fp. 

a. x=50 cm 

7a!Qif 6.1.a. Vin/{Qfupp~iällning wc-~iolliväi~iäil, iväti
~iäl~t nä~a~i hö~nQ[, X=50 cm. 

y ställning 

110 105 

trångt för trångt ~ 
(nådde inte - - If§, tvättstället) 

bra bra (ej trångt vid If?> golvhuven l tvättstället 

bra (såg trångt 
~ trångt ut) 

bra "precis" bra (men såg 
~ trångt ut) 

bra (men såg (såg svårt bra (men svårt If!, ansträngd ut) ut) att nå väggen) 

bra (inte - /!] väggen) 

bra bra bra ~ 
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a, Tp T, x=50,' y=110, R. Tp I. x=50l y=110. 

TigWL 19, 16. V inhLfupp-6:täilJUng 6. 1. a. 

Försöket tyder på att 115 cm är ett lämpligt y
mått när x=50 cm. 

b. x=55 cm 

7aReLl 6,1.R. Vinkelupp-6:tällning wc--6:tolliväii-6iäll, 
:tväf_i_;,f_ä11ef_ nä~a_;,f_ hö~:t. x=55 cm. 

y ställning 

110 105 100 

bra trångt, men trångt 
~ bättre än 50 

- - -
(svårt) .~ 
bra 

bra 

bra 

bra 

bra 

bra 

bra det gick - n 
bra bra - ~ 
bra gott om -

~ plats 

bra bättre än 50 - ~ 
bra (inte väggen) - n 
bra bra (vände sig det gick 

~ i x-riktning) (vände sig ~ 
i x-riktn) 

Enligt försöket är 110 cm ett lämpligt y-mått när 
x=55 cm. 
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Fp 

ll5 

JJ till-
räck-
ligt 

KK till-
räck-
ligt 
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tig~ 19.17. Vinkelupp
.däll_n_ing 6. 1 . .ii.. t p H. 
x:55; y:110. 

slutsats av försök 6.l.a och b. - Vid vinkelupp
ställning wc-stol/tvättställ där tvättstället är 
placerat närmast hörnet och 50 cm från det är 115 
cm ett lämpligt mått mellan c wc-stol och hörn. 
Måttet 55 cm mellan c tvättställ och hörn ger 110 
cm mellan c wc-stol och hörn. SBN godtar 45/110, 
vilket är för trångt. 

6.2.K Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
tvättstället närmast hörnet. Komplette
ring. 

Samma installationsenheter som i 6.1. 

Samma uppgift. 

Denna upprepning av försöken 6.1 a och b gjordes 
med försökspersonerna JJ och KK. 

7 a.ii.ell 6. 2, a. K, V inke.fuppdällning wc-dolJtväiLoiäil, 
iväil~>iä.il.d nä//Jfla.d höJUUd, x:50 Cffl, Komp~ing. 

y ställning 

llO 105 100 

precis det går går om Obs! 
vid man sit- J_ft__, tvätta 
tvätt- ter på sig-funk-
stället toa- tionen 

locket 
det går det går 

~ 

Försöket x=50 tyder på att personerna klarade 
både 110 och 105 cm, men eftersom wc-stolen syn
bart inkräktade på tvättställets "betjäningsyta" 
gjorde fp enkla försök att simulera tvättning av 
ansiktet. 105 cm var acceptabelt för JJ men var 
något trångt för KK. 100 cm var otrevligt för JJ 
som fick toalettstolskanten mot benen, medan KK 
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tappade balansen. Det är tydligt att det är 
"tvätta sig"-funktionen som blir dimensionerande 
för y vid x=50. 

7aleff 6.2,g,K, VinJ~upp~iäffning wc-~iofliuätt~täff, 
iuäii~iäflet nä~a~t hö~. x=55 cm. Kompfeit~ng. 

Fp y ställning 

ll5 llO 105 

JJ rymligt bra bra ~ Obs! 
tvätta 

~ 
sig-funk-

KK rymligt bra bra tiorren 

Försöket x=55 visar att personerna klarade y=l05 
cm bra, men när de prövade att tvätta ansiktet 
(markering) blev 110 cm acceptabelt för JJ och 
minimimått för KK. Vid 105 cm stod båda med wc
stolen mot benen. 100 cm var "otäckt" för JJ, och 
KK tappade balansen. Även här är "tvätta sig"
funktionen dimensionerande. 

slutsatsen av försök 6.2.K är att rörliga per
soner som arbetar med ett knä i golvet klarar 
mindre mått än personerna i huvudförsöket 6.1. 
Det är här viktigt att funktionen "tvätta sig" 
beaktas. 

6.3 Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
tvättstället närmast hörnet enligt exempel 
i SBN fig 63:22. 

Samma installationsenheter som i 6.1. 

Försöket gjordes med personerna A, c och D. 

7 a!Leff 6. 3. [nligt SBN /-ig 6 3:22. 

Fp SBN 45/llO ställning 

A trångt ~ 
c i trängsta laget ~ 
D gick bra, ~ vände sig i 

x-riktning ~ 
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a. 'fp A. x::55l y::110, 
deL gick. 

R. 'fp A. x=50,- y=110, 
iAångL. 

c. 'fp A. x=45; y::110 
( SBN), iAångL. 

Tiga~ 19.18. Vin/uzfupph:Läiining 6.3. 
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Eftersom personen D delvis stod med två knän i 
golvet och dessutom vände sig i x-riktningen 
(vilket knappast är möjrigt i ett litet toalett
rum) kan hans resultat inte ges någon större 
tyngd. slutsatsen av försöket blir att SBN godtar 
för trånga mått. 

6.4 Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
wc-stolen närmast hörnet. 

Golvstående wc-stol med dolt avlopp (av stabili-
1' f tetsskäl), tvättställ med avlopp till golv. 

l~o=J----=o====--
x 

x varierades för två olika y-värden. 

y= 50 respektive 55 cm (enligt försök 2.2). 

Försökspersoner: A-F, H och I. 

Uppgift: att tvätta wc-stolens högra sida och 
golvet intill och bakom den samt tvättställets 
vänstra sida och väggen under, till vänster. 

Försöket gick ut på att bestämma minsta accep
tabla x vid båda y-värdena. Utgångsmåttet för x 
bestämdes genom att vårdbiträdet fick pröva 
måtten 145-115 cm i 5 cm intervall. Utgångsmått 
blev då 140 cm i försök a. 
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6.4.a y=SO cm 

7~ 6.4.a. Vin/(efupp~tällning, c wc-~tof 50 cm ~ån 
hö/IJL, c anväru:Le di~f.c/),_o!L~ie /-öiL all nå, 'fölL H ~åg alla 
/-öiL~öken an~iiLängande ut. 'f, C och Ii /-ick ~to!L ut~iiLäck
ning i y-led, cLV(a 100 cm. A intog en ny ~täilning 
nä/L det /},_fev /-öiL iiLångt, med ell /},_en upp i fu/-ien, D 
~all på toalocket vid 130 cm. 

x ställning 

130 125 120 ll5(SBN) 

bra bra trångt, trångt 
slår i ~ tvätts t 

gick - - - - q 
trångt slår - -

ryggen ~ i tvätt-
stället 

bra förf är- för trångt ~ ligt trångt 

bra det gick det -
~ gick 

bra bra - - <J/1 
(korn inte (korn inte - - - - n åt all-t) at allt l 

- bra - - det Ja, gick 

a. 'fp A, x=125; y=50, /},_, 'fp A, x=120; y=50, 
t!Långt, 

c. 'fp A. x=115; y=50 
(SBN), uångt. 

'figu!L 19.19. VinJ~fupp~täilning 6.4.a. 

Försöket tyder på att 130 cm var bäst för x vid 
y=50 cm. 
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6.4.b y=55 cm 

Eftersom x=l30 cm gick bra för de flesta i 7.1 
togs det som utgångsmått här. 

7aRJz.il 6, 4-.R. Vi.nkefupp-'>iäi.hUng, c wc-hiol 55 cm tA-ån 
hö~. Otta -1io~ uih~äckning i y-l8d, tö~ H c~a 140 cm. 

x ställning 

125 120 115 

- det gick, trångt \ höll undan 

protest - - ~ 
(höll undan) trångt - ~ 
(höll undan) gick bra - ~ 
bra bra - ~ 

(inte längst - - -
~ in, mådde 

inte bra) 

slog i - bra, satt -
tvättst på toa- ~ 

locket 

a, 'fp B. x=125,- y=55, det 
gick. 

R. Tp I. x=130,- y=55, />v~ 
att nå läng-'>i in. 

Tig~ 19.20. Vin/uzfupp-'>iäl.hUng 6.4-.R. 

Försöket tyder på att 130 cm är ett lämpligt 
x-mått när y=55 cm. 
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6.4.c y=60 cm 

Med försökspersonerna A, B och C gjordes ett 
försök på y=60 cm. Som utgångspunkt för x togs 
120 cm, eftersom det måttet gick ganska bra för 
de tre personerna i 6.4.b. 

7~ 6.4.c. Vinkelupp~iällning, c wc-~toL 60 cm~ 
h15/IIL, 

x 

ll5 

undan) (såg trångt ut) 

det var dumt 

nja 

ställning 

llO 

trångt ~ 
trångt ~ 
fick vända 

~ sig lite 

1-igwz_ 19. 21. V-~
uppd..äll.n..J.ng 6. 4. c._ 
lp B. x=120; y=60, ~a. 

I detta försök deltog endast de tre rörligaste 
försökspersonerna. 120 cm var det bästa x-måttet 
för y=60 cm. 

slutsats av försöken 6.4.a, b och c. - Vid vin
keluppställning wc-stol/tvättställ där wc-stolen 
är placerad närmast hörnet är 130 cm ett lämpligt 
mått för avståndet mellan c tvättställ och hörn 
både när wc-stolen står c 50 och 55 cm från hör
net. För rörliga personer går 120 cm bra när wc
stolen står 60 cm från hörnet. SBN godtar bl a 
måttkombinationerna 135/40, 115/50 och 105/60, 
vilka måste anses vara för små. Se vidare försök 
6.6.K. 
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6.5.K Vinkeluppställning wc-stol/tvättställ, 
wc-stolen närmast hörnet. Komplettering, 
delvis med toalettpappershållare. 

Samma installationsenheter som i 6.4 plus i vissa 
fall en toalettpappershållare. 

Samma uppgift. 

Denna upprepning av försöken 6.4.a och b gjordes 
med personerna JJ och KK. Att toalettpappershål
laren inte var med hela tiden i detta försök var 
orationellt. Vid tabellerna har angetts var toa
lettpappershållaren var med. Den placerades på 
avståndet c 65 cm från hörnet i försök a och 70 
cm från hörnet i försök b, vilket också var 
orationellt. Höjden över golv var c 70 cm. 

6.5.K.a y=50 cm 

7aRell 6.5.K.a. VinJ~lupp~iäflning wc-~iofliväi~iäff, 
wc-~iofen nä~a~i hö~ei. y=50 cm, Komp~g med 
ioafeiipapp~~håffa~e i alla va~ianie~. 

x ställning 

135 130 125 

bra går bra går om man 
Pst. håller undan 

för tvätts t 

snuddar snuddar slår i trångt, ej 
/ft, vid vid tvätts t acceptabelt 

rullen rullen 

140 

Tabellen visar att för dessa två rörliga personer 
var 135 cm ett acceptabelt mått på x när y var 50 
cm, således ett större mått än huvudförsöket 
6.4.a gav. 

6.5.K.b y=55 cm 

7 aReli 6. 5. /{,R. V in){elupp~iäffrung wc-~iofl iväi~iäH, 
wc-~iofen nä~a~i hö~i. y=55 cm. Komfeiie~ing med 
ioafeiipapp~~håff~ på x= 120 cm. 

x ställning 

130 125 120 115 

rymligt bra går bra minimum otrevligt ~ 
rymligt bra börjar lite trångt, otrevligt 

bli axeln mot ~ trångt, rullen 
minimum 
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I detta försök blev 125-130 cm acceptabla x-mått 
när y var 55 cm, vilket var mindre än eller lika 
med huvudförsöket 6.4.b. 

slutsatsen av detta kompletterande försök är att 
mattet x-130 cm i huvudförsöket 6.4.a kanske är 
för knappt för riktigt långa personer, om än 
rörliga, medan måtten i 6.4.b förefaller vara 
rimliga. 

6.6.K Vinkeluppställningar wc-stol/tvättställ 
enligt SBN fig 63:22. 

Centrumavstånd från hörn: 

tvättställ; wc-stol 

45 
85 
95 

105 
115 
135 

110 
80 
70 
60 
50 
40 cm. 

Samma installationsenheter som i 6.1-5 och samma 
uppgift. Ingen toalettpappershållare på väggen. 

Försöksperson JJ. 

Försöket gick ut på att registrera arbetsställ
ningar vid de olika måttkombinationer som godtas 
i SBN fig 63:22. Fp var rörlig men hade knäbesvär 
och int_og därfö:r- ställning _2 och 3, ett eller två 
knän i golvet. Den senare ställningen är utrym
messnål men är inte att rekommendera som arbets
ställning. 

Två av varianterna, tvättställ/wc-stol på 45/110 
och 115/50, hade tidigare prövats i huvudförsöken 
nr 6.3 respektive 6.4.a men togs med även i detta 
försök. 

I bildserien på nästa sida är på varje måttva
riant två bilder tagna framifrån och en från si
dan. Försökspersonens omdömen återges intill. 

slutsats. - Av de sex SEN-varianterna var det 
endast 85/80 och 95/70 som var acceptabla för 
denna person, som inte var representativ för 
undersökningens "kritiska grupper" och som dess
utom intog knäkrypande ställning i svåra lägen. 

Jämfö~ Lönn & Lööf (1982) s 179-195. 
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45 110 
7vätt~Lället ~v~ 
cdf_ komma åL, an
ncvt~ Ma. 

85 80 
l]ick Ma. 

95 70 
(jick Ma. 

105 60 
7 ~LångL cdf_ ILtda 
~ig, fläiJ:Juo_ om man 
~itte~~_ på wc-gockeL. 
Anncvt~ Ma, 

115 50 
sgog i Lvä~Lället 
med axefu, uångL 
cdf_ ~Le~a ~ig, Uv
ugt Ma. 

135 40 
7~LångL 

13-Ö4 

tigUlL 19.22. Vin/~elupp~Lägfuing wc-~Lofltvät~Läll 
en.LigL SEN /-ig 63:22, alla vcvtianLvma. 

193 



194 

o 

Fp 

A 

G 

E 

F 
------ --- -----

c 

B 

H 

I 

D 

50 

bra 

kom 

19.7 

Uppställning 7. Badkar -tvättställ 

Badkar med frontplåt, tvättställ med avlopp till 
golv. 

Försökspersoner: A-I. 

Uppgift: Att tvätta inre delen av badkarets 
frontplåt samt tvättställets vänstra sida med 
avloppsrör, golvhuv och vägg. 

Försöket gick ut på att bestämma minsta accep
tabla avstånd mellan badkarets sida och tvätt
ställets centrum. Utgångsmåttet bestämdes genom 
att vårdbiträdet fick pröva 50, 45, 40, 35 och 30 
cm. 40 cm var acceptabelt för henne, varför ut
gångsmåttet för de övriga sattes till 50 cm. 
Måtten 50, 40, 35 och 30 prövades av alla övriga 
fp. 

7 akll 7, Av.dånd i',_adJcG/1._ - tväi::Loiäll ( -0ida !Le/.Jfi cen:Vwm), 

40 35 30(SBN) ställning 

accepta- trångt trångt 
~ bel t 

ej åt - - -
nedtill n 

Il - - - 7f1 
bra bra ~j __ ):)ra,_~- - --- ------- - -----~---- ----- ------ ------- --------- ---- -----~-

slog emot 
axeln 

det gick det gick det gick psykiskt 
~ obehagligt 

- lite snålt det gick - ~ 
det gick det gick det gick -

~ (såg anstr 
ut) 

det gick det gick - - ~ bra 

bra - - det gick ~ 
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a, 'fp A, 4-0 cm. 

Fp 

JJ 

KK 

50 
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,&., 'fp B, 35 cm, c. 'f p E., 50 cm, d. 'fp q, 50 cm, 

hg LM 19. 2 3. Av.oiånd !adkCUL - iväiLdäll. ~.oiäll
n-ingCUL. 

Av tabell 7 att döma är 40 cm ett acceptabelt 
mått. SBN godtar 30 cm, som kändes obehagligt för 
C medan D klarade det (två knän i golvet). slut
satsen blir att försöket pekar på 40 cm som ett 
lämpligt mått medan SBN:s mått är för litet. 

En upprepning av försöket gjordes i efterhand med 
personerna JJ och KK. Deras omdömen framgår av 
tabell 7K. 

7 rdell 7. K. Av.oiånd !adkCUL - iväll.oiäll ( .oJ.da IU!..!Jp cen:iA.um), 
Komphi.ivU..ng. 

40 35 30(SBN) ställning 

rymligt det gick "precis" avgjort för 
~ trångt 

rymligt det gick "precis" för trångt, 
känner trycket Jft, av badkaret 
mot armen 

För dessa rörliga personer som inte uppfyllde 
kriterierna var 35 cm "precis" medan 40 cm var 
acceptabelt. SBN:s mått var för litet. 

Uppställning 8. Badkar-tvättställ-wc-stol en
ligt vars och ens minsta acceptabla mått. 

r.=====~~====~r(WJ==,-!Badkar med frontplåt, tvättställ med avlopp till 
golv, golvstående wc-stol med dolt avlopp. 

Försökspersoner A-I. 

Uppgift: Att tvätta badkarets frontplåt längst 
in, tvättställets undersida, avloppsrör och golv
huv, väggen under tvättstället, wc-stolens båda 
sidor och golvet intill och bakom. 
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Badrummet arrangerades efter vars och ens minsta 
acceptabla mått mellan badkar - tvättställ - wc
stol - vägg. 

Badrummet fick nedanstående mått för de olika 
försökspersonerna, vilket kan jämföras med SBN:s 
210 cm. 

Varje försöksperson städade "sitt" badrum. Av 
tabell 8 framgår att de flesta behövde större 
badrumsmått än SBN:s 210 cm för att kunna städa 
någorlunda bekvämt, eller snarare utan obehag av 
för trånga utrymmen. Detta gäller om tvättställ 
och wc-stol är anslutna till golv. 

7 aflell 8, Badk=-f_uäLf./,iäff-wc--'>LOf enLigf_ ua/L-6 och en-'> 
min_;,f_a accepf_aflfa måf_f_, 1) 50 ä/L eLt locappf_ måf_i ett_e/L
-'>Om tP inte fyd{ade-0 nå ned. 

CD m l 
l l 
l l 
l l l 
l l 

ställning 
l l Summa Anm 

70 l 50 l 80 l 265 1] l) l -l l 

Il 
l 

l ~ l 50 80 l 65 " l) 
l l 

" 1 
l l lr1 50 l 70 l 40 230 

1 
Il 1 4o l 70 ,-

" ~ vårdbitr l 1 
_L 50 

" : 40 
l l 15\ l 65 l 50 225 

" : 35 : 65 l 55 " ~ l 
Ii l 35 1 65 l 55 " ~ ~ l l l 

Il 
l 

35 : 60 l 50 215 ~ l l 

" : 30 l 60 l 40 200 ~ l 

110 : 60 
t 

40 210 rullstolsanpassat 

Den största måttsumman, 265 cm, uppnåddes av G 
och E, som båda gick med käpp och hade svårighe
ter att böja sig. De är med sina rörelsesvårighe
ter berättigade till städhjälp, varför deras 
måttsumma inte kan ställas upp som ett allmänt 
krav. 

Nästa summa, 230 cm, uppnåddes av I och A. I in
tog stående ställning och A huksittande. Deras 
mått är av intresse. 
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Summan 125 cm uppnåddes av C huksittande eller 
med ett knä, F stående och H stående. Även detta 
mått är intressant. 

Måttsumman 215 cm uppnåddes av B i huksittande 
ställning. Denna person var mycket vig och lätt
rörlig och uppgav att hon varit ovanligt vig hela 
livet. Måttsumman är kanske inte helt lämplig att 
dra slutsatser av för andras räkning. 

slutligen måttsumman 200 cm, mindre än SBN:s 
rullstolsanpassade badrum. Den uppnåddes av D med 
två knän i golvet. Han kröp obesvärat på alla 
fyra, vilket är en för knäna påfrestande arbets
ställning. Inte heller den summan torde vara att 
rekommendera. 

De intressanta måttsummorna är 225 och 230 cm. 
Ett badrum som exemplet i SBN figur 63:23e med 
måttkedjan 110+60+40=210 cm och golvanslutna in
stallationsenheter skulle att döma av undersök
ningen bli mera lättstädat om det ökades till 
105+65+55=225 cm eller 110+70+50=230 cm. 225 cm 
uppnåddes av tre försökspersoner som "personlig" 
måttsumma men är också summan av delförsökens 
acceptabla mått. 

Måttet från vänstra väggen över badkaret till 
centrum tvättställ skall enligt SBN vara 110 cm 
på grund av rullstolsanpassningen. Det blev i 
denna undersökning i två av 225 cm-fallen 105 cm, 
vilket gör att dessa två borde ökas till 230 cm. 

Arbetsställningarna var desamma i detta försök 
som i första försöket (golvanslutna enheter i 
båda), men det var inte längre trångt att arbeta. 

Om tvättställ och wc-stol ansluts till vägg mins
kar utrymmesbehovet för städning och arbetsställ
ningarna blir mindre ansträngande. Mellan tvätt
ställ och wc-stol torde 65 cm räcka och mellan 
wc-stol och vägg 45 cm. Summan blir i så fall 
110+65+45=220 cm. Denna kombination har dock inte 
prövats. 

slutsats. - Då badrumsuppställningen arrangerades 
efter vars och ens minsta acceptabla mått visade 
det sig att åtta av de nio försökspersonerna 
behövde en större måttsumma än den SBN godtar 
(210 cm). Endast en person fick en måttsumma 
under den som SBN godtar (men överensstämde med 
SBN:s enskilda kombinationsmått i 63:22). Denna 
person kröp dock på alla fyra, vilket är en 
arbetsställning som inte kan rekommenderas. För 
golvanslutna installationsenheter är 110+70+50= 
230 cm en lämplig måttkedja. Vid vägganslutning 
av tvättställ och wc-stol torde 110+65+45=220 cm 
räcka. 
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20.1 

20 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultaten av fullska
leförsöken (avsnitt 20.1) och möjligheten att dra 
några generella slutsatser av dem (20.2), varpå 
framställningen avslutas med några tankar om 
framtidens badrum (20.3) - tankar som fötts under 
arbetet med detta projekt. 

20.1 Utrymmesbehov och prövning av SBN 

I fältundersökningen konstaterades att våra bad
rum innehåller många svårstädade utrymmen och 
detaljer. Detta överensstämde väl med litteratu
ren på området, som också visade att klagomål på 
badrumsutformningen framförts från olika håll 
sedan mitten av 1960-talet. Avsikten med fullska
lestudien var att gå ett steg längre än till att 
bara kartlägga och observera problemen. Den 
gjordes för att studera utrymmesbehov vid rengö
ring av wc-stol, tvättställ och badkar med omgi
vande golv och väggar samt för att pröva byggnor
mens mått och visa vilka arbetsställningar den 
städande personen måste inta för att komma åt 
överallt. 

Fullskaleförsökens resultat i jämförelse med SBN 
redovisas här nedan. I framställningen a11ges 
fullskalestudiens försöksnummer inom parentes. De 

· · r:testa-T±gureTna-i-avsni t·t~·t--är·h-ämtaae· ur-·SBN; 
där måtten anges i meter. I texten omvandlar jag 
dock SBN-måtten till centimeter för att få över
ensstämmelse med fullskalestudien. Även metermåt
ten i Konsumentverkets Badrum, som hänvisas till 
på ett ställe, omvandlas till centimeter. 

Resultaten avser dels huvudförsöken, dels de 
kompletterande försöken med personer som inte 
tillhörde de kritiska grupperna. De anges alltid 
som kompletterande försök. I slutet av avsnittet 
granskas uppgifter om hygienutrymmen i Handboken 
Bygg (1981). 

Avstånd wc-stol - sidovägg. I SBN godtas måttet 
40 cm mellan centrum wc-stol och sidovägg. Full
skalestudien (försök 2.2. med 8 personer) visade 
att det måttet är för litet. För en golvstående 
wc-stol erhölls i försöken måttet 50-55 cm utan 
toalettpappershållare på sidoväggen. Ett kom
pletterande försök (2.3.K) med två medelålders, 
rörliga personer visade att 45 cm räckte "precis" 
för dem. Om SBN:s minimimått från hörn till 
dörrkarm 50 cm tillämpas, innebär det att en 
toalettpappershållare på sidoväggen dels får ett 
obekvämt läge för användaren, dels inkräktar på 
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städutrymmet så att det bör vidgas 5 cm (2.4.K). 
Som minimimått mellan centrum wc-stol och sido
vägg kan i så fall 55-60 cm anges~ Om toalett
pappershållaren flyttas ut till minst c 70 cm 
från hörnet blir den dels mera tillgänglig, dels 
inkräktar den inte så mycket på städutrymmet, 
utan 50-55 cm skulle kunna räcka för det aktuella 
sidomåttet. 

Om wc-stolen är vägghängd underlättas städningen 
och måttet till sidoväggen kan minskas till 45 cm 
utan hindrande toalettpappershållare (2.5). Vägg
hängd wc-stol med toalettpappershållare på sido
väggen har inte prövats. 

Avstånd wc-stol - väggen bakom. Avståndet mellan 
wc-stolens cistern och väggen bakom anges inte i 
SBN, men det bör vara minst 5 cm för att mellan
rummet skall kunna rengöras (2.l.K med tre per
soner). 

Avstånd tvättställ - sidovägg. I SBN godtas måt
·tet 45 cm mellan centrum tvättställ och sidovägg. 
Fullskalestudien (med 8 personer) visade att måt
tet är för litet. Vid ett tvättställ med avlopp 
till golv erhölls i försöken måttet 55 cm då 
tvättstället av misstag var monterat på 80 cm 
höjd (3.2). Ett nytt försök på rekommenderade 85 
cm höjd (3.3) med tre av de tidigare försöksper
sonerna (alla rörliga) och en kompletterande rör
lig person tydde på att sidamåttet då kunde mins
kas med 5 cm, således till 50 cm. I ett komplet
terande försök (3.4.K) prövade även två medelål
ders, rörliga personer måttet vid tvättställshöjd 
på 85 cm och kom fram till att 50 cm var "till
räckligt". Det är dock diskutabelt om 50 cm 
räcker till för mindre rörliga personer. 

Ett tvättställ med avlopp till vägg prövades på 
fritt utrymme av fem försökspersoner (3.5). Det 
visade sig (som väntat) att detta tvättställ var 
lättare att rengöra än det med avlopp till golv 
eftersom personerna inte behövde böja sig så 
djupt ned. Golvet blev dessutom fritt för rengö
ring med långskaftat redskap. 

Konsumentverket säger i Badrum - planering, in
redning (1982) att avståndet 15 cm mellan tvätt
ställ och sidovägg är för litet. Det är det ut
rymme som återstår om SBN:s 45 cm minskas med 30 
cm (halva tvättställsbredden). Måttet är i minsta 
laget om handdukar skall kunna hänga fritt och 
luftigt och om hyllor skall monteras på sidoväg
gen intill tvättstället. Det bör enligt KOV ut
ökas med lO cm eller mer, således till minst 55 
cm centrum tvättställ - sidovägg. 



200 

BKL = badkarets längd 

'fi._gU/7.. 20. 3. 
SBN pg 63:2/d. 

t~gU/7.. 20.4. Av
~tånd tvä~täLl -
wc-~tol en1 SBN. 

20.1 

Avstånd tvättställ - väggen bakom. Avståndet mel
lan tvättställ och väggen bakom anges inte i SBN. 
Det bör för konsolmonterade tvättställ vara minst 
3 cm för att ge åtkomlighet för rengöring (3.l.K 
med fem personer). Bultmonterade tvättställ dikt 
mot vägg och med tätning av silikonmassa är bätt
re från städsynpunkt eftersom smutsigt tvålvatten 
då inte rinner ned mellan tvättställ och vägg 
(Lönn & Lööf 1982). 

Badkar. I SBN sägs ingenting om badkarets front
plåt eller golvbrunnars placering, endast att 
installationsenhet (plus eventuellt ledningsut
rymme) inte bör blockera badkars långsida mer än 
att minst 70 cm fri långsida erhålls. På det ut
rymmet skall man sålunda manövrera ut den avmon
terade, ofta 160 cm långa frontplåten innan man 
tvättar golvet eller rensar golvbrunnen. 

Fullskalestudiens resultat ifråga om badkarets 
frontplåt var att den förhindrar rengöring av 
golvet under badkaret med långskaftat redskap, 
vilket var väl känt tidigare (4.2.b.K). Prov
ningar av olika slags frontplåtars hanterlighet 
gjordes inte. Önskvärt vore att ingen frontplåt 
behövde avlägsnas vid städning och att golvbrun
nen vore åtkomligt placerad med centrum under 
badkarets yttre begränsningslinje (4.3.K). Denna 
placering är dock inte prövad när badkaret bytts 
ut mot duschplats. 

Avstånd tvättställ - wc-stol. I SBN godtas måttet 
60 cm mellan centrum tvättställ och centrum wc-

···--···ELtol___Fullskalestud-i.en (.5-• .l--mea-9-pecFsener-}--v~-
sade att det var för litet för de flesta och att 
70 cm var ett bättre mått. I ett kompletterande 
försök (5.2.K) med två medelålders, rörliga per
soner var 65 cm acceptabelt. Vid väggmontering 
minskar utrymmesbehovet för städning. 65 cm torde 
räcka. 

I SBN:s avsnitt om wc-stol och tvättställ i vin
keluppställning är wc-stolen placerad på x-axeln 
och tvättstället på y-axeln, vilket bör observe
ras. I fullskalestudien var det tvärtom - tvätt
stället placerades där på x-axeln (fondväggen) 
eftersom det måste monteras i ett fixerat läge, 
kring vilket andra enheter rörde sig. För att det 
i följande text skall bli möjligt att snabbt jäm
föra fullskalestudiens mått med SBN-måtten anger 
jag i föreliggande avsnitt alltid wc-stolsmåttet 
först. (I fullskalestudien anges tvättställsmåt
tet först eftersom det ligger på x-axeln.) 

Vad gäller toalettpappershållaren, som har en 
viss betydelse för städutrymmet, så har den ta
gits med bara i de sista av kombinationsförsöken. 
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I SBN godtas följande kombinationsmått mellan 
wc-stol och tvättställ i vinkeluppställning. 

wc-stol 
(x i fig 20.5) 

110 
80 
70 
60 
50 
40 

tvättställ 
(y i fig 20.5) 

45 
85 
95 

105 
115 
135 

201 

Av måtten i SBN prövades i fullskalestudien 
110/45 av tre personer (6.3). Måtten var för små 
för två av personerna men inte för den tredje, 
som ofta kröp på alla fyra. 

Alla SBN-rnåtten prövades i ett kompletterande 
försök (6.6.K) av en enda medelålders, rörlig 
person. Endast måtten 80/85 och 70/95 var accep
tabla. 

I huvudförsöken prövades även vinkeluppställ
ningar som utgick från tidigare erhållna mått för 
enheten närmast hörnet. Följande måttkombinatio
ner visade sig acceptabla för wc-stol/tvättställ: 
115/50, 110/55, 50/130 och 55/130 (i försöken 
6.l.a, 6.l.b, 6.4.a resp 6.4.b). I alla kombina
tionerna var ena eller båda måtten större än i 
SBN. 

I ett försök (6.4.c) med de tre rörligaste av de 
ordinarie försökspersonerna prövades olika kornbi
nationer med wc-stolen 60 cm från hörnet. 120 cm 
var då acceptabelt för tvättstället. 

Samrna kompletterande försökspersoner prövade upp
ställningar med wc-stolen närmast hörnet och en 
toalettpappershållare bredvid den i vissa av för
söken (6.5.K.a och b). Resultatet blev att accep
tabla måttkombinationer för wc-stol/tvättställ 
var 50/135 (större än i huvudförsöken) med toa
lettpappershållare och 55/125-130 utan toalett
pappershållare. Toalettpappershållaren inkräktar 
på städutrymmet i vissa lägen, järnför med 2.4.K. 

Avstånd badkar - tvättställ. Mellan badkar och 
tvättställ (sida resp centrum) godtas i SBN 30 
cm. Fullskalestudien (nr 7 med 9 personer) visade 
att detta var för litet och att 40 cm var ett 
lämpligt mått. I ett kompletterande försök (7.K) 
med två medelålders, rörliga personer blev resul
tatet 35-40 cm. 
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Badkar - tvättställ -wc-stol. Byggnormens sam
manlagda kombinationsmått 210 cm är större än 
summan av de enskilda delmåtten på grund av rull
stolsanpassningen, där man lagt på 10 cm mellan 
badkar och tvättställ och sålunda fått 110 cm i 
stället för 70+30 cm. I fullskaleförsöket (nr 8 
med 9 personer) räckte 210 cm till endast för den 
knäkrypande personen, som klarade sig med 200. 

Nästa siffra var 215 cm, som uppnåddes av en för
söksperson som var mycket vig för sin ålder. De 
mest intressanta måtten var 225 och 230 cm, som 
på grund av rullstolsanpassningen bör väga över 
mot det sistnämnda. Måttkedjan blir 110+70+50=230 
cm. Dessa mått gäller golvanslutna installations
enheter. Vid vägganslutning torde summan kunna 
minskas till 110+65+45=220 cm (kombinationen är 
dock inte prövad). 

--Detta var en jämföreJ:se mellan fullskaleförsöken 
och vissa mått som anges i SBN kapitel 63. Genom
gående är SEN-måtten för små från städsynpunkt, 
vilket inte är förvånande eftersom rengöringen 
inte beaktats då måtten bestämdes. Måtten som 
anges i SBN är användningsmått. På förfrågan om 
hur de tagits fram uppges från Planverket följan
de. Då den första Svensk byggnorm förbereddes 
omkring år 1963 samlade man vid statens institut 
för byggnadsforskning in material ur olika hand
böcker för projektörer (bl a Neuferts kända 
Bauentwurfslehre). Mått som blivit praxis på 
olika håll ställdes samman. Människors mått stu
derades, och man lät ett antal storvuxna män ur 
institutets personal pröva de aktuella installa
tionsmåtten i praktiska försök. Därefter fast
ställdes Svensk byggnorm 67 för hygienrum. Ingen 
dokumentation finns av försöken. De i detta sam
manhang aktuella måtten har varit desamma i alla 
upplagorna utom summamåttet badkar + tvättställ + 
wc-stol 210 cm, som ökades från 200 cm då rull
stolsanpassningen infördes. 
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SBN fungerar i praktiken som en handbok fastän 
den anger minimimått. I Handboken Bygg (1981) 
kapitel BlO "Biutrymmen", återges byggnormens 
mått för wc-stol, tvättställ respektive badkar 
samt summamåtten för alla tre enheterna, således 
minimimått även här, medan måtten för vinkelupp
ställningar wc-stol/tvättställ förändrats - på 
vilken grund anges inte. Sålunda återges byggnor
mens tabell för vinkeluppställningar (SBN fig 
63:22) med x-värden i omvänd ordning, vilket ger 
några helt omöjliga uppställningar där installa
tionsenheterna krockar. Vidare visas ett rumsmått 
för kombinationen wc-stol bredvid tvättställ som 
är 5 cm större än byggnormens mått, men ingenting 
tyder på att handboken har uppmärksammat städ
ningen. 

20.2 Generaliserbarhet 

Syftet med projektet har som tidigare nämnts va
rit att följa städproblemen från brukaren i bad
rummet ända upp till det stadium där utformnings
rekommendationer kan diskuteras. Detta har ut
förts genom en fältundersökning, en litteratur
genomgång och en fullskalestudie. En kombina
tionsstudie av detta slag ger en samlad bild som 
inget av de enskilda momenten vart för sig hade 
kunnat ge, men en konsekvens är att omfattningen 
av de enskilda momenten av resursskäl måst be
gränsas. 

Vid uttagningen av försökspersonerna tillämpades 
det s k "bekvämlighetsurvalet", d v s uttagning 
av försökspersoner som fanns tillgängliga och som 
ingick i den relevanta populationen. Enligt Eng
lund & Hallberg (1972) ger detta förfaringssätt i 
många fall godtagbara generaliseringmöjligheter 
om man vet hur försökspersonerna förhåller sig 
till populationen. 

För denna studie definierades de kritiska grup
perna som dels äldre personer med för sin ålder 
normala rörelsesvårigheter men som ändå städar 
själva, dels vårdbiträden i öppen vård. Den förs
ta gruppen bedömdes som mest kritisk - det den 
gruppen klarar kan även vårdbiträden klara. Atta 
äldre personer uttogs plus ett fullt rörligt 
vårdbiträde, som fick fungera som referensperson. 
Bland de äldre personerna fanns vissa avvikelser 
från kriterierna, som redovisats i kapitel 10. 
Trots det visade de sig lämpliga för uppgiften 
och gav den variation som var önskvärd. Sex av 
dem skulle vara ordinarie och två reserver. De 
senare fick dock delta hela tiden, se kapitel 10. 
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Vilka slutsatser kan jag då dra av detta urval? 
Det visade sig att personerna intog mycket olika 
arbetsställningar och fordrade mycket olika ut
rymmesmått för sina aktiviteter. Ytterlighetsmåt
ten kan jag bortse _ifrån av följande orsaker. De 
största måtten erfordrades av två personer som 
ändå inte nådde ned till de lägst belägna ytorna. 
Det var den ena av dessa personer som var sjuk 
halva tiden. De minsta måtten, ofta överensstäm
mande med SBN, erfordrades av en person som gärna 
kröp på alla fyra, en ställning som inte är van
lig bland äldre och som inte kan rekommenderas 
för vårdbiträden. Kvar blir mellanmåtten, som är 
intressanta. Det är sex personer - fem äldre och 
vårdbiträdet som står för dem. 

I de kompletterande försöken deltog oftast två 
rörliga, medelålders personer. De erfordrade mått 
som vanligen låg något under huvudförsökens men 
ändå inte var så små som i SBN. 

Klart är att måtten i SBN måste anses vara för 
små, annars borde någon i normal arbetsställning 
ha kunnat arbeta inom dem utan besvär. Vad skall 
man då rekommendera i stället? Räcker denna un
dersökning till som underlag för normer eller 
rekommendationer? 

Vad gäller försökspersonerna, så var den mest 
kritiska gruppen i förväg väl definierad (äldre 
personer med för sin ålder normala rörelsesvårig
heter men som ändå städar själva). De utvalda 
försökspersonerna uppfyllde dock inte båda kri-

____ _t_ex_Ler.na___u_tan_an:ting.en det--ena-eLler -det -andra. 
Detta kan hänföras dels till svårigheten (vilken 
jag inte vill fördölja) att överhuvudtaget få 
försökspersoner i närheten av kriterierna, dels 
till sannolikheten att kriterierna var orealis
tiskt kombinerade. Äldre personer med vissa rö
relsesvårigheter får i dag vanligen städhjälp. 

Emellertid gav de åtta äldre försökspersonerna 
just den variationsrika bild av städning i badrum 
som hade eftersträvats - från god rörlighet och 
förmåga till svårigheter och oförmåga. Fyra ka
raktäristiska arbetsställningar kunde iakttas. 
Dessa arbetsställningar kan hänföras till för
sökspersonernas egenskaper. Englund & Hallberg 
(1972) säger om bekvämlighetsurval att "variatio
nerna i utförandet skall kunna hänföras till and
ra förhållanden än för försökspersonerna unika 
egenskaper". De fyra arbetsställningarna är dock 
inte unika för individer utan för grupper av in
divider. Allt tyder på att en godtyckligt vald 
person som städar de i denna undersökning aktu
ella utrymmena med de redskap som här använts 
intar en eller flera av de fyra karaktäristiska 
arbetsställningarna. 
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-·- llning var li
Antalet personer i varje arbet s s t:- .E'1_ n1 erforderliga 
tet men ger dock fingervisning a. :C ~-;nsta acceptab-
mått. Resultaten är entydiga. o=- ~_:;: rör sig inom 
la måtten för olika uppställni :ng -23!- ~ av personer i 
intervall på 5 cm. De är uppnå d<? .E"L_ ~ lighetsmåtten 
"normala" arbetsställningar. ~-"~t~~--~ den person som 
för dem som inte nådde ned och ~- ~ _,_. Ingenting 
kröp på alla fyra har skurits b~,.--- .;;äuna skulle 
talar för att andra mått än d -.e _ ~- ,--- ~ städmått. 
vara bättre som minsta accept a- o 'JL ~ 

, .. _,orm har bestämts 
Hur nuvarande mått i Svensk C-"'5;7 g ~ Det finns inga 
framgick av föregående avsnitt_ g- är ett tillräck
fastlagda kriterier för vad s; o TiC)• -....- .=kommendationer · 
ligt underlag för normer ell~ :C -=-- -:-- :;t underlag alls 
I jämförelse med att inte ha r>.<== ~- _ som i nuvararr
beträffande städning i hygier:L ::c-~~ ökning erhållna 
de SBN - måste de i denna un,:.~~ ~ -~-.,ån. om större 
måtter: anses ha höj~ kunskap :S ~ -~ ~ ligt finns n~ en 
mater 1al skulle bedoroas er f o -:c~ ·:::-:: . .,.... sök. Utrustnln~ 
metod tillgänglig för vidare f ::=:. ::::; attformar på sa
finns sedan tidigare - försö- J<. E3_ ~- registreringsut
väl Konsumentverket som KTH c:>~ >c- _Jt 

rustning på KTH. 

20.3 
~ 'IO).tidsdröm 

Från återblick till f: z= 
~- n f or skare i ~t-t;-

Det som motiverar och drive _-:x::- :;:: laget är en v1~10 
arbete av det här genomförd-~ en vilja att b1~r 
av en bättre tingens ordnin cq .- å att man har nc;s 
till utvecklingen och en tr <c:> , ~säkerligen ocksa 
att kommma med. Så uppfatt2L. ~ -~ rbete _ kvinnorn< 
mina tidiga föregångare sit --'t- _ _ -~y-rörelsen i sek 
den amerikanska Home Efficj__ ~- ~~~ned i 1800-talet 
lets början, med rötter lår-::~i ~- '1!1, __ e rna på 20- och 3 
de tyska och svenska arkit~ ~- ;'-::;,ätt och ritade se 
tale~ som beräknc;de utrf:'mm~ ;::=::;;'" _ ~ rationalisera h1 
man over arbetsgangen for 2'3L -'l;t_ vindlande gemens 1 

hållsarbetet. Jag känner e~-"- __ __ ~förundras samtid 
bakåt genom släktleden - o-~~~ = är. Jag har gåt 
över hur likartat vårt arb ·~- ~-·~on även om jag 
i. en .. gammal forskningst~ad ::3---- _ ~\: - ~knlk i den. 
t1llampat 1980-talets v1deh -~ -

-~ lse i Tyskland 0' 
Med byggforskningens begyr:1 ~3L ''_:-:år bostadsutforll_l 
Sve~ig~ kr~ng 1920-30 fic}<:;;;:::_ __ """ ~- ::;,;_ionsanpassade lo 
en 1nr1ktn1ng mot mera fu~ ~ ~- __ tet har fortsatt 
ningar, och förbättr ingsa ~- ~~ ~alets konjunktm 
n?m åren ända f::~~ till 8 C__J1!;> ~- ll kasta gamla bE 
gang och normkrlc:lk, som '?Z;;'-"r - apar samhetens te' 
vade kunskaper över bord ::::n--- ~ 

Vad som dock inte har för 
:· • ttrats på något 

-~- -~hundrade är badr 
nerande sätt under detta ~~- ~nkt. Därför tog 
utformningen från städsy~ ur det faktiskt < 

som min uppgift att visa --_,~, d v s vad vår 
till när man städar badr~-- ~-- ~' 
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