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Abstrakt 
 
Tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt 
och verka i samhället för alla personer, även personer med 
funktionsnedsättningar. Enligt grekiska lagar skall statliga och privata 
publika lokaler vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. 
Syftet med denna studie var att undersöka tillgängligheten för rullstolsburna 
personer i publika lokaler i ett avgränsat geografiskt område i  Grekland. 
Undersökningsgruppen bestod av 14 publika lokaler. En checklista 
konstruerades utifrån den grekiska checklistan för bedömning av 
tillgängligheten i publika lokaler innehållande bedömningsområdena: 
gångväg som leder till entré, entré, entréhall och andra allmänna utrymmen i 
lokalen, korridorer, innerdörrar, ramper, hissar samt toalett/hygienrum. 
Resultatet visade på en bristande tillgänglighet, framför allt förekom brister 
i områdena ramper, hissar och toalett/hygienrum. Ingen av de publika 
lokalerna som undersöktes var 100% tillgänglig. Att ta hjälp av 
arbetsterapeuter i planering och utformning av den fysiska miljön skulle 
kunna minska bristerna i tillgänglighet och främja hälsan och välbefinnandet 
för alla personer.  
 
 

 
Nyckelord: tillgänglighet, publika lokaler, arbetsterapi, rullstolsburna 
personer  
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Abstract  
 
Accessibility is the democratic right to move about freely and act in society 
for all people, even for people with disabilities. According to Greek 
legislation ought private and government supported public buildings to be 
accessible for people with disabilities. The purpose of this study is to 
examine the wheelchair accessibility of public buildings in a defined 
geographical area in Greece. The study group consisted of 14 public 
buildings. A checklist was constructed on the basis of the Greek checklist 
which can be used to examine the accessibility of public buildings 
containing the following assessment areas: walkway that leads to the 
entrance, entrance, entrance hall and other public spaces in the building, 
corridors, interior doors, ramps, elevators and toilets/hygiene rooms. The 
results revealed accessibility problems, such problems were mainly 
observed in the areas ramps, elevators and toilets/hygiene rooms. None of 
the public buildings was 100% accessible. Consulting occupational 
therapists when planning and designing the physical environment could 
diminish accessibility problems and promote health and well-being for all 
people.  
 
 
 
Keywords: accessibility, public buildings, occupational therapy, wheelchair 
users  
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Inledning 
 
Tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och verka i 

samhället för alla personer, även personer med funktionsnedsättningar (Boverket, 2010). 

Tillgänglighet bör uttryckas som en relation mellan personen och miljön och kan betraktas 

som ett sammanträffande mellan en persons eller en grupps funktionella kapacitet och 

designen och kraven av den fysiska miljön (Iwarsson & Ståhl, 2003). Arbetsterapeuter har 

förståelse för miljöns påverkan på personen samtidigt som de betraktar miljön som en 

nyckelkomponent för hälsan och erkänner att denna kan möjliggöra eller hindra utförandet av 

aktiviteter (Kielhofner, 2008; Letts, Rigby & Stewart, 2003). Enligt Förenta Nationernas 

[FN:s] standardregler (1995) bör varje stat som är medlem, härmed också Grekland, verka för 

tillgänglighet och full delaktighet för alla personer inklusive personer med 

funktionsnedsättningar. Emellertid, på grund av den bristande tillgängligheten i samhället och 

svårigheten att ta sig fram på allmänna platser och byggnader, hindras personer med 

funktionsnedsättningar från att vara delaktiga (Handisam, 2010), något fundamentalt för 

upplevelsen av tillfredsställelse med livet (Fänge, Iwarsson & Persson, 2002). 

Arbesterapeuter har kunskap om mänskliga färdigheter, funktionsnedsättningar och person – 

miljöinteraktionen och kan applicera denna kunskap genom konsultation till designers, 

arkitekter, byggmästare, entreprenörer, tjänstleverantörer och etiska- och 

standardiseringskommitéer (Ringaert, 2002). Därför är det av intresse för arbetsterapi att 

studera tillgängligheten i samhället. I denna studie kommer författaren inrikta sig på den 

fysiska miljön och undersöka tillgängligheten på samhällsnivå i det grekiska samhället.  

 

Bakgrund 
 
Arbetsterapins fokus ligger på aktivitet. Arbetsterapeuters mål är att engagera personer i 

meningsfulla aktiviteter med syfte att öka deltagandet i samhällslivet och främja hälsan och 

välbefinnandet. All mänsklig aktivitet sker i miljön, den anses erbjuda det kontext inom vilket 

aktiviteter utförs. Varje miljö innebär olika möjligheter och resurser, krav och begränsningar. 

Miljön kan skapa barriärer eller möjliggöra för en person att utföra aktiviteter och kan på så 

sätt fungera stödjande eller hindrande (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2009; 

Kielhofner, 2008). Världshälsoorganisationen (the World Health Organization [WHO]) 

erkänner att hälsan kan påverkas av oförmågan att utföra aktiviteter och delta i livssituationer 

samtidigt som arbetsterapeuter menar att hälsan främjas genom engagemang i aktiviteter som 
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tillåter deltagandet i hemmet, skolan, arbetet och samhället i stort (American Occupational 

Therapy Association [AOTA], 2008).  

 
Miljön kan definieras som bestående av fysiska, sociala, kulturella, temporala, ekonomiska 

och politiska dimensioner (Blesedell Crepeau et al., 2009; Kielhofner, 2008). Trots att 

samtliga dimensioner av miljön beaktas i arbetsterapeutisk praxis (Blesedell Crepeau et al., 

2009) kommer denna studie endast att fokusera på den fysiska miljön, då dess utformning ofta 

orsakar tillgänglighetsproblem. Arbetsterapi har traditionellt sett utgått från en medicinsk 

modell och ett biomedicinskt perspektiv där de problem personer konfronterar betraktades 

som konsekvenser av deras funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningar ansågs vara 

individuella problem som behövde åtgärdas på individnivå och personen och miljön ansågs 

vara separata enheter. Emellertid har arbetsterapiprofessionens uppfattningar kring hälsa, 

funktionsnedsättning och aktivitet vidgats till att inkludera en ökad förståelse för relationen 

mellan personen och miljön samt inflytandet av miljön på hälsan och utförandet av aktiviteter. 

Genom att utgå från den sociala modellen för funktionsnedsättning betraktas de problem som 

personer med funktionsnedsättningar konfronterar inte som individuella problem utan som 

konsekvenser av hindrande miljöer. Detta dock utan att förneka de negativa dimensionerna av 

vissa funktionsnedsättningar (Letts et al., 2003). I den sociala modellen uppkommer 

funktionsnedsättningar när personens karakteristiska interagerar med miljöer som inte är 

kompatibla med personens funktionella kapacitet (Blesedell Crepeau et al., 2009). 

Arbetsterapeuter inser vikten av interaktionen mellan personen och miljön för utveckling, 

hälsa och välbefinnande och har integrerat miljön som en grundläggande del i 

arbetsterapeutiska praxismodeller. Nutida arbetsterapeutisk teori identifierar behovet av att 

betrakta utförandet av aktiviteter som resultatet av en komplex och dynamisk interaktion 

mellan personen, miljön och aktiviteten (Letts et al., 2003).  

  

I Förenta Nationernas [FN:s] standardregler (1995) garanteras att personer med 

funktionsnedsättningar har samma rättigheter som andra personer. Dessutom anges att 

personer med funktionsnedsättningar har rätt att få samma möjligheter som andra medborgare 

att fullt ut och på lika villkor delta i samhället. FN:s medlemsstater bör inse vikten av ett 

tillgängligt samhälle och har en moralisk och politisk förpliktelse att vidta åtgärder som gör 

den fysiska miljön tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar (ibid). Enligt 

Greklands konstitution är en grundläggande prioritet för landet att tillförsäkra att samtliga 

medborgare, inklusive medborgare med funktionsnedsättningar, får samma möjligheter att 
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vara självständiga och delta i samhällslivet. Greklands Inrikesdepartement menar att åtgärder 

har vidtagits för att hantera tillgänglighetsproblemen i publika lokaler och därmed motverka 

uteslutningen av personer med funktionsnedsättningar. Enligt den grekiska lagen 2831/2000 

“Revidering av de generella bestämmelser för byggnation”, skall statliga och privata 

byggnader som uppförs efter denna lags publicering utformas så att de försäkrar 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Statliga byggnader (ej privata) som 

existerar innan denna lags giltighet skall anpassas så att de är tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättningar. Byggnader där denna lag inte nödvändigtvis måste appliceras har 

trots allt möjligheten att genomföra anpassningar som gör byggnaden tillgänglig (Greklands 

Inrikesdepartement, 2007). Forskning om tillgänglighet i det grekiska samhället kan ge en 

bild av hur situationen ser ut för personer med funktionsnedsättningar i Grekland. 

 
I alla delar av världen och i varje land finns personer med funktionsnedsättningar. Dessa 

personers antal är stort och ökar (FN:s standardregler, 1995). Enligt en undersökning 

genomförd av Greklands Nationala Statistiska Centralbyrå hade, under året 2002, 18,2% av 

populationen någon form av funktionsnedsättning (Greklands Nationala Statistiska 

Centralbyrå, 2003). Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en “nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” (Svensson, 2008, s.10) och menar att 

funktionsnedsättningar kan uppstå till följd av sjukdom eller efter en medfödd eller förvärvad 

skada. Funktionsnedsättningar betyder ofta bestående, livslånga nedsättningar vilkas 

konsekvenser till stor del beror på miljöns utformning. Rullstolsburna personer är beroende av 

rymliga utrymmen och vida passager. Sådana personer har ofta svårigheter att hålla balansen 

och därmed svårt att sträcka sig och luta sig framåt, något som begränsar deras räckvidd. För 

rullstolsburna personer är det särskilt svårt med nivåskillnader, eftersom de utgör hinder för 

framkomligheten. För att uppnå en tillgänglig och användbar miljö krävs kunskap om vad 

funktionsnedsättningar innebär och om hur miljön kan utformas för att inte utgöra hinder 

(Svensson, 2008). Med en stark förståelse för interaktionen mellan personen och miljön har 

arbetsterapeuter den kompetens som krävs för att främja inklusionen i samhället för personer 

med funktionsnedsättningar (Blesedell Crepeau et al., 2009). 

 
Publika lokaler är lokaler som riktar sig till och används av allmänheten såsom sjukhus, 

vårdcentraler, teatrar, samlingslokaler och apotek (Boverket, 2005). Sådana lokaler är viktiga 

miljöer som inkluderar produkter och service nödvändiga för ett framgångsrikt deltagande i 

samhällslivet (Blesedell Crepeau et al., 2009). Om personer med funktionsnedsättningar inte 
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kan använda de produkter, den service och den fysiska miljön blir deras utförande av 

aktiviteter påverkat (Letts et al., 2003). Den fysiska miljön kan innebära en mångfald barriärer 

om den är utformad utan hänsyn till invånarnas funktionsnedsättningar. Otillgängliga miljöer 

kan ha en stark negativ inverkan på utförandet av aktiviteter och innebära 

aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar. Inte minst, medför sådana miljöer 

risker för invånarnas säkerhet (Letts et al., 2003). Lokalers utformning påverkar personens 

möjligheter att ta del av den verksamhet som lokalen är avsedd för. Att inte kunna använda 

miljön på lika villkor påverkar dessutom personens sociala liv och sättet på vilket personen 

uppfattar sig själv (Svensson, 2008). För att optimera utförandet av aktiviteter måste miljöns 

krav stämma överens med personens kapacitet (Blesedell Crepeau et al., 2009). När miljöns 

krav överskrider personens kapacitet kan känslor av oro och förtvivlan skapas hos personen 

(Kielhofner, 2008). För personer med funktionsnedsättningar kan hindrande miljöer skapa 

känslor av olikvärdighet, maktlöshet och leda till ett lågt självförtroende och ett beroende av 

andra. Socialt berövande, utanförskap, marginalisering, diskriminering, även ett hot för 

demokratin och ett hot för samhällets välbefinnande kan vara resultaten av exklusionen av 

personer med funktionsnedsättningar. I processen mot medborgarskap och konsumentskap är 

tillgänglighet en förutsättning för deltagandet i samhället (Fänge et al., 2002; Letts et al., 

2003).  

 

Ett hållbart samhälle förutsätter att alla kan delta i samhällslivet. Detta förutsätter vidare att 

den fysiska miljön utformas så att den kan användas av så många som möjligt. För att 

åstadkomma en tillgänglig och användbar miljö bör den befintliga miljön förbättras och 

hinder undanröjas (Svensson, 2008). Den fysiska miljön bör utformas med hänsyn till 

personers olika funktionella kapaciteter (Fänge et al., 2002). Dessutom bör 

tillgänglighetsfrågor beaktas under hela processen av planering och byggnad, från 

översiktsplan och byggnadsprogram tills dess att byggnaden är färdig (Svensson, 2008). En 

miljö som är tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättningar innebär även 

en miljö som är lättare att använda för alla (Boverket, 2009; Handisam, 2010; Letts et al., 

2003; Ringaert, 2002; Svensson, 2008). En ökad tillgänglighet ger personen en ökad 

självständighet och trygghet, något som kan leda till ökad aktivitet (Boverket, 2005). 

Tillgängliga miljöer som underlättar aktivitet och delaktighet främjar också hälsan och 

livskvaliteten (Letts et al., 2003).  
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Få studier om tillgänglighet i publika lokaler är genomförda. Tillgängligheten för 

rullstolsburna personer i publika lokaler har undersökts i Zimbabwe (Useh, Moyo & 

Munyonga, 2001), New York (Martin, 1987), Istanbul (Nilay Evcil, 2009), Nigeria (Hamzat 

& Dada, 2005) och Förenade Arab Emiraterna (Rivano-Fischer, 2004), där man funnit stora 

tillgänglighetsproblem i den fysiska miljön och i publika lokaler för rullstolsburna personer. 

En förbättrad tillgänglighet av den fysiska miljön under de senaste åren har emellertid 

uppmärksammats i dessa studier. Inga studier som undersöker tillgängligheten för 

rullstolsburna personer i publika lokaler har publicerats i Grekland. En sådan studie i det 

grekiska samhället kan ge en bild av hur situationen ser ut för rullstolsburna personer i 

Grekland. Syftet med denna studie är därför att undersöka tillgängligheten för rullstolsburna 

personer i publika lokaler i ett avgränsat geografiskt område i Grekland.  

 

Metod 

Design 

Utifrån studiens syfte, att undersöka tillgängligheten för rullstolsburna personer i publika 

lokaler i ett avgränsat geografiskt område i Grekland, undersökte författaren den fysiska 

miljön i publika lokaler utifrån en checklista (bilaga 1). Checklistan formulerades utifrån den 

grekiska checklistan för bedömning av tillgängligheten i publika lokaler. Studien har en 

kvantativ ansats då författaren har använt sig av mätningar och kvantifiering med hjälp av 

statistik och matematik (Backman, 2008). Det insamlade materialet har sammanställts och 

analyserats och sedan redovisats med deskriptiv statistik. 

 

Urval 

I denna studie har publika lokaler undersökts. Studien har ett subjektivt urval genom att 

författaren valde ut vilka undersökningsobjekt som ingick i undersökningen (Olsson & 

Sörensen, 2007). Inklusionskriterier för undersökningsobjekten var att lokalerna skulle vara 

väsentliga för invånarna ur samhällssynpunkt och vara sådana dit invånarna ofta går. 

Lokalerna skulle dessutom vara statligt eller privat ägda. Författaren valde och undersökte 

totalt 14 publika lokaler i Grekland. De publika lokalerna som undersöktes var universitet, 

sjukhus, teater, försäkringskassa, vårdcentral, post, elkontor och kommunens servicecenter, 

vilka är statliga lokaler, samt leksaksaffär, matvaroaffär, bank, biograf, klädesaffär och 

apotek, vilka är privata lokaler. Samtliga lokaler är belägna på en stor ö i Grekland, dock 

kommer denna inte nämnas på grund av risken för att identifiera lokalerna.  
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Datainsamling 

Greklands Inrikesdepartement tillhandahåller en checklista för att bedöma tillgängligheten i 

publika lokaler för personer med funktionsnedsättningar (Greklands Inrikesdepartement, 

2009) vilken författaren har utgått ifrån vid utformningen av cheklistan för denna studie. 

Utifrån den grekiska checklistan valdes bedömningspunkter ut som enligt författaren var av 

relevans för rullstolsburna personer. Checklistan kom att bestå av följande områden med antal 

bedömningspunkter för respektive område inom parentes: gångväg som leder till entrén (7), 

entré (10), entréhall och andra allmänna utrymmen i lokalen (14), korridorer (8), innerdörrar 

(5), ramper (9), hissar (6), toalett/hygienrum (34). Checklistan kom att innehålla totalt 93 

bedömningspunkter. Under bedömningen markerade författaren bedömningspunkterna som 

”uppfyller norm”, ”uppfyller ej norm” eller ”finns ej”. Vid undersökning av tillgängligheten 

använde författaren samma mätinstrument för samtliga lokaler – ett måttband på 1,50m. 

Måttbandet användes för mätning av höjd, bredd och längd.  

 

Vid bedömningen av de publika lokalerna och där det till exempel fanns flera korridorer, 

innerdörrar, hissar, har författaren valt att bedöma samtliga och sedan göra en 

sammanställning. Till exempel, bedömdes samtliga innerdörrar i en publik lokal och en 

sammanställning gjordes sedan. Författaren har valt att bedöma på så sätt i stället för att 

bedöma exempelvis en innerdörr och sedan generalisera resultatet för restrande innerdörrar 

utan att ha bedömt dem. 

 

När det gäller normen om god belysning har författaren utgått från svenska 

rekommendationer om vad en god belysning innebär eftersom den normen inte tydliggörs 

vidare i grekiska bestämmelser. Författaren har utgått ifrån boken Bygg ikapp av Svensson 

(2008) och har tagit upp rekommendationer om belysningen som är relevanta för denna 

studie. God belysning har för denna studie inneburit bra allmänbelysning och belysning som 

är tillräckligt stark och som inte bländar (Svensson, 2008).   

 

Procedur 

Författaren kontaktade den ansvarige för varje publik lokal genom ett informationsbrev 

(bilaga 2) som inkluderade information angående studiens syfte och innehåll. 

Informationsbrevet översattes från det svenska till det grekiska språket och delades ut av 

författaren själv, genom ett besök på respektive lokal. Cirka en vecka efter att de ansvariga 

hade fått brevet tog författaren kontakt med dem genom telefonsamtal eller genom att åter 
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besöka lokalen, för att kontrollera om de ansvariga hade uppfattat informationen i brevet och 

om det eventuellt fanns några hinder för att genomföra studien. Vid det tillfället fick de 

ansvariga möjlighet att ställa frågor om studien och undersökningen. Deltagandet i studien var 

frivilligt. Alla ansvariga gav sin tillåtelse för studiens genomförande. Samtliga tillfrågade var 

intresserade av att ta del av studiens resultat. Efter bedömningarna, som genomfördes av 

författaren, gjordes en sammanställning och en analys av materialet.  

 

Analys av data 

I denna studie genomfördes undersökningen på specifika objekt och vid ett givet tillfälle 

(Olsson & Sörenssen, 2007). Resultatet av bedömningarna från checklistan registrerades och 

sammanställdes av författaren. Datamaterialet analyserades manuellt med hjälp av 

miniräknare. Resultatet av de publika lokalernas uppfyllese av tillgänglighet presenteras 

enligt Eljertsson (2003) med deskriptiv statistik i form av tabeller och redovisas i absoluta och 

relativa tal.  

 

Etiska överväganden 

Om de publika lokalerna som ingår i denna studie identifieras kan en konsekvens vara att 

vissa publika lokaler får ett dåligt rykte på grund av eventuell otillgänglighet. Eftersom många 

av de publika lokalerna som undersöktes var unika på ön där studien genomfördes, har 

författaren valt att inte ange namnet på ön på grund av risken för att identifiera lokalerna. 

Varje publik lokal som har valts ut som undersökningsobjekt kommer inte att kunna 

identifieras i denna studie. Det insamlade materialet har behandlats konfidentiellt så att endast 

författaren och handledaren har haft tillgång till det. Vid intresse gavs de ansvariga för de 

publika lokalerna möjlighet att ta del av materialet för deras lokal. Efter studiens publicering 

kommer insamlad data att förstöras.  

 

Denna studie kan leda till att de ansvariga för lokalerna får en ökad insikt om vikten av 

tillgänglighet i deras lokaler och kan vidare leda till åtgärder som gör den fysiska miljön 

tillgängligare för personer med funktionsnedsättningar. En tillgänglig fysisk miljö kan göra att 

personer med funktionsnedsättningar har möjligheten att besöka dessa viktiga publika lokaler. 

Därmed anses nyttan med studien överväga riskerna med denna och kompensera för 

eventuella konsekvenser.    
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Resultat  

Resultatet presenteras utifrån de olika bedömningsområdena, alltså Gångväg som leder till 

entrén, Entré, Entréhall och andra allmänna utrymmen i lokalen, Korridorer, Innerdörrar, 

Ramper, Hissar samt Toalett/Hygienrum. Resultatet presenteras i tabeller vilka är skapta 

utifrån checklistan. I tabellerna står “Ja” för ”uppfyller norm”, ”Nej” för ”uppfyller ej norm” 

och ”–” för ”finns ej”. “Totalt” står för antal normer som uppfylls. De publika lokalerna som 

har bedömts är sorterade i statliga och privata och då är universitetet, sjukhuset, teatern, 

försäkringskassan, vårdcentralen, posten, elkontoret och servicecentret statliga lokaler och 

leksaksaffären, matvaroaffären, banken, biografen, klädesaffären samt apoteket privata 

lokaler.  

 

Gångväg som leder till entrén 

De normer som gäller för bedömningsområdet gångväg som leder till entrén är att gångvägen 

bör vara minst 1,30m bred samt enkel att följa och med plan yta, utan trappsteg eller 

ojämnheter. Gångvägen bör ha en maximal lutning på 5%. Inga hinder ska finnas på 

gångvägen och den ska vara säker att passera. Ytan på gångvägen bör vara fast, hård och jämn 

utan mellanrum och eventuella ramper bör vara minst 1,50m breda (Greklands 

Inrikesdepartement, 2009). 

 

Tabell 1: Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Gångväg som leder till entrén 
Publik 
lokal  

Bredd 
minst 
1,30m 

Enkel 
att 
följa 
och 
plan 
yta 

Max 
lutning 
5% 

Inga 
hinder 

Säker Fast, 
Hård, 
Jämn 
yta ej 
mellan- 
rum 

Ramper 
minst 
1,50m 
breda 

Totalt 

Universitet Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 6 
Sjukhus Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 6 
Teater Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej 4 
Försäkringskassa Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 4 
Vårdcentral Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej 3 
Post     Ja     Ja    Nej     Ja    Nej     Ja     Ja       5 
Elkontor Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja 4 
Servicecenter Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej 4 
Leksaksaffär Ja Ja Ja Ja Nej Ja - 5 
Matvaruaffär Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 5 
Bank Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 6 
Biograf Ja Nej Ja Ja Ja Ja - 5 
Klädesaffär Ja Ja Ja  Nej Nej Ja - 4 
Apotek Ja Ja Ja  Ja Ja Nej - 5 

 
Universitetet och sjukhuset uppfyllde samtliga normer och rekommendationer inom området 

gångväg som leder till entrén. Endast teatern uppfyllde inte normen för gångvägens bredd och 

endast biografen uppfyllde inte normen för en plan yta. Sju lokaler uppfyllde inte normen för 
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säkerhet när det gäller gångvägen då gångvägen inte var säker, dvs. korsades med cykelbana, 

parkering eller väg.  

 

Entré 

De normer som gäller för entrén är att entrédörren ska kunna öppnas eller skjutas, alltså att 

dörren inte är en roterdörr, samt att entrédörren ska vara lätt att öppna/stänga. Man ska kunna 

stiga in i byggnaden genom en plan yta eller genom ramp, om trappsteg förekommer, som har 

maximal lutning 5% eller 6%. Dörrens passagemått bör vara minst 0,90m i bredd och 

eventuell tröskel får vara maximalt 2cm hög. Entrén bör vara bra belyst. Eventuell dörrklocka 

bör placeras 0,90-1,20m över golvet. Om den tillgängliga entrén är en alternativ entré och om 

denna inte är ständigt öppen bör larmanordning kopplad till bemannat utrymme förekomma. 

Om den tillgängliga entrén är en alternativ entré bör också tydlig skyltning samt 

hänvisningspilar som leder personen från huvudentrén till den alternativa tillgängliga entrén 

förekomma. Entrén bör leda direkt till entréhall eller till gång som leder fram till hiss 

(Greklands Inrikesdepartement, 2009). 

 

Tabell 2: Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Entré 
Publik 
lokal  

Dörren 
öppnas  
el. 
skjuts 

Passage 
mått 

Tröskel 
max  
höjd 
2cm 

Stiga in 
i bygg- 
naden 
genom 
plan yta 
el. ramp 

Dörren 
lätt att 
öppna/ 
stänga  

God 
belys-
ning 

Dörr-
klocka 
0,90-
1,20m 
över 
golvet 

Om  
alt. 
entré 
larm 

Om 
 alt. 
entré 
skylt-
ning 
och 
pilar 

Entrén 
leder 
 till  
hall el. 
gång  

Totalt 

Universitet Ja Ja - Ja Nej Ja - - - Ja 5 
Sjukhus Ja Ja - Ja Ja Ja - - - Ja 6 
Teater Ja Ja - Nej Ja Nej - Nej Nej Nej 3 
Förs.kassa Ja Ja - Ja Ja Ja - - - Ja 6 
Vårdcentral Ja Ja - Ja Nej Ja Ja - - Ja 6 
Post     Ja     Ja        -    Nej     Ja     Ja        -        -        -     Ja       5 
Elkontor Ja Ja - Ja Ja Ja - - - Ja 6 
Servicecenter Ja Ja - Ja Ja Nej - - - Ja 5 
Leksaksaffär Ja Ja - Ja Ja Ja - - - Ja 6 
Matvaruaffär Ja Ja - Ja Ja Ja - - - Ja 6 
Bank Ja Nej - Ja Nej Ja Ja - - Ja 5 
Biograf Ja Ja - Ja Ja Ja - - - Ja 6 
Klädesaffär Ja Ja - Nej Ja Ja - - - Ja 5 
Apotek Ja Ja - Nej Ja Ja - - - Ja 5 

 
Samtliga publika lokaler hade en entrédörr som kunde öppnas eller skjutas, något som innebär 

att ingen lokal hade en roterdörr. Endast banken hade en entré som inte uppfyllde normen för 

passagemåttet då det var mindre än 0,90m. Lokalerna sjukhuset, försäkringskassan, 

elkontoret, leksaksaffären, matvaruaffären och biografen uppfyller samtliga normer och 

rekommendationer inom området entré.  
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Entréhall och andra allmänna utrymmen i lokalen 

De normer som gäller för området entréhall och andra allmänna utrymmen i lokalen är att det 

bör förekomma fritt utrymme mellan möbler och utrustning för att tillåta för person i rullstol 

att passera och manövrera (passagebredd minst 0,90m och manöverutrymme 1,50x1,50m). 

Fritt utrymme bör också finnas mellan möbler för person i rullstol och då minst 0,80x1,30m. 

Entréhallen och andra allmänna utrymmen i lokalen bör ha god belysning och golvet bör inte 

vara halt eller blankt med störande reflexer. Om amfiteater (byggnad avsedd för 

skådespeleri/föreläsningar) finns bör då förekomma på första eller sista sittraden fritt 

utrymme mellan sittplatserna, uppfällbara platser eller platser som kan tas bort så att person i 

rullstol får plats (0,80x1,30m). Åtminstone en del av utrymme som tillåter rullstolsburna 

personer att passera bör finnas om platsen är utformad i nivåer. Om pedestal (talarstol) finns, 

bör ramp eller rullstolshiss/plattformshiss förekomma. Receptionen/disken/kassan bör ha 

nödvändig del åtminstone 1,00m lång, 0,80m hög och med fritt utrymme under (minst 0,60m 

djup) så att person i rullstol ska kunna nå den framifrån. Framför receptionen/disken/kassan 

bör finnas passagebredd (minst 0,90m) och manöverutrymme (1,50x1,50m). Lokalen bör ha 

åtminstone en anställd person som har kunskaper kring personer med funktionsnedsättningar. 

Telefonkiosk, bankomat och annan teknisk utrustning som är avsedd att användas av publiken 

bör ha skärm och knappar placerade 0,90-1,20m över golvet. Framför automaten bör finnas 

utrymme för att tillåta  vändning med rullstol (1,50x1,50m) och automaten bör även ha fritt 

utrymme under (minst 60cm djup) så att person i rullstol kan nå den framifrån (Greklands 

Inrikesdepartement, 2009).  

 
Tabell 3: Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Entréhall och andra allmänna 
utrymmen i lokalen  
 
Tabell 3:a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publik 
lokal  

Fritt 
utrymme 
mellan 
möbler-
utrustning 

Fritt 
utrymme 
mellan 
möbler 

God 
belysning 

Om 
amfiteater, 
fritt 
utrymme 

Nivåer Om 
pedestal, 
ramp el. 
hiss 

Golvet ej 
halt, ej 
blankt 

Universitet Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja 
Sjukhus Ja Ja Ja - - - Ja 
Teater Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 
Försäkringskassa Ja Ja Ja - - - Ja 
Vårdcentral Ja Nej Ja - - - Ja 
Post     Ja      Ja     Ja        -        -        -     Ja 
Elkontor Ja Nej Ja - - - Ja 
Servicecenter Nej Nej Ja - - - Nej 
Leksaksaffär Nej - Ja - - - Ja 
Matvaruaffär Ja - Ja - - - Ja 
Bank Ja Ja Ja - Nej - Ja 
Biograf Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 
Klädesaffär Nej Ja Ja - - - Nej 
Apotek Nej Ja Ja - - - Nej 
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Samtliga publika lokaler uppfyllde normen för god belysning. Universitetet, teatern, banken 

och biografen var lokaler utformade i olika nivåer men ingen av dessa lokaler uppfyllde 

normen om att en del av utrymmet ska tillåta rullstolsburna personer att passera. Där pedestal 

fanns, förekom inte ramp eller rullstolshiss/plattformshiss.  

 

Tabell 3:b 

Not. * Lokalen har både reception/disk och kassa vilka har bedömts separat. 
 

Lokalerna leksaksaffären och matvaruaffären har både reception/disk och kassa och eftersom 

reception/disk och kassa har sett olika ut och författaren inte har kunnat likställa dem har 

dessa bedömts separat.  

Ingen publik lokal hade en reception, disk eller kassa som hade nödvändig del åtminstone 

1,00m lång, 0,80m hög och 0,60m djup så att person i rullstol ska kunna nå den. Ingen lokal 

hade heller telefonkiosk, bankomat och annan teknisk utrustning avsedd att användas av 

publiken utformad med fritt utrymme under så att person i rullstol ska kunna nå den 

framifrån. Endast sjukhuset hade person med kunskaper kring personer med 

funktionsnedsättningar anställd. 

 

Korridorer  

De normer som gäller för korridorer är att passagemåttet bör vara minst 1,30m i bredd och på 

begränsade utrymmen minst 0,90m i bredd utan några som helst hinder. Korridoren bör vara 

enkel att följa och ha plan och jämn yta. Korridoren bör även ha god belysning och ha en 

maximal lutning på 5%. Inga hinder bör finnas i korridoren och om sådana förekommer bör 

de vara placerade på ena sidan av korridoren så att resterade passagemått är minst 0,90m bred. 

Publik 
lokal  

Reception 
/disk,Kassa 
har del 1m 
lång, 0,80m 
hög,60cm 
djup 

Passage-
bred 
framför 
reception/
disk, 
Kassa 
 

Manöver-
utrymme 
framför 
reception/
disk, 
Kassa 

Anställd 
person 

Telefon-
kiosk, 
bankomat 
osv har 
skärm, 
knappar  
0,90-1,20m 
över golvet 

Manöver-
utrymme 
framför 
automat 

Telefon-
kiosk, 
bankomat 
osv har 
fritt 
utrymme 
under 

Totalt 

Universitet Nej Ja Ja Nej - - - 6 
Sjukhus Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 9 
Teater Nej Ja Ja Nej - - - 7 
Förs.kassa Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej 6 
Vårdcentral Nej Ja Ja Nej - - - 5 
Post    Nej     Ja     Ja    Nej     Nej      Ja    Nej        7 
Elkontor Nej Ja Ja Nej     Nej Ja Nej 6 
Servicecenter Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej 3 
Leksaksaffär * Nej,Nej Ja,Nej Ja,Nej Nej Nej Ja Nej 5,3 

Matvaruaffär * Nej,Nej Ja,Nej Ja,Nej Nej Nej Ja Nej 6,4 
Bank Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej 7 
Biograf Nej Ja Ja Nej - - - 7 
Klädesaffär Nej Ja Nej Nej - - - 3 
Apotek Nej Ja Ja Nej - - - 4 
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Korridoren bör ha lokalt manöverutrymme 1,50x1,50m och golvet ska vara fast och 

beläggningen hård (ingen mjuk matta) utan mellanrum. Korridoren bör även vara utrustad 

med dubbla ledstänger i höjderna 0,70m respektive 0,90m över golvet på bägge sidor 

(Greklands Inrikesdepartement, 2009). 

 
Tabell 4: Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Korridorer 

Publik 
lokal  

Passage 
mått 

Enkel 
att 
följa 
och 
plan, 
jämn 
yta 

God 
belys-
ning 

Max  
lutning 
5% 

Om 
hinder 
passage 
mått 
minst 
0,90m 

Lokalt 
manöver 
utrymme 

Fast 
golv, 
hård 
beläg
gning 

Dubbla 
ledstä-
nger 

Totalt 

Universitet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 7 
Sjukhus Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja - 6 
Teater Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja - 4 
Försäkringskassa Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 7 
Vårdcentral Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 7 

Post *                                           
Elkontor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 7 
Servicecenter Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja - 6 
Leksaksaffär Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja - 5 
Matvaruaffär Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 7 

Bank *          
Biograf Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 7 
Klädesaffär Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja - 5 

Apotek *          

Not. * Lokalen har inga korridorer. 
 
Samtliga korridorer uppfyllde normen för lutning och normen för lokalt manöverutrymme. 

Samtliga korridorer uppfyllde även normen för fast golv och hård golvbeläggning. Ingen 

korridor uppfyllde normen för ledstänger då ingen var utrustad med sådana.  

 

Innerdörrar 

Normerna som gäller för innerdörrar är att de bör ha ett passagemått på minst 0,85m i bredd 

och dörren ska kunna öppnas eller skjutas. Innerdörrar bör inte vara tunga utan lätta att 

öppna/stänga och automatisk dörrstängare bör ej finnas. Dörrhandtaget ska vara rakt och inte 

runt/sfäriskt (Greklands Inrikesdepartement, 2009). 
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Tabell 5: Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Innerdörrar 
Publik 
lokal  

Passage 
mått 

Dörren 
öppnas 
el. 
skjuts 

Dörren 
är lätt 
att 
öppna/ 
stänga 

Automatisk 
dörrstängare 
finns ej 

Dörrhandtaget 
rakt ej runt 
 

Totalt 

Universitet Nej Ja Nej Ja Ja 3 
Sjukhus Ja Ja Ja Ja Ja 5 
Teater Nej Ja Ja Ja Ja 4 
Försäkringskassa Nej Ja Ja Ja Nej 3 
Vårdcentral Ja Ja Ja Ja Ja 5 
Post     Ja     Ja     Ja     Ja     Ja       5 
Elkontor Nej Ja Ja Ja Ja 4 
Servicecenter Ja Ja Nej Ja Nej 3 
Leksaksaffär Ja Ja Ja Nej - 3 

Matvaruaffär *       

Bank *       
Biograf Ja Ja Ja Ja Ja 5 

Klädesaffär *       

Apotek  *       

Not. * Lokalen har inga innerdörrar. 
 
   

Sjukhuset, vårdcentralen, posten och biografen uppfyllde samtliga normer och 

rekommendationer inom området innerdörrar. Samtliga innerdörrar i alla publika lokaler 

uppfyllde normen för att dörren ska kunna öppnas eller skjutas. Två lokaler, universitetet och 

servicecentret, uppfyllde inte normen för att dörren ska vara lätt att öppna/stänga då de hade 

tunga dörrar. Endast leksaksaffären hade innerdörr med automatisk dörrstängare.  

 

Ramper 

De normer och rekommendationer som gäller för ramper är att de ska ha en maximal lutning 

på 5% (eller 6% för ramper med längd upp till 8m) samt att de ska vara 1,30m breda. 

Ramperna bör ha dubbla ledstänger på båda sidorna och i två höjder (0,70m respektive 0,90m 

över golvet) och ledstängerna bör gå förbi ramperns båda ändar med 0,30m. Platt område i 

början och slutet av rampen med bredd lika med rampens bredd samt 1,50m långt bör finnas. 

Vilplan ska ha bredd lika med rampens bredd och vara minst 1,50m långt. Rampen ska vara 

markerad i dess början och slut samt där riktningen ändras med stark gul färg som har bredd 

minst 0,30-0,40m. Rampens beläggning bör vara sådan att man inte riskerar att halka. 

Ledstång eller hög kant på 10cm som avåkningsskydd ska finnas på rampens bägge sidor 

(Greklands Inrikesdepartement, 2009). 
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Tabell 6: Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Ramper 
Publik 
lokal  

Max  
lut-
ning 
5% 
 el. 
6% 

Bredd 
1,30m 

Dubbla 
ledstän
ger 

Ledstä- 
ngerna 
går  
förbi  
rampens 
ändar 

Platt 
område 

Vilplan Markering Ej hal 
beläg
gning 

Avåk-
nings
skydd 

Totalt

Universitet  *           

Sjukhus  *           

Teater (ramp 1) ** Ja Ja - - Ja - - Ja Ja 5 
Teater (ramp 2) Nej Nej - - Ja - - Ja - 2 
Förs.kassa Nej Ja - - Ja Nej - Ja Ja 4 
Vårdcentral Nej Ja - - Nej Ja - Ja Ja 4 

Post    Nej     Ja        -        -       -       -        -     Ja       -      2

Elkontor Nej Ja - - Ja - - Ja - 3 

Servicecenter (r1) ** Nej Ja - - Ja - - Ja - 3 
Servicecenter (r2) Nej Ja - - Ja - - Ja Ja 4 

Leksaksaffär (r1) ** Nej Nej - - Ja - - Ja - 2 
Leksaksaffär (r2) Nej Ja - - Ja - - Nej - 2 
Matvaruaffär Nej Ja - - Ja - - Ja - 3 
Bank Ja Ja - - - - - Ja - 3 

Biograf  *           

Klädesaffär  *            

Apotek  *           

Not. *  Lokalen har inga ramper. 
        **Lokalen har två ramper som har bedömts separat. 
 

Alla publika lokaler hade inbyggda ramper förutom teaterns ramper där en utav de två 

ramperna inte var inbyggd. Lokalerna teater, servicecenter och leksaksaffär hade två ramper 

och dessa har bedömts separat. Lokalernas ramper kunde vara inomhus eller utomhus. 

Försäkringskassan, vårdcentralen, posten, elkontoret, servicecentret, matvaruaffären och 

banken hade ramper endast utomhus medans teatern och leksaksaffären hade två ramper 

vardera varav en fanns utomhus och en inomhus.  

Tio utav de tolv ramperna som bedömdes uppfyllde inte normen för lutningen då de lutade 

mer än 5% eller 6%. Inga ramper uppfyllde normen för ledstänger och normen för markering 

då de saknade ledstänger och då de inte var markerade. Endast två ramper hade vilplan varav 

en inte uppfyllde normen för vilplan. Åtta ramper uppfyllde inte normen om avåkningsskydd 

då de saknade sådant.  

 

 

Hissar 

Hissar bör ha ett korgmått på minst 1,10x1,40m och när det gäller gamla byggnader kan ett 

acceptabelt korgmått vara 0,90x1,30m. Hissen bör stanna i nivå med golvet så att ingen 

nivåskillnad förekommer. Dörrarna till hissen bör vara automatiska skjutdörrar eller 

slagdörrar med automatisk dörröppnare och ha ett passagemått på minst 0,80m bred. Panelen 

inne i hissen och anropsknappen bör vara placerade 0,90-1,20m över golvet. Utanför hissen 
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och mellan den och vägg, trappa eller annat hinder bör det finnas utrymme på minst 1,50m för 

att kunna vända med rullstol (Greklands Inrikesdepartement, 2009). 
 
   

Tabell 7: Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Hissar 
Publik 
lokal  

Korg 
mått 

Nivå 
skillnad 

Hissdörr 
Automatisk 
skjutdörr el. 
slagdörr med 
automatisk 
dörröppnare 

Hissdörrens 
passagemått 
minst  
0,80m 

Anrops- 
knapp,  
hisspanel 
0,90-1,20m 
över golvet 

Utrymme 
framför 
hissen 
1,50m 

Totalt 

Universitet Nej Nej Ja Ja Nej Ja 3 
Sjukhus Ja Ja Ja Ja Nej Ja 5 

Teater  *        

Försäkringskassa Nej Ja Nej Ja Nej Ja 3 
Vårdcentral Ja Nej Nej Ja Nej Ja 3 
Post     Ja    Nej    Nej     Ja    Nej     Ja       3  
Elkontor Nej Nej Nej Ja Nej Ja 2 

Servicecenter  *        
Leksaksaffär Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6 
Matvaruaffär Ja Ja Ja Ja Nej Ja 5 

Bank *        

Biograf  *        
Klädesaffär Nej Nej Ja Ja Ja Ja 4 

Apotek *        

Not. * Lokalen har  inga hissar. 
 
Leksaksaffären uppfyller alla normer och rekommendationer inom området hissar. Samtliga 

hissar i alla lokaler uppfyllde normen om hissdörrens passagemått. Endast två lokaler, 

nämligen leksaksaffären och klädesaffären, hade hissar som uppfyllde normen om 

anropsknappens och hisspanelens placering, då resten av lokalerna hade anropsknapp och 

hisspanel placerade under 0,90m eller över 1,20m över golvet. Samtliga hissar i alla lokaler 

uppfyllde normen om utrymmet framför hissen.   

 
Toalett/Hygienrum 

I publika lokaler som byggs efter år 2000 måste 5% av toaletterna/hygienrummen avsedda för 

allmänheten eller en toalett/ett hygienrum per våningsplan vara tillgängliga och kunna 

användas av rullstolsburna personer. I publika lokaler som har uppförts före år 2000 måste 

minst en toalett/ett hygienrum göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. De 

normer som gäller för toalleter/hygienrum är att de bör ha en utåtgående dörr eller en 

skjutdörr. De bör ha utrymme framför dörren 1,50x1,70m om dörren är utåtgående och 

1,50x1,50 om dörren är en skjutdörr. Dörrens passagemått bör vara minst 0,90m bred och 

dörren ska vara försedd med draghandtag som finns horizontellt längs dörrbladet på utsidan 

och insidan av dörren. Dörrtrycke (dörrhandtag) bör också finnas på dörrens utsida och insida. 

Toaletten/hygienrummet ska ha god belysning. Toalettens sitthöjd bör vara 0,45-0,50m och 

avståndet mellan sittringens framkant och bakomliggande vägg bör vara 0,75-0,80m. Bredvid 

toalettstolen, åtminstone på ena sidan, bör finnas fritt utrymme med bredd minst 0,90m för att 
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underlätta överflyttning i sidled för person i rullstol. Armstöd ska finnas på bägge sidor av 

toaletten och dessa ska vara 0,75m långa och placerade 0,70m över golvet till överkant. 

Åtminstone det ena armstödet, det mot det fria utrymmet, ska kunna fällas upp samt låsas fast. 

Ena armstödet bör även ha toalettpappershållare. Bredvid toalettstolen bör det finnas 

handdusch/bidédusch och spolningsreglaget ska vara placerat så att person i rullstol kan nå 

det. Tvättstället bör vara grunt och placerat till överkant 0,80-0,85m och till underkant 0,70m 

över golvet. Tvättstället bör även ha fritt utrymme under (utan fot) så att person i rullstol kan 

komma tillräckligt nära. Måtten på tvättstället bör vara ca 0,68x0,60m samt bredvid 

tvättstället och på samma nivå bör finnas bänk. Blandaren bör kunna nås och vattnet kan 

sättas på med fotocell. Spegeln bör vara placerad 1,00m över golvet och vara minst 1,00m 

lång. Mellan toalettstolen, tvättstället och annan utrustning samt väggarna bör det finnas fritt 

utrymme med diameter 1,50m. Toaletten/hygienrummet ska vara utrustad med larmanordning 

som ska finnas 0,15-0,20m över golvet och som ska vara kopplad till signallampa som visar 

att larm har utlösts, vilken ska finnas på utsidan av dörren på dess överkant. Kontakten för att 

tända/släcka lampan bör vara stor och placerad 0,90-1,20m över golvet. Krokar för att hänga 

av sig kläder bör vara placerade 1,20 och 1,80m över golvet. Golvbeläggningens material ska 

inte vara hal. Eventuell dusch bör vara minst 1,20x1,20m och inga nivåskillnader får 

förekomma mellan duschens och badrummets golv. I duschen bör finnas vägghängd 

uppfällbar duschpall på höjden 0,50m samt stödhandtag placerade horizontellt och lodrätt 

0,90m över golvet (översta kanten av det lodrätta handtaget bör vara max 1,80m över golvet). 

Stödhandtagens diameter bör vara 30-40mm. Handduschen ska kunna fixeras på olika höjder 

med minimal höjd 1,10m och maximal höjd 2,20m över golvet. Tvålkoppen bör placeras 

0,90-1,20m över golvet (Greklands Inrikesdepartement, 2009). 
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Tabell 8: Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Toalett/Hygienrum 
 
Tabell 8:a 
Publik 
lokal  

Lokaler 
efter år 
2000  

Lokaler 
före år 
2000 

Utrymme 
framför 
dörr  

Dörren 
utåtgående 
el. skjutdörr 

Passage 
mått 
minst 
0,90m 

Drag- 
handtag 

Dörr- 
trycke 

God 
belys-
ning 

Sitthöjd 

Universitet Nej  Nej Ja Nej - Ja Ja Nej 
Sjukhus Ja  Ja Ja Ja - Ja Ja Ja 
Teater  **          
Förs.kassa   Ja - Nej Ja - Ja Ja Ja 
Vårdcentral**          
Post  **                                              
Elkontor  Ja Ja Ja Ja - Ja Ja * 
Servicecenter Ja  Ja Ja Ja - Ja Nej Nej 
Leksaksaffär Ja  Nej Ja Nej - - Ja Nej 
Matvaruaffär**          

Bank **          

Biograf **          
Klädesaffär**          

Apotek **          

Not. *   Kunde ej bedömas  
        **  Lokalen har inga toalletter för personer med funktionsnedsättningar eller inga toaletter som är avsedda 

att användas av publiken 
 

Teatern, vårdcentralen, posten, matvaruaffären, biografen och klädesaffären hade endast 

vanliga toaletter/hygienrum, alltså inga anpassade toaletter/hygienrum för personer med 

funktionsnedsättningar. Banken och apoteket hade inga toaletter/hygienrum avsedda att 

användas av allmänheten. Dessa lokalers toaletter var endast för personalen. Samtliga 

bedömda toaletter/hygienrum saknade draghandtag. Bara servicecentrets toalett/hygienrum 

uppfyllde inte normen om god belysning eftersom det var mörkt.  

 
 
Tabell 8:b 
Publik 
lokal  

Avstånd  
från 
sittring 
till vägg 

Bredvid 
toalett  
fritt 
utrymme 

Armstöd  
på bägge 
sidor 

Armstöd 
fälls upp 
och låses 
fast 

Toalett- 
pappers
-hållare 

Hand-
dusch/ 
bide-
dusch 

Spolnings
-reglage   
nås 

Tvättstället 
grunt, 
placering 

Universitet Ja Ja Nej Ja Ja - Ja Nej 
Sjukhus Ja Ja Nej Ja - - Ja Ja 
Teater **         
Förs.kassa Nej Ja - - - - Ja Nej 
Vårdcentral **         
Post  **                                  
Elkontor * * - - - - Ja Ja 

Servicecenter Nej Nej - - - - - Ja 
Leksaksaffär Nej Ja - - - - Ja Ja 
Matvaruaffär**         
Bank **         
Biograf **         
Klädesaffär **         
Apotek **         

Not. *   Kunde ej bedömas  
        **  Lokalen har inga toalletter för personer med funktionsnedsättningar eller inga toaletter som är avsedda 

att användas av publiken 
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Fyra utav sex bedömda toaletter/hygienrum saknade armstöd på bägge sidor av toalettstolen 

och resterande två toalletter/hygienrum uppfyllde inte den normen. Endast universitetets 

toalett/hygienrum uppfyllde normen om toalettpappershållare på ena armstödet och samtliga 

bedömda toaletter saknade handdusch/bidédusch bredvid toalettstolen.  

 

Tabell 8:c 

Publik 
lokal  

Tvättstället 
fritt 
utrymme 
under 

Tvättstället 
 ca 
0,68x0,60m 

Bänk Vatten, 
blandare 
nås. 
Fotocell 

Spegel Diameter 
1,50m 

Larm Kontakt 
 

Krokar 

Universitet Ja Ja - Ja Nej Nej - Ja - 
Sjukhus Ja Ja - Ja Nej Ja - Ja - 
Teater  **          
Förs.kassa Ja Nej - Ja Nej Ja - Ja - 
Vårdcentral **          
Post  **                                

Elkontor Ja Nej - Ja Nej Ja - Nej Nej 
Servicecenter Ja Ja - Ja Nej Ja - Nej - 
Leksaksaffär Nej Nej - Ja Nej Ja - - - 
Matvaruaffär**          
Bank **          
Biograf **          
Klädesaffär **          
Apotek **          

Not.  ** Lokalen har inga toaletter för personer med funktionsnedsättningar eller inga toaletter som är avsedda  
att användas av publiken 

 
Leksaksaffärens toalett/hygienrum uppfyllde inte normen för fritt utrymme under tvättstället 

och samtliga bedömda toaletter/hygienrum saknade bänk bredvid tvättstället. På samtliga 

bedömda toaletter/hygienrum kunde vatten och blandare nås. Alla toaletter/hygienrum 

saknade larmanordning.  

 
Tabell 8:d 

Publik 
lokal  

Golvet 
ej halt 

Dusch 
minst 
1,20x 
1,20m 

Ej nivå- 
skillnad 
mellan 
dusch 
och 
golv 

I dusch 
finns 
dusch- 
pall 

Stöd- 
handtag 
placering 

Stöd- 
handtag 
diameter

Handdusch 
fixeras 

Tvålkopp 
placering 

Totalt 

Universitet Ja - - - Ja Ja - Nej 15 
Sjukhus Ja - - - - - - - 18 
Teater  **          
Förs.kassa Nej - - - - - - Ja 12 
Vårdcentral **          
Post  **                      
Elkontor Nej - - - - - - Ja 12 
Servicecenter Ja - - - - - - - 11 
Leksaksaffär Ja - - - - - - - 9 
Matvaruaffär**          
Bank **          
Biograf **          
Klädesaffär **          
Apotek **          

Not.  ** Lokalen har inga toaletter för personer med funktionsnedsättningar eller inga toaletter som är avsedda  
att användas av publiken 
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Två utav de sex bedömda toaletterna/hygienrummen uppfyllde inte normen för att 

golvbeläggningen inte ska vara hal, då de hade en hal golvbeläggning. Samtliga bedömda 

toaletter/hygienrum saknade dusch. Sjukhusets toaletter/hygienrum hade badkar i stället för 

dusch. Endast universitetets toalett/hygienrum hade stödhandtag på väggen och uppfyllde 

normen om stödhandtagens placering och stödhandtagens diameter. 

 
Total tillgänglighet 
 
Tabell 9: Förhållandet mellan publik lokal, byggår, senaste renovering/ombyggnation, lokalers 
belägenhet och totala tillgänglighet. 
 
Publik 
lokal  

Byggår Senaste 
renovering/ 

ombyggnation 

Belägenhet Totala tillgänglighet i 
procent 

 
Universitet 2007 Ingen I centrum 69% 
Sjukhus 2008 Ingen Utanför centrum 90% 
Teater 1957 2007 I centrum 62%  
Försäkringskassa 1990 Ingen I centrum 68% 
Vårdcentral 1990 Ingen I centrum 72% 
Post 1985 1998/1999 I centrum   71% 
Elkontor 1990 2007 Utanför centrum 70% 
Servicecenter 2002 Ingen I centrum 63% 
Leksaksaffär 2005 Ingen Utanför centrum 68% * , 65% ** 
Matvaroaffär  1999 Ingen Utanför centrum 80% *, 75% ** 
Bank  2010 Ingen Utanför centrum 72% 
Biograf 1967 2007 I centrum 86% 
Klädesaffär  2005 Ingen Utanför centrum 64% 
Apotek   2008 Ingen I centrum 70% 

Not. *  Totala tillgänglighet för disk/reception  
        ** Totala tillgänglighet för kassa 
  
I tabellen står ”senaste renovering/ombyggnation” för sådan renovering/ombyggnation som 

görs med syfte att öka lokalens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Totala 

tillgängligheten i procent har räknats utifrån antalet bedömda punkter som uppfyller normerna 

för respektive lokal (antalet ja i tabellerna) i relation till antal bedömda punker (antalet ja och 

nej i tabellerna) för respektive lokal. De punkterna som har bedömts som “finns ej” i varje 

lokal har inte inkluderats i totala tillgängligheten eftersom de inte har bedömts vidare.  

Utifrån tabell 9 kan konstateras att de flesta av de publika lokalerna inte har genomgått 

ombyggnationer eller renoveringar. Endast teatern, posten, elkontoret och biografen har 

genomgått renoveringar med syfte att bli mera tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättningar. Tillgängligheten när det gäller sjukhuset är hög. Tillgängligheten när 

det gäller teatern är inte god då den är 62%. Biografen har en relativt hög tillgänglighet som 
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ligger på 86%. Utifrån tabellen kan inte konstateras att de lokalerna som är belägna i centrum 

är mera tillgängliga än dem som är belägna utanför centrum eller tvärtom.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka tillgängligheten för rullstolsburna personer i 

publika lokaler i ett avgränsat geografiskt område i Grekland. Resultatet av studien visar att 

det finns brister i tillgängligheten i samtliga publika lokaler. Ingen av de publika lokalerna 

som undersöktes var 100% tillgänglig.  Enligt Iwarsson och Ståhl (2003) är tillgänlighet en 

förutsättning för användbarhet och eftersom resultatet av studien visar på brister i 

tillgängligheten påverkar detta även användbarheten. Användbarhet innebär att en person ska 

kunna använda, förflytta sig i och befinna sig i miljön på samma villkor som andra 

medborgare. Användbarhet handlar om användarens perspektiv och innebär användarens 

subjektiva bedömning och upplevelse av den fysiska miljön (ibid). I resultatet framkom att 

bedömningsområdet gångväg som leder till entrén hade inga stora brister i tillgängligheten 

men användbarheten begränsades, på grund av att flera gångvägar hade en lutning som 

översteg den maximala tillåtna lutningen och på grund av att flera gångvägar inte uppfyllde 

normen om säkerhet. Dessa faktorer kan innebära att rullstolsburna personer inte kan använda 

gångvägen och därmed ta sig till entrén och vidare in till den publika lokalen. 

Bedömningsområdet entré visar inte heller några stora brister i tillgängligheten, dock kan 

bankens entré som inte uppfyller normen för entrédörrens passagemått också starkt begränsa 

lokalens användbarhet då den rullstolsburna personen inte kan ta sig in i lokalen. Att 

rullstolsburna personer inte kan ta sig in innebär att de utestängs från att vara delaktiga i de 

aktiviteter som lokalen erbjuder (Handisam, 2010). Att exkludera personer med 

funktionsnedsättningar och inte ge dem likvärdig tillgäng till samhället kan vara uttryck för 

diskriminering (Fänge, Iwarsson & Persson, 2002). Dessutom framgick i resultatet att det 

finns flera brister i tillgängligheten när det gäller ramper och hissar. Biografen till exempel, 

som har relativt hög tillgänglighet på 86%, är en publik lokal som är utformad i nivåer med 

trappor och som saknar både ramper och hiss, något som begränsar lokalens användbarhet. 

Brister i ramper och hissar kan medföra att rullstolsburna personer inte tar sig vidare till andra 

våningar. Att inte kunna ta sig dit man vill innebär aktivitetsbegränsningar och att kunna 

utföra aktiviteter är väsentligt för personens hälsa och välbefinnande (Blesedell Crepeau, 

Cohn & Boyt Schell, 2009). Tillgänglighet i den fysiska miljön är en grundläggande 
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förutsättning för aktivitet, delaktighet och hälsa och brister i tillgängligheten påverkar 

personens utförande av aktiviteter och kan leda till aktivitetsbegränsningar och  

delaktighetsinskränkningar (Letts, Rigby & Stewart, 2003). En fråga som har väckts under 

studiens gång är i vilken utsträckning de publika lokalerna som undersöktes är användbara för 

rullstolsburna personer? Det skulle vara av intresse vid vidare forksning att göra en kvalitativ 

studie med syfte att beskriva rullstolsburna personers upplevelse av den fysiska miljöns 

användbarhet.  

 

De brister i tillgängligheten som har framkommit i resultatet kan bero på flera saker. I vissa 

fall, till exempel när det gäller ramper och hissar, kan tillgänglighetsproblem bero på 

ekonomiska incitament och på att det kostar för mycket att investera i sådana 

tillgänglighetsåtgärder. Brister i tillgängligheten kan också bero på otillräckliga kunskaper 

kring funktionsnedsättningar och tillgänglighetsfrågor eller på att rullstolsburna personer och 

experter i tillgänglighet inte konsulteras och inkluderas i utformningen av publika lokaler. 

Faktorer i den fysiska miljön är viktiga i att definiera personer med funktionsnedsättningars 

status i samhället (Iwarsson, Fänge, Hovbrandt, Carlsson, Jarbe & Wijk, 2004) och helt enkelt 

kan tillgänglighetsproblem bero på att tillgänglighet inte prioriteras. Yttranden som avspeglar 

åsikten om att den fysiska miljöns tillgänglighet är mindre viktig då personer med 

funktionsnedsättningar ofta har personlig assistans, avspeglar också attityder som inte tar 

hänsyn till frågor som medborgarskap, självständighet och jämställdhet (Iwarsson et al., 

2004).  

 

Att bedömningsområdet entré har visat en god tillgänglighet och att området ramper har visat 

på stora brister i tillgängligheten är i enlighet med tidigare studier som undersökte 

tillgängligheten för rullstolsburna personer i publika lokaler i länder såsom Zimbabwe och 

Turkiet (Nilay Evcil, 2009; Useh, Moyo & Munyonga, 2001). Den goda tillgängligheten i 

området entré kan dock vara rent slumpartad och inte med syfte att möta behoven av 

rullstolsburna personer (Useh, Moyo & Munyonga, 2001). I en studie av Hamzat och Dada 

(2005) rapporterades hög tillgänglighet i 2 utav 3 bedömda sjukhus, ett resultat som också är i 

enlighet med denna studie, då sjukhuset i denna studie visar på 90% tillgänglighet. Faktumet 

att sjukhuset uppfyllde de flesta av de bedömda punkterna visar på att de punkterna utgjorde 

en del av planeringen, utformningen och konstruktionen av sjukhusets byggnad. I motsats, 

visar faktumet att ramperna i samtliga publika lokaler saknade ledstänger och markering att 

inte tillräcklig hänsyn har tagits till detta område (Rivano-Fischer, 2004). Den bristande 
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tillgängligheten som framkom i resultatet kan tyda på att tillgänglighetsaspekter inte har 

beaktats vid utformningen av de publika lokalerna. Detta visar på att åtgärder vidtagna för att 

lösa tillgänglighetsproblem ofta är tillsatta och gäller bara detaljer, utan stor ambition att lösa 

situationen i sin helhet (Iwarsson et al., 2004). Utifrån det resultatet kan man konstatera att en 

tillgängligare miljö kan uppnås och onödiga kostnader kan undvikas om 

tillgänglighetsaspekter integreras redan i planerings- och byggprocessen (Svensson, 2008).  

 

Som tidigare nämnts, framkom i resultatet att det finns ett flertal tillgänglighetsproblem. Detta 

tyder på att rullstolsburna personer får en minskad delaktighet i aktiviteter vid besök i de 

publika lokalerna. Det tyder vidare på att rullstolsburna personers möjligheter att fullt ut delta 

i samhället är begränsade. Enligt Kielhofner (2008) är delaktighet en persons engagemang i 

det dagliga livets aktiviteter som är nödvändig för en persons välbefinnande. Eftersom 

personer med funktionsnedsättningar är mer sårbara för miljömässiga krav än andra personer, 

kan detaljer vara avgörande för vad de kan klara av i sitt dagliga liv (Iwarsson et al., 2004). 

Varje steg i undanröjandet av hinder, även undanröjandet av små hinder, påverkar avsevärt 

möjligheten att utföra efterlängtade aktiviteter, speciellt hos personer med flera 

funktionsnedsättningar, vilket gör alla steg mot ökad tillgänglighet och användbarhet ytterst 

värdefulla (Fänge et al., 2002). Resultatet som framkom i studien indikerar på att flera 

bedömningspunkter kan anses som enkelt avhjälpta hinder som kan undanröjas med syfte att 

öka tillgängligheten. Ett sådant exempel kan vara att hinder i gångvägar eller i korridorer tas 

bort för att ge utrymme för att passera med rullstol. I resultatet framkom därutöver att en 

publik lokal, nämligen teatern, hänvisade rullstolsburna personer från huvudentrén till en 

tillgänglig alternativ entré. Att behöva använda en alternativ entré i publika lokaler kan 

innebära ojämlika och förolämpande upplevelser som inte främjar delaktighet (Fänge et al., 

2002).  

 

Begränsningar och krav från den fysiska miljön kan påverka en persons motivation och 

aktivitetsutförande och även påverka utvecklingen av personens vanor och roller. Personens 

vanor är viktiga då de ger struktur och förutsägbarhet till livet. En persons roller ger en känsla 

av identitet och bestämmer vilka aktiviteter personen utför (Kielhofner, 2008). Att resultatet 

visade på brister i tillgängligheten innebär att aktivitetsutförandet begränsas. Enligt 

Kielhofner (2008) kan minskad tillgång till eftersträvade aktiviteter sänka en persons 

motivation och vidare sänka personens intresse för aktiviteten. Att leva med 

funktionsnedsättningar kan innebära att förhållandet mellan personen och miljön förändras 
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dramatiskt, något som kan resultera i ett behov av nya vanor och rutiner, och att förlora sina 

roller kan medföra känslor av en förlorad identitet, struktur och mening med livet (ibid).  

 

Universiell design är synonymt med “design för alla” och avser utformningen av produkter 

och miljöer som kan användas av alla personer, oavsett ålder eller funktionsförmåga 

(Iwarsson & Ståhl, 2003; Ringaert, 2002). Genom att den fysiska miljön utformas med hänsyn 

till personer med olika funktionsförmågor skapas en miljö som är bättre för alla (Ringaert, 

2002). Valida och reliabla bedömningar av den fysiska miljön kräver ett professionellt såväl 

som ett användarperspektiv. Ett samspel mellan dessa perspektiv kan bättre förklara påverkan 

av den fysiska miljön på aktivitet och delaktighet än gör det professionella perspektivet eller 

användarperspektivet enskilt (Fänge et al., 2002). För att kunna vara till hjälp för 

samhällsplaneringsändamål bör användarnas bedömning av miljön inte vara alltför personlig, 

utan avspegla behov på grupp- eller populationsnivå (Iwarsson & Ståhl, 2003). Publika 

lokaler är lokaler riktade till allmänheten där den universiella designens principer borde kunna 

appliceras för att alla personer, inklusive rullstolsburna personer, ska kunna använda dessa 

viktiga miljöer. Med gedigna kunskaper kring personens färdigheter, funktionsnedsättningar 

och interaktionen mellan personen och miljön har arbetsterapeuter mycket att erbjuda till 

universiell design (Letts et al., 2003).  

 

I denna studie, och på grund av urvalets storlek, är slutsatser svåra att dra. Dessvärre var det 

endast en publik lokal, nämligen banken, som byggdes alldeles nyligen, något som begränsar 

eventuella slutsatser angående nyare trender kring tillgänglighet. Det är intressant att 

konstatera att två publika lokaler – matvaroaffären som byggdes 1999 och biografen som 

byggdes 1967, hade ingen laglig förpliktelse att vara tillgängliga, ändå jämförs de fördelaktigt 

med resterande publika lokaler som enligt lag måste vara tillgängliga. Varför följer inte 

resterande publika lokaler lagen om tillgänglighet? Vad får detta för konsekvenser för de 

ansvariga för de publika lokalerna? Vilken instans kontrollerar om huruvida lagen om 

tillgänglighet följs? Dessa är frågeställningar som vore intressanta att besvara vid vidare 

forskning. Skälen bakom matvaroaffärens och biografens ökade tillgänglighet är öppna att 

diskutera. Kanske är kännedom kring rullstolsburna personers behov ett skäl. Kanske beror 

den ökade tillgängligheten på att matvaroaffären och biografen är privata publika lokaler som 

eftersträvar att vara tillgängliga för att nå ut till flera kunder. Vid vidare forskning skulle en 

studie som undersöker statliga och privata publika lokaler och som involverar ett större urval, 

möjligtvis kunna belysa detta resultat och avslöja om huruvida det är typiskt (Martin, 1987).  
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Innevarande studie är ett första steg mot att undersöka tillgängligheten i publika lokaler i 

Grekland. Trots att studiens resultat inte kan generaliseras, visar resultatet att det förekommer 

mycket och viktig kunskap som kan förvärvas genom sådana studier (Nilay Evcil, 2009). 

Resultatet av denna studie skulle kunna användas för att påverka de ansvarigas vilja att göra 

förändringar för att öka den fysiska miljöns tillgänglighet. Att genomföra en studie med syfte 

att följa upp eventuella förändringar i publika lokaler efter att de ansvariga för de publika 

lokalerna har tagit del av denna studies resultat, kan vara intressant för vidare forskning.  

 

En aspekt som författaren inte har undersökt i denna studie men som skulle vara av intresse 

att undersöka är utrymningsvägarnas tillgänglighet, då det är av stor vikt att samtliga besökare 

i de publika lokalerna kan ta sig ut vid brand eller annan fara. 

 

Slutsats 

Författaren konstatera att det förekommer en bristande tillgänglighet för rullstolsburna 

personer i publika lokaler i det studerade området i Grekland. Detta indikerar att tillgänglighet 

är en fråga som måste tas i beaktande vid samhällsplanering. Det är väsentligt att öka 

tillgängligheten i publika lokaler så att rullstolsburna personer får tillgång till dessa viktiga 

miljöer. Fortsatta studier om tillgänglighet även för personer med andra 

funktionsnedsättningar vore av vikt. Detta för att uppmärksamma den bristande 

tillgängligheten och vidta åtgärder för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället 

för alla personer med funktionsnedsättningar. Att ta hjälp av arbetsterapeuter i planering och 

utformning av den fysiska miljön skulle kunna minska bristerna i tillgänglighet och främja 

hälsan och välbefinnandet för alla personer.  

 

Metoddiskussion 

Den kvantitativa ansatsen i studien stöds av Backman (2008). Enligt Backman (2008) är 

kvantitativa metoder sådana som innebär användning av mätningar och kvantifiering med 

hjälp av statistik. Den kvantitativa metoden stöds dessutom av Eljertsson (2003) då den 

kvantitativa ansatsen ska väljas när tanken med studien är att resultaten ska kunna kvantifieras 

och till viss grad generaliseras. 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) handlar reliabilitet om graden av överensstämmelse 

mellan olika mätningar där samma mätinstrument används, dvs. hur bra man mäter det som 

mäts och om huruvida man får samma resultat vid varje mätning. Urvalet som författaren 
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gjorde var litet i storlek och studien genomfördes i ett begränsat geografiskt område, något 

som innebär att resultatet inte representerar hur tillgängligheten är i publika lokaler för 

rullstolsburna personer i resterande delar av Grekland. Det innebär vidare att möjligheterna att 

generalisera studiens resultat är begränsade (jmf Backman, 2008). På grund av tids- och 

ekonomiska aspekter hade författaren inte möjligheten att bedöma samtliga publika lokaler i 

Grekland och studiens omfång var begränsad. Studien baseras på de 14 publika lokaler som 

bedömdes och som befinner sig på en stor ö i Grekland. Om författaren hade genomfört 

studien inom ett större geografiskt område hade fler publika lokaler kunna bedömas och 

möjligheterna att generalisera studiens resultat kunnat öka.  

 

Checklistan som användes i denna studie formulerades utifrån den grekiska checklistan för 

bedömning av tillgängligheten i publika lokaler för personer med funktionsnedsättningar. Vid 

utformningen av checklistan valde författaren ut bedömningspunkter som enligt författarens 

kunskaper svarade upp mot tillgänglighet för rullstolsburna personer. Eftersom 

bedömningspunkterna valdes subjektivt av författaren påverkar detta studiens reliabilitet, då 

andra bedömningspunkter kunde ha valts om någon annan hade utformat checklistan.  Några 

av bedömningspunkterna har blivit subjektivt bedömda av författaren, exempelvis rampernas 

maximala lutning, då det ibland har varit svårt att konkret mäta, och bedömningen av 

belysningen, då författaren inte haft instrument för att mäta ljus. Detta påverkar också 

studiens reliabilitet eftersom resultatet kan skilja sig mot om någon annan utför samma 

bedömning.  Utöver de subjektivt bedömda punkterna har en stor mängd objektiv data samlats 

in utifrån de lagar och bestämmelser som gäller under tiden då studien genomfördes.  

 

Vid bedömning av tillgängligheten använde författaren samma mätinstrument för samtliga 

publika lokaler – ett måttband, något som enligt författaren säkrar mätningarna och ökar 

studiens reliabilitet. Studiens reliabilitet ökar också utav att det har varit författaren själv som 

har genomfört bedömningen av de publika lokalerna, något som innebär att bedömningen har 

varit konsekvent och likvärdig för samtliga publika lokaler. Hade författarna varit två och 

hade de delat upp bedömningen av de publika lokalerna, hade studiens reliabilitet minskat då 

bedömningen skulle ha genomförts av två olika personer med olika bedömningssynpunkter.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) avser validitet att man mäter det som ska mätas, alltså att 

rätt sak mäts. Tillgängligheten i denna studie baseras på grekiska lagar och bestämmelser om 

tillgänglighet. Författaren har inte valt att utgå ifrån svenska lagar och bestämmelser om 
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tillgänglighet då dessa inte kan appliceras på publika lokaler i Grekland. Av den anledningen 

har författaren valt att utgå från grekisk lagstiftning, något som enligt författaren stärker 

studiens validitet.  

 

Där det fanns flera korridorer, innerdörrar, hissar, har författaren valt att bedöma samtliga och 

sedan göra en sammanställning. Detta anser författaren öka studiens validitet mot om 

författaren hade valt att bedöma en innerdörr och sedan generalisera resultatet för restrande 

innerdörrar utan att ha bedömt dem.  

 

Faktorer såsom om det förekommer en organiserad parkeringsplats nära den publika lokalen, 

antalet parkeringsplatser som förekommer, om det finns handikapparkering och hur den är 

utformad samt antalet handikapparkeringsplatser som finns, har inte undersökts i denna 

studie, något som sänker studiens validitet. Författaren valde medvetet att inte bedöma 

ovanstående faktorer på grund av att studien var begränsad tidsmässigt, men att utöka studien 

genom att bedöma dessa faktorer, kan berika studien ytterligare.  

 

  
Tillkännagivande 

Författaren vill tacka de ansvariga för de publika lokalerna som har givit sitt godkännande för 

genomförande av undersökningen i deras lokal och därmed gjort denna studie möjlig att 

genomföra. Författaren vill även ge ett stort tack till Alexandra Olofsson för god handledning 

och värdefull hjälp under hela arbetets gång.  
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Bilaga 1 

Checklista  
för bedömning av tillgängligheten för rullstolsburna personer i publika lokaler  

 
                                                                           

                                                                                                               1= uppfyller norm 
                                                                                  0= uppfyller ej norm 

                                                                                        - = finns ej 
 
Typ av publik lokal ______________ 

Antal våningar __________________ 

Byggår  ________________________ 

I eller utanför centrum ____________ 

Senaste renovering/ombyggnation ____________

 

 
Gångväg som leder till entrén 
 
Bredd minst 1,30m                                                                                                  ___________ 
 
Gången är enkel att följa och har plan yta utan trappsteg 
eller ojämnheter                                                                                                       ___________ 
 
Max lutning 5%                                                                                                       ___________ 
 
Gången har inga som helst hinder (ex växter, sittplatser, skyltar mm)                   ___________      
 
Gången är säker (ex korsas inte med cykelbana, bilparkering osv)                        ___________        
 
Ytan är fast, hård och jämn utan mellanrum (sand, jord, löst grus,  
stenplattor med mellanrum, trädäck med skarvar är ej lämpligt material.              ___________ 
Asfalt, betong, trädäck utan skarvar är lämpligt).                                         
 
Eventuella ramper är minst 1,50m breda                                                                ___________ 
 
  
Kommentarer: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Entré 
 
Entrédörren kan öppnas eller skjutas (dörren är inte en roterdörr)                         ___________                         
 
Passagemått (bredd minst 0,90m)                                                                           ___________ 
 
Tröskel (maximal höjd 2cm)                                                                                   ___________ 
 
Kan man stiga in i byggnaden genom plan yta, eller om trappsteg  
finns genom ramp med max lutning 5% (eller 6% för ramper upp                        ___________ 
till 8m längd)                                                          
 
Entrédörren är inte tung utan är lätt att öppna/stänga                                             ___________ 
 
Har god belysning                                                                                                   ___________ 
 
Ev. dörrklocka (placeras 0,90-1,20m över golv)                                                    ___________ 
 
Om alternativ entré, och om denna inte är ständigt öppen, förekommer  
larmanordning kopplad till bemannat utrymme för att tillkalla hjälp                     ___________                       
 
Om alternativ entré, förekommer då tydlig skyltning med den  
internationella handikappsymbolen samt med hänvisningspilar                            ___________ 
som leder den rullstolsburna personen från huvudentrén till den 
alternativa tillgängliga entrén  
 
Entrén leder direkt till entréhall eller till gång som leder fram till hiss                  ___________ 
   
 
Kommentarer: 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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Entréhall och andra allmänna utrymmen i lokalen 
 
Fritt utrymme mellan möbler och utrustning för att passera och  
manövrera med rullstol finns (passagebredd minst 0,90m och                              ___________ 
manöverutrymme 1,50x1,50m)  
 
Fritt utrymme finns mellan möbler för person i rullstol 
(minst 0,80x1,30m)                                                                                                 ___________ 
 
Har god belysning                                                                                                    __________ 
 
Om amfiteater, förekommer på första eller sista sittraden             
fritt utrymme mellan sittplatser, uppfällbara platser eller platser som                   ___________ 
kan tas bort så att person i rullstol får plats (minst 0,80x1,30m) 
 
Om platsen är utformad i olika nivåer finns åtminstone en del av  
utrymmet som tillåter rullstolsburna personer att passera                                      ___________ 
 
Om pedestal finns, förekommer ramp eller rullstolshiss/plattformshiss                ___________ 
 
Golvet är inte halt och inte heller blankt med störande reflexer                             ___________ 
 
Receptionen/disken har nödvändig del åtminstone 1,00m lång,  
0,80m hög och med fritt utrymme under (minst 60cm djup) så                             ___________ 
att person i rullstol ska kunna nå den framifrån                                                          
 
Passagebredd framför receptionen/disken 0,90m                                                   ___________ 
 
Manöverutrymme framför receptionen/disken 1,50x1,50m                                   ___________                         
 
Lokalen har åtminstone en person anställd som har kunskaper kring 
personer med funktionsnedsättningar                                                                     ___________ 
 
Ev. telefonkiosk, bankomat samt annan teknisk utrustning som är  
avsedd att användas av publiken har skärm och knappar placerade                       ___________ 
0,90-1,20m över golvet                                                                                                            
 
Utrymme för att tillåta vändning med rullstol framför automaten ska 
finnas (1,50x1,50m)                                                                                                ___________ 
  
Telefonkiosk, bankomat och annan teknisk utrustning 
 har fritt utrymme under så att person i rullstol ska kunna nå                                 ___________ 
automaten framifrån (minst 60cm djup)                                          
 
Kommentarer: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Korridorer  
 
Passagemått minst 1,30m. På begränsade utrymmen bör  
passagemåttet vara minst 0,90m utan några som helst hinder                              ____________                        
  
Korridoren är enkel att följa och har plan, jämn yta utan ojämnheter                  ____________                        
  
Har god belysning                                                                                                 ____________ 
 
Max lutning 5%                                                                                                     ____________ 
 
Inga som helst hinder finns i korridoren (ex växter, sittplatser,  
skrivare, kopiator mm). Om sådana hinder finns är dessa                                    ____________ 
placerade på ena sidan av korridoren med förutsättningen att  
resterande passagemått är minst 0,90m                                                                
 
Korridoren har lokalt manöverutrymme 1,50x150m                                            ____________ 
 
Golvet är fast, beläggningen är hård (ingen mjuk matta) utan mellanrum           ____________  
 
Korridoren har dubbla ledstänger i två höjder (0,70m  
respektive 0,90m över golvet) på bägge sidor                                                      ____________ 
 
 
Kommentarer: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Innerdörrar 
 
Passagemått (bredd minst 0,85m)                                                                         ____________ 
 
Dörren kan öppnas eller skjutas                                                                            ____________ 
 
Innerdörren är inte tung utan är lätt att öppna/stänga                                           ____________ 
 
Automatisk dörrstängare finns ej                                                                          ____________ 
 
Dörrhandtaget är rakt och inte runt/sfäriskt                                                          ____________ 
 
 
Kommentarer:  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Ramper 
 
Max lutning 5% (eller 6% för ramper med längd upp till 8m)                             ____________ 
 
Bredd 1,30m                                                                                                          ____________ 
  
 Dubbla ledstänger på båda sidorna förekommer i två höjder 
 (0,70m respektive 0,90m över golvet)                                                                 ____________ 
 
Ledstängerna går 0,30m förbi rampens båda ändar                                              ____________ 
 
Platt område finns i början och slutet av rampen med bredd  
lika med rampens bredd samt 1,50m långt                                                           ____________ 
 
Vilplan har bredd lika med rampens bredd och är minst 1,50m långt                  ____________                         
 
Rampen är markerad i dess början och slut samt där riktningen 
ändras med stark gul färg som har bredd minst 0,30-0,40m                                 ____________                        
 
Rampens beläggning är sådan att man inte riskerar att halka                               ____________ 
 
Ledstång eller hög kant på 10cm som avåkningsskydd finns  
på rampens bägge sidor                                                                                         ____________ 
 
 
Kommentarer: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Hissar 
 
Korgmått minst 1,10x1,40m (acceptabelt korgmått i 
gamla byggnader är 0,90x1,30m)                                                                           ___________ 
 
Nivåskillnad (stannar hissen i nivå med golvet)                                                     ___________ 
 
Hissdörren är automatisk skjutdörr eller slagdörr med  
automatisk dörröppnare                                                                                          ___________ 
 
Hissdörrens passagemått minst 0,80m                                                                    ___________ 
 
Anropsknapp och hisspanel är placerade 0,90-1,20m över golvet                         ___________                         
 
Utrymmet fråmför hissen och mellan den och vägg, trappa eller  
annat hinder är 1,50m (för att kunna vända med rullstol)                                       ___________                        
 
 
Kommentarer:         
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Toalett/ Hygienrum  
 
I publika lokaler som byggs efter år 2000 måste 5% av toaletterna 
/hygienrummen avsedda för publiken eller en toalett/ett hygienrum                     ___________ 
per våningsplan vara tillgängliga och kunna användas av rullstolsburna  
personer      
 
I publika lokaler som har uppförts före år 2000 måste minst en toalett                 ___________ 
/ett hygienrum göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar                                                           
 
Utrymmet fråmför toalettens dörr är 1,50x1,70m om dörren är utåtgående  
och 1,50x1,50m om dörren är en skjutdörr                                                             ___________ 
 
Dörren är utåtgående eller skjutdörr                                                                       ___________ 
 
Passagebredd minst 0,90m                                                                                      ___________ 
 
Draghandtag finns horizontellt längs dörrbladet på  
utsidan och insidan av dörren                                                                                  ___________                        
 
Dörrtrycke finns på dörrens utsida och dörrens insida                                           ___________ 
  
Har god belysning                                                                                                   ___________ 
 
Toalettens sitthöjd är 0,45-0,50m                                                                           ___________ 
 
Avståendet mellan sittringens framkant och bakomliggande vägg  
är 0,75-0,80m                                                                                                          ___________ 
 
Bredvid toalettstolen, åtminstone på ena sidan, finns fritt utrymme 
med bredd minst 0,90m för att underlätta överflyttning i sidled för                       ___________ 
person i rullstol                          
 
Armstöd på bägge sidor av toalettstolen 0,75m långa och  
placerade 0,70m över golvet (överkant)                                                                 ___________ 
 
Åtminstone ett armstöd, det mot det fria utrymmet, ska  
kunna fällas upp och låsas fast                                                                                ___________ 
 
Toalettpappershållare på ena armstödet                                                                  ___________ 
 
Handdusch/bidédusch är placerat bredvid toalettstolen                                         ___________ 
 
Spolningsreglage är placerat så att personen i rullstol kan κomma åt det              ___________                        
 
Tvättstället är grunt och placerat till överkant 0,80-0,85m 
och till underkant 0,70m över golvet                                                                      ___________ 
 
Tvättstället har fritt utrymme under det (utan fot) så att 
personen i rullstol kan komma tillräckligt nära                                                      ___________ 
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Måtten på tvättstället är ca 0,68x0,60m                                                                 ___________ 
Bredvid tvättstället och på samma nivå finns bänk                                                ___________ 
 
Vatten och blandare kan nås. Vattnet kan sättas på med fotocell                          ___________ 
 
Spegeln är placerad 1,00m över golvet (underkant) och är minst 1,00m lång       ___________                         
 
Mellan toalettstol, tvättställ och annan utrustning samt väggarna  
förekommer fritt utrymme med diameter 1,50m                                                    ___________ 
 
Larmanordning finns 0,15-0,20m över golvet och är kopplat till  
signallampa som visar att larm har utlösts vilken finns på utsidan                        ___________ 
av dörren på dess överkant                              
 
Kontakten för att tända/släcka lampan är stor och är placerad 0,90-1,20m           ___________ 
över golvet                                                          
 
Krokar är placerade 1,20 och 1,80m över golvet                                                  ____________ 
 
Golvbeläggningen är inte hal                                                                                ____________ 
 
Ev. dusch är minst 1,20x1,20m                                                                             ____________ 
 
Inga niväskillnader finns mellan duschens och badrummets golv                        ____________                        
 
I duschen finns vägghängd uppfällbar duschpall på höjden 0,50m                      ____________                         
 
Stödhandtag finns på väggen. Dessa är placerade horizontellt 
och lodrät 0,90m över golvet (översta kanten av det lodräta 
handtaget är max 1,80m över golvet)                                                                   ____________ 
 
Stödhandtagen har diameter 30-40mm                                                                 ___________ 
 
Handduschen kan fixeras på olika höjder med min höjd 1,10m 
över golvet och max höjd 2,20m över golvet                                                        ___________ 
 
Tvålkoppen placeras 0,90-1,10 över golvet                                                          ___________ 
 
 
Kommentarer: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
 
Förfrågan om medverkan i studie 
 
Information till ansvariga 
 
Jag, Georgia Sofianou, är student vid arbetsterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska 
Universitet. Jag kommer att genomföra en studie med syfte att undersöka tillgängligheten för 
rullstolsburna personer i publika lokaler i ett avgränsat geografiskt område i Grekland.  
 
Enligt Greklands Inrikesdepartement har åtgärder vidtagits för att hantera 
tillgänglighetesproblemen i publika lokaler och därmed motverka uteslutningen av personer 
med funktionsnedsättningar. En studie om tillgänglighet i publika lokaler kan ge en bild av 
hur situationen ser ut för personer med funktionsnedsättningar i Grekland. Jag kontaktar er 
eftersom ni står som ansvariga för en publik lokal och vill informera er om denna studie samt 
få er tillåtelse för att bedöma tillgängligheten i lokalen.  
 
Tillgängligheten i lokalen kommer att bedömas med stöd av en checklista som baseras på den 
grekiska checklistan för bedömning av tillgängligheten i publika lokaler. Undersökningen är 
begränsad till de allmänna utrymmena i lokalen. Områderna som kommer att bedömas är 
gångvägar som leder till entré, entréer, entréhall och andra allmänna utrymmen i lokalen, 
korridorer, innerdörrar, ramper, hissar och toaletter/hygienrum. Bedömningen beräknas ta ca 
1 timme och kommer att genomföras så diskret som möjligt. Deltagandet i studien är frivilligt 
och innebär inte några kostnader eller förpliktelser för er.  
 
Materialet som samlas in kommer att presenteras i form av ett examensarbete. Det insamlade 
materialet kommer att hanteras på sådant sätt att endast jag och handledaren kommer att ha 
tillgång till det. Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå Tekniska 
Universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) sommaren 2011. Efter att studien genomförts och 
publicerats kommer insamlad information att förstöras.  
 
 
Jag kontaktar er inom ca en vecka för att höra om ni har några frågor kring studien.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Arbetsterapeutstudent                            Handledare 
Georgia Sofianou                                   Universitetsadjunkt 
Koboltstigen 6                                        Alexandra Olofsson 
587 29 Linköping                                   Luleå Tekniska Universitet, 971 87 Luleå 
0030 697 97 62 499                                0046 920 49 10 00 
geosof-8@student.ltu.se                          
  
 
  
  


