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Abstract 

This thesis work in information design with a focus on spatial design is about how 
people's needs, in addition to the natural ones, can be considered in a handicap toilet 
to include a broader target group. The study is a case study and was conducted 
together with the research institute Rise Sics, which is a multicultural company with 
employees of different ages. 

The empirical material that has been collected is through participatory observations, 
questionnaire surveys and focus groups. The study's questions are answered with the 
help of the collected empirical data and of the chosen theories about how a room can 
be made available through color and light and with principles in interaction design: 
affordance, signifiers, constraints, mappings, feedback and conceptual model. 

The aim of the study has been to deliver a design proposal that shows a breadth of 
inclusion aspects. The hope of the study is that it will inspire a change in other public 
toilet spaces, as the study has shown a need to change the toilet culture that exists 
today. 

Keywords 
Information design, spatial design, toilet design, accessibility, light, color, 
interaction design 
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Sammanfattning 

Det här är ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktning rumslig 
gestaltning. Studien handlar om hur människors behov, utöver de naturliga, kan 
inkluderas på en handikapptoalett för att inkludera en bredare målgrupp. 
Undersökningen har gjorts som en fallstudie tillsammans med forskningsinstitutet 
Rise Sics i Västerås som är ett mångkulturellt företag med anställda i olika åldrar.  

Det empiriska material som har samlats in är genom deltagande observation, 
enkätundersökning och fokusgrupp. Frågeställningen i arbetet besvaras med hjälp 
den insamlade empirin samt av valda teorier om hur ett rum kan tillgängliggöras 
genom färg och ljus samt med principer inom interaktionsdesign: affordance, 
signifiers, constraints, mappings, feedback och conceptual model.  

Målsättningen med studien har varit att leverera ett gestaltningsförslag som visar på 
en bredd när det gäller inkluderingsaspekter. Förhoppningen med studien är att den 
ska inspirera till en förändring på andra allmänna toalettutrymmen, då det genom 
arbetets gång visat ett behov av att förändra toalettkulturen som finns idag. 

Nyckelord 
Informationsdesign, rumslig gestaltning, toalettdesign, tillgänglighet, ljus, färg, 
interaktionsdesign  
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a privilege, which we all deserve.” 
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1.  Inledning 

Alla människor har ett naturligt behov av att gå på toaletten. Toaletten är oftast det 
första vi besöker på morgonen och det sista vi använder på kvällen. När vi besöker 
en ny byggnad är det inte ovanligt att vi gärna avsöker rummet efter toaletter för att 
veta vart vi ska vända oss om behovet uppstår. 

Enligt en artikel som tidningen Metro publicerade i mars 2017 spenderar människan 
i snitt sex månader av sitt liv på toaletten (metro.se, 2017). Ändå är toaletten ett 
utrymme vars utformning det inte närmare fokuserats på i dagens offentliga miljöer. 
Toaletten som utrymme är oftast utformad på ett sätt som idag endast uppfyller våra 
mest grundläggande behov, så att vi har någonstans att vända oss när nöden kallar.  

Trots det, menar Greed (2003, s. 5), professor i inkluderande stadsplanering, att det 
inte finns någon idealisk utformning för hur en toalett ska se ut. Det är omöjligt att 
göra en ”one size fits all” designlösning eftersom det finns för många variabler att 
förhålla sig till. Även om det finns vissa bestämmelser för vad som ska integreras på 
toaletten går det att diskutera vidden av hur detta möter våra behov.  

Ett så pass vanligt behov som kvinnors menstruation tas ofta inte hänsyn till när det 
kommer till allmänna toaletter. Förutom att kvinnor på grund av sin menstruation 
oftare behöver uppsöka toaletten är kvinnor också mer utsatta för smittor i och med 
att deras genitala delar måste komma i kontakt med toalettsitsen (Anthony & 
Dufresne 2007, s. 273). Ett annat exempel är toalettbås som ofta är svåra att 
manövrera oavsett om du har nedsatt rörelseförmåga eller inte, även fast båset är 
designat efter ”normal standard” (Greed 2003, s. 195).  

Våra olika toalettvanor är ett tredje exempel. Vi använder toaletten olika beroende 
på vilken kontext vi befinner oss i, vilket gör att toalettutrymmen ser olika ut världen 
över. Även fast toalettstolen är det särklass vanligaste att mötas av när du besöker en 
toalett utomlands, finns det olika varianter på denna. I Japan har toalettstolarna till 
exempel knappar som används för att skölja sina genitala delar. I andra delar av 
världen finns det så kallade huk-toaletter (ett hål i marken). I många länder används 
heller inte toalettpapper, utan istället tidningspapper, löv, tygtrasor eller vatten 
(Greed 2003, s. 121–122).  

När man pratar om inkluderingsaspekter är det främst rörelsehindrade och äldre som 
inkluderas på dagens toalettutrymmen. Anthony & Dufresne (2007, s. 270) skriver 
att även om det diskuterats hur människor av olika kön, samhällsklasser och sexuella 
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läggningar har diskriminerats från toaletten är det än så länge bara människor av 
olika etnicitet och med nedsatt rörelseförmåga som tagits upp i amerikansk federal 
lagstiftning för allmänna toalettutrymmen. 

Det går att ställa sig frågan, hur designas en toalett för att inkludera fler behov? Att 
designa efter människors behov handlar inte bara om att göra en lösning funktionell 
genom att rätta sig efter våra fysiska behov. Vi har även kognitiva behov som 
tillfredsställs om designlösningen är lätt att använda, interagera och förstå genom 
exempelvis symboler eller knappar. Dessutom finns det emotionella behov som 
uppfylls när en designlösning överträffar alla våra förväntningar – som gör att vi inte 
vill leva utan den (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015, s. 67).  

Tidigare har fokus legat på att designa toaletter efter våra fysiska behov. Forskning 
har bland annat syftat till att utreda toaletters relevans i det publika utrymmet, om att 
toaletterna bör bli fler (Greed 2003, s. 3). Jag vill nu ta forskningen vidare genom att 
inkludera människors behov i ett bredare perspektiv. 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur behov - både fysiska, 
kognitiva och emotionella - och inkludering går hand i hand när det kommer till 
toalettdesign. Målsättningen är att leverera ett gestaltningsförslag som visar på en 
bredd när det gäller inkluderingsaspekter. Förhoppningen är att delar av 
gestaltningsförslaget i framtiden ska kunna appliceras på andra allmänna 
toalettutrymmen, såsom företagstoaletter, då jag ser ett behov av att förändra 
toalettkulturen som finns idag. 

Detta leder till de frågeställningar som arbetet har för avsikt att besvara: 

• På vilket sätt kan ett toalettutrymme gestaltas utifrån människors specifika behov 
för att inkludera en bredare målgrupp på handikapptoaletten?  

• Vilka behov kan inkluderas och vilka behov måste exkluderas utifrån ett 
designperspektiv? 

Då problematiken med tillgängliga toaletter sträcker sig längre än vad denna studie 
syftar till har en del avgränsningar behövts göras. Greed (2003, s. 8) tar till exempel 
upp aspekter som hygien, vilket inte kommer tas upp i denna studie. Inte heller 
renhållning av toaletter kommer att diskuteras, även om det i ett vidare arbete bör 
beaktas. Studien tar heller inte upp ergonomiska aspekter. 

I den slutgiltiga gestaltningen har ingen hänsyn tagits till varken byggnadstekniska 
aspekter eller kostnader. Fokus ligger istället på tillgänglighet och hur behov kan 
inkluderas på toalettutrymmet.  
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2. Teori 

I det här avsnittet presenteras den teori som gestaltningsförslaget grundar sig i. 
Bland annat berättas det om hur principer för interaktionsdesign kan användas i 
utformandet av en toalettmiljö och vikten av tillgänglighetsaspekter.  

2.1 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är en viktig aspekt att beakta inom den rumsliga gestaltningen samt 
inom ämnet informationsdesign. Detta för att inte verka exkluderande när det 
kommer till miljöer vi dagligen vistas i. Rummets form tillsammans med dess olika 
modaliteter – som visuella element, ljud och ljus – indikerar på vad som är 
tillgängligt i rummet och för vem. Bristande tillgänglighet anses vara en form av 
diskriminering som infördes i diskrimineringsformerna i januari 2015. Det betyder 
att en person med funktionsnedsättning enligt lag inte får särbehandlas från personer 
som inte har en funktionsnedsättning (Swanstein & Henrikz 2014, s. 30-31). 

Det finns en del rekommendationer och regelverk som beskriver hur man 
tillgängliggör miljöer för personer med en funktionsvariation. Nedan kommer en 
beskrivning av vad som menas med en visuellt tydlig miljö och hur färg och ljus i 
samverkan kan förtydliga rumsformen. Även hur principer för interaktionsdesign 
kan tillgängliggöra för de fysiska ting som finns i miljön presenteras nedan.  

2.1.1 Visuellt tydlig miljö 
Att känna sig trygg och förstå den miljö man befinner sig i är avgörande för 
välbefinnandet. För människor med nedsatt synförmåga ter många offentliga miljöer 
sig tämligen platta i den benämning att det är svårt att urskilja specifika detaljer, 
vilket gör att ytor kan smälta samman eller nivåskillnader svåra att bedöma. En tydlig 
färg- och ljussättning kan eliminera svårigheter som avstånd till väggar eller 
nivåskillnader i golvet genom att den förtydligar rumsformen– vilket då påverkar 
den rumsliga förståelsen positivt (Wijk & Häggström 2014, s. 196). 

Ett rum kan bli visuellt tydligt om rummets olika ytor särskiljs från varandra genom 
att ges kontrasterade färger eller ljushet. Främst viktig är gränsen mellan väggar och 
golv. Även väggar som möts kan ges kontrasterande färg för att förtydliga rummet. 
För människor med nedsatt synförmåga rekommenderas främst tydliga 
kontrastmarkeringar för att synliggöra nivåskillnader i rummet som man kan riskera 
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att snubbla över (Wijk & Häggström 2014, s. 197). Det betyder att omotiverade 
mönster i golvbeläggningen kan te sig förvirrande för personer med nedsatt syn, då 
det kan uppfattas som nivåskillnader (Svensson 2012, s. 75) 

Något som påverkar rumsuppfattningen negativt är blanka ytor och material, som 
stora speglar eller kakelbeklädda väggar. Detta eftersom dessa kan ge besvärande 
reflexer (Svensson 2012, s. 66). 

Färgsättningen av rummet och rummets detaljer bör utformas för att minimera risken 
för bländning genom att låta både tak, fönsterväggar och fönstersnickerier vara ljusa. 
Det minskar kontrasten mellan det starka ljuset ute och den mörkaste väggen i 
rummet, som under dagtid är fönsterväggen. Ljusa väggar och tak minskar också 
risken för bländning från armaturer. Om rummet däremot är för ljust kan det 
upplevas som obehagligt för en del personer med synskada. Det är därför en fördel 
om dagsljuset kan avskärmas och belysningen regleras (Svensson 2012, s. 72–73). 

Dörrfoder och fönsterkarmar bör kontrastera i ljushet mot omgivande väggar. Det 
medför att det blir lättare att upptäcka en dörröppning eller fönsteröppning i väggen. 
Om dörren dessutom öppnas utåt mot en korridor bör själva dörrbladet också 
kontrasteras i färg så att man lättare kan uppmärksamma om dörren står halvöppen 
(Svensson 2012, s. 73). 

Toalettstolen är en viktig målpunkt på toalettutrymmen. Den syns bättre om den 
avviker i färg från golvet och väggarna. En kontrasterande bård bakom toalettstolen 
gör att toalettstolen blir lättare att hitta (Wijk & Häggström 2014, s. 194). Andra 
sittmöjligheter och eventuella armstöd måste dessutom kontrastera från golvet för att 
minska risken att man sätter sig bredvid (ibid, s. 196). 

Personer med nedsatt syn är dessutom beroende av goda ljusförhållanden. Med goda 
ljusförhållanden menas all form av dagsljusinsläpp, solljus, belysning, 
fönsterutformning, färgsättning och rumselement som kan inverka på ljuset. Det 
betyder att personer med nedsatt synförmåga oftast behöver mer ljus är 
normalseende, i vilket man bör kunna reglera ljussättningen i rummet (Svensson, s. 
266–267).  

Allmänbelysning är oftast inte tillförlitligt nog, utan bör kompletteras med fler 
belysningsalternativ. Belysningen får dock inte blända. Därför är placeringen av 
armaturer viktig. En ljuskälla får inte synas vid normal synriktning, oavsett om 
personen sitter i rullstol eller ej (Svensson 2012, s. 269).  

Finns det något som behöver uppmärksammas i rummet kan detta göras genom extra 
belysning. Ögat dras nämligen till det mest belysta partiet i rummet (Svensson 2012, 
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s. 269). Starkt riktat ljus som ger skarpa och mörka skuggor bör dock undvikas och 
istället bör ljussättningen utformas så att mjuka skuggor uppstår (ibid, s. 267). 

Wijk och Häggström (2014, s. 192) skriver att ”belysningen i ett rum kan ge 
skillnaden mellan att kunna leva det liv man vill och att vara hänvisad till en tillvaro 
som domineras av funktionsnedsättning snarare än förmåga.”  

2.1.2 Skyltar och tillgänglighet 
En rumsskylt som markerar toaletten kan vara nödvändig på en större arbetsplats. 
Placeringen av en toalettskylt får dock inte skymmas av befintlig inredning då den 
måste kunna synas från långt håll. Om möjligt bör toalettskylten placeras så att man 
kan se den rakt framifrån. En skylt jämte toalettdörren bör placeras på dörrens 
handtagssida så att man inte riskerar att få en öppnande dörr i ansiktet när man läser 
skylten och så att skylten syns även när dörren är uppställd. I regel bör skylten 
placeras så att text och symbol hamnar i ögonhöjd för stående (1,4–1,6 meter över 
golv). Är toaletten placerad i en lång korridor kan den kompletteras med en skylt 
som hänger ned från taket. Denna måste placeras minst 2,2 meter från golvet 
(Svensson 2012, s. 78–79).  

Skyltens utformning bör vara lättbegriplig och ha god läsbarhet. En skylt med 
bildsymbol (piktogram) underlättar för personer med kognitiva nedsättningar 
eftersom hjärnan processar den typen av information snabbare än skriven 
information. Rekommendationen är då att använda redan välkända symboler. Den 
internationella rullstolssymbolen markerar exempelvis att toaletten är tillgänglig för 
personer i rullstol (Svensson 2012, s. 80–83). Skyltar får gärna innehålla taktil 
information för att underlätta för personer med nedsatt syn (ibid, s. 77). 

En skylts läsbarhet kan påverkas av andra variabler än bara de kognitiva. Beroende 
på vilken könstillhörighet, tidigare erfarenhet och kulturella skillnader vi har kan det 
påverka hur vi uppfattar en toalettskylt. I Saudiarabien kan det vid första anblick se 
ut som att det inte finns toalettutrymmen för män, då vår västerländska föreställning 
får oss att tro att det är två kvinnor på skyltarna. En svart klänning betecknar dock 
damtoaletten medan en vit klänning betecknar herrtoaletten (Greed 2003, s. 74).  

Rullstolssymbolen är också vitt diskuterat huruvida den är lämpad för att markera en 
handikapptoalett. Greed (2003, s. 74) menar att symbolen kan vara exkluderande på 
ett toalettutrymme som ska anpassas för en bredare målgrupp, då den endast föreslår 
att personer som sitter i rullstol får använda toaletten, trots att den gruppen är en 
minoritet bland grupper med funktionsvariationer. 
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2.1.3 Principer för interaktionsdesign  
Tillgänglighet begränsas inte bara till det vi kan betrakta i rummet, utan även de 
fysiska ting som vi kan interagera med. Om vi inte förstår och kan interagera med 
en artefakt – är den då inkluderande? Svaret är troligtvis nej. Därför är det viktigt att 
designa artefakter så att de möjliggör interaktion.  

Inom interaktionsdesign ligger fokus på människors interaktion med fysiska ting. 
Det bygger på principer om psykologi, design, konst och känslor för att säkerställa 
en positiv och trevlig upplevelse. Målet är att förbättra människors förståelse för vad 
som kan göras, vad som händer och vad som just har hänt (Norman 2013, s. 5).  

När vi vill interagera med en artefakt måste vi ta reda på ett antal saker: vad gör den, 
hur fungerar den och vilka interaktioner är möjliga. Vi upptäcker helt enkelt dess 
egenskaper, en aktion Norman (2013, s. 10) kallar för begreppet Discoverbility. 
Discoverbility är ett resultat av fem grundläggande psykologiska begrepp: 
affordance, signifiers, constraints, mappings, feedback och conceptual model.  

Begreppet affordance refererar till relationen mellan ett fysiskt objekt och en person. 
Det påvisar ett objekts egenskaper i vilket användaren avgör vilka interaktioner som 
är möjliga. En stol, till exempel, har som egenskap att ge stöd, vilket afforderar till 
sittande (Norman 2013, s. 11).  

Vissa objekt har en tydligare affordance än andra. Detta tack vare signifiers (sv: 
ledtrådar) som kommunicerar hur du som användare ska interagera med ett objekt 
genom exempelvis symboler, pilar eller ljud (Norman 2013, s. 14). Signifiers måste 
kunna uppfattas lätt då de annars är onödiga för designen. En av våra vanligaste 
signifiers är exempelvis märket ”PUSH” eller ”PULL” som indikerar på hur en dörr 
ska öppnas (ibid, s. 18–19).  

Constraints (sv: begränsningar) är ledtrådar i designen som begränsar antalet möjliga 
åtgärder. Detta medför att det är möjligt att interagera med ett objekt på ett korrekt 
sätt, även i en ny situation (Norman 2013, s. 125). Hur vi interagerar med objektet 
beror delvis på de kulturella begränsningar och förutsättningar vi människor besitter, 
så kallat semantic constraints och cultural constraints (ibid, s. 128-129). På ett 
toalettutrymme i ett asiatiskt land kommer det betyda att toalettstolen oftast är ett hål 
i marken, vilket gör att antal möjliga åtgärder begränsas.  

Mapping är ett begrepp lånat från matematiken som refererar till relationen i en 
händelsekedja. Det handlar om att förstå hur vi ska interagera med ett föremål för att 
få ett önskat utfall. Till exempel om vi slår på strömbrytaren för att tända lamporna 
har en mapping skett i interaktionen. Mappings kan styras av de förkunskaper vi 
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besitter. En sådan kan vara att vi förstår om vi vrider ett reglage åt höger kommer vi 
att öka ljusstyrkan, om vi vrider reglaget åt vänster kommer vi istället att sänka 
ljusstyrkan (Norman 2013, s. 20-22).  

Begreppet Feedback påvisar när vi får återkoppling på en interaktion. 
Återkopplingen måste komma genast för att vi ska förstå att systemet fungerar. 
Knappar som ger ifrån sig ljud eller ljus kan vara en indikation på att vi fått feedback, 
som till exempel larmpaneler på handikapptoaletter. Det krävs att designern 
överväger vilken typ av feedback som lämpar sig bäst för ändamålet. För lite 
feedback gör att vi tror att systemet inte fungerar på ett korrekt vis, medan för mycket 
feedback kan vara kognitivt påfrestande (till exempel om en knapp blinkar för 
ihärdigt eller för länge). Har vi fel typ av feedback kan det göra att användaren 
misstolkar de interaktiva möjligheterna. Dålig feedback kan helt enkelt vara sämre 
än ingen feedback alls (Norman 2013, s. 23-24). 

Conceptual models (sv: konceptuella modeller eller mentala modeller), är en slags 
förklaringsmodell som beskriver hur någonting fungerar (Norman 2013, s. 25). 
Modellen är värdefull för att ge användaren förståelse för hur saker och ting kommer 
att uppträda och för att ta reda på vad man ska göra när saker inte går som planerat. 
Utan en bra konceptuell modell kommer vi agera planlöst. Det bidrar till att vi heller 
inte vet vilka effekter vi kan vänta oss eller vad vi ska göra om saker och ting går 
fel. Konceptuella modeller är därför speciellt nödvändiga i nya situationer (ibid, s. 
28). 

Vi bildar konceptuella modeller genom att förlita oss på den information som finns 
tillgänglig om artefakten: hur den ser ut, hur liknande artefakter används, 
instruktionsböcker, reklam samt vad andra berättat om artefakten (Norman 2013, s. 
31). 

Den konceptuella modellen fungerar bäst om designen är väl utformad genom 
exempelvis tydlig affordance, signifiers, constraints och mappings. Dessa 
sammantaget gör att vi skapar en bra konceptuell modell som bidrar till att vi får en 
verklig förståelse av artefakten (Norman 2013, s. 10). 
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3. Principer och riktlinjer vid utformandet av 
en handikapptoalett 

Vid utformandet av en handikapptoalett finns det vissa principer och riktlinjer att 
följa för att inte diskriminera personer med en funktionsvariation från att använda 
utrymmet. Enligt Boverkets byggregler (BBR 3:1424) är exempelvis toalettdörren 
en viktig målpunkt i en byggnad för personer som har nedsatt orienteringsförmåga 
genom exempelvis syn, hörsel eller kognitiv förmåga. Enligt lag måste alltså en 
toalettdörr samt passagen in till toaletten vara tydligt markerade och tillgänglig för 
alla (Svensson 2012, s. 64). 

Det finns också krav på att viss utrustning måste finnas, som armstöd och larm. 
Utrustning och inredning bör heller inte ha utskjutande hörn eller vassa kanter, för 
att inte riskera att personer med epilepsi eller nedsatt synförmåga skadas (Svensson 
2012, s. 134). Även annan inredning som har betydelse för en positiv upplevelse av 
toalettutrymmet presenteras nedan.  

o Stödhandtag	
Med stödhandtag menas de handtag som placerats på varsin sida om toalettstolen på 
handikapptoaletter. Toaletthandtagens funktion är att stödja personer med nedsatt 
rörelseförmåga. I vissa fall finns det även stödhandtag framför toalettstolen som kan 
hjälpa människor att ta sig upp efteråt (Greed 2003, s. 214–215). 

o Draghandtag	
Draghandtag är placerade på toalettdörrens insida. Draghandtag gör det lättare att 
dra igen dörren efter sig och bör finnas på toalettutrymmen för personer med nedsatt 
rörelseförmåga (Svensson 2012, s. 123). 

o Hyllor	
En hylla med minimummåtten 0,3 x 0,4 meter bör placeras lättillgängligt från 
toalettstolen. Observera att hyllan inte får inkräkta på ytan som behövs för rullstolar 
att manövreras (Svensson 2012, s. 135). Hyllan är viktig eftersom många med 
nedsatt rörelseförmåga inte kan nå ner till golvet. Ur en hygienisk aspekt är det också 
bättre att placera lösa föremål på en hylla, då föremål som ställs på golvet inne på 
toalettutrymmet för med sig bakterier in på andra utrymmen som kan göra människor 
sjuka (Greed 2003, s. 218–219). 
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o Larm	
Anropslarm bredvid dörr och toalettstol med signallampa (Svensson 2012, s. 139). 

o Toalettpappershållare	
Toalettpappershållare bör placeras på utsidan av båda armstöden och vara vända mot 
toalettstolen så att den kan manövreras med ena handen (Svensson 2012, s. 145). I 
kulturer där man istället använder tvättning för torkning behöver det finnas stöd för 
detta ändamål (Greed 2003, s. 215–216). 

o Tvättställ	och	blandare	
Tvättställ bör vara inom bekvämt räckhåll. Blandare bör kunna manövreras med 
armbågen eller hela handen (Svensson 2012, s. 133). 

o Avfallsbehållare	
En avfallsbehållare med lock är att föredra för personer med inkontinens. Det krävs 
dock att behållaren är tillräckligt stor för att rymma dessa typer av hjälpmedel. 
Locket måste kunna stå i uppfällt läge för att kunna användas med en hand (Svensson 
2012, s. 147).	

o Krokar	
o Sanitetsbehållare	
o Spegel	
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4. Fallstudie 

Då problematiken som presenterats i detta arbete är så pass generell, har en fallstudie 
valt att göras. Undersökningsobjektet för fallstudien är en handikapptoalett på 
forskningsinstitutet Rise Sics i Västerås. Valet av undersökningsobjekt grundar sig i 
att forskningsinstitutet är en mångkulturell arbetsplats med medarbetare från hela 
världen. Detta tyder på att de anställda har olika preferenser och behov som kan spela 
in på gestaltningen av toalettutrymmet. 

Rise Sics är ett ledande forskningsinstitut inom tillämpad informations- och 
kommunikationsteknik i Sverige (sics.se, u.å.). På kontoret i Västerås jobbar det 
cirka 40 anställda. Vid flytt till nya kontorslokaler anlitades inredningskontoret 
ANCA för att ta fram ett inredningskoncept för samtliga ytor. Tyvärr rymdes inte 
kontorets toalettutrymmen in i konceptet då fastighetsägaren nyligen renoverat 
utrymmena till traditionell standard, vilket Rise Sics inte kände sig nöjda med då de 
tidigare har suttit i kontorsutrymmen där toalettutrymmena tagit stor del av 
inredningen och skapat positiv atmosfär och upplevelse för de anställda. 

Målgruppen för fallstudien och gestaltningsförslaget är anställda på 
forskningsinstitutet Rise Sics i Västerås. Behoven som utreds i rapporten och som 
ligger till grund för gestaltningen är dock inte enbart baserade på de anställdas 
premisser, utan har kompletterats med åsikter från andra målgrupper med olika 
funktionsvariationer. Detta för att öka förutsättningen att skapa en viss bredd på 
arbetet. Den sekundära målgruppen för förslaget är besökare till platsen. 

Metoder som tillämpats i fallstudien är rumsanalys, observation, enkätundersökning 
samt fokusgrupp. Dessa har använts i syfte att ta reda på användarnas behov av 
toalettutrymmet idag, för att slutligen ligga till grund för gestaltningsförslaget till 
handikapptoaletten på forskningsinstitutet Rise Sics. Nedan presenteras metoderna i 
sin helhet, hur de är utförda samt ett avslutande avsnitt om metodkritik och etiska 
överväganden. 
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4.1 Rumsanalys 
En rumsanalys av undersökningsobjektet samt övriga kontorsutrymmen gjordes i 
samband med ett första besök på platsen den 4 april 2018. En rumsanalys bidrar till 
att förstå en plats fysiska möjligheter och begränsningar. I analysen studerades 
faktorer som: 

• Storleksförhållanden 

• Vägg, golv- och takmaterial 

• Placering av fönster och dörrar 

• Färg- och ljussättning 

• Ventilationsmöjligheter 

Metoden genomfördes med hjälp av en rumsanalysmall (se Bilaga 1), samt 
fotografier och observationer av platsen. Faktorerna antecknades sedan på papper 
med hjälp av text och skisser som minnesanteckningar.  

4.2 Deltagande observation 
En deltagande observation syftar till att upptäcka och identifiera behov som finns i 
en specifik situation i en specifik miljö. Observatören följer tillsammans med 
deltagare ur målgruppen för att se, lyssna in, fråga och ta del av användarnas 
upplevelser. Förhoppningen med en deltagande observation är att den ska ge 
observatören en förståelse för viktiga aspekter i situationen – som mål och attityder 
från användarna (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015, s. 85). 

En deltagande observation bidrar också till att observatören har möjlighet att bevittna 
händelser när de inträffar istället för att få de återberättade i efterhand genom 
exempelvis ett frågeformulär eller intervju. Detta leder till att observatören också har 
chans att bevittna händelser som aldrig hade kunnat komma fram genom en 
återberättande metod (Denscombe 2016, s. 293). 

Ett observationsschema skrevs som ett underlag inför observationstillfällena (se 
Bilaga 4). Ett observationsschema kan användas för att kontrollera att observationen 
fortlöper enligt plan och för att bibehålla uppmärksamheten på samma saker genom 
samtliga observationstillfällen. Observationsschemat specificerar vad som ska 
observeras och hur dessa saker ska mätas (Denscombe 2016, s. 296). 
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• Metoden genomfördes fredagen 27 april 2018 mellan klockan 13:00 och 15:00 
på forskningsinstitutet Rise Sics handikapptoalett. I observationen deltog sex 
personer från målgruppen som var av olika kön, åldrar och etniciteter. 

• Av de sex deltagarna var fyra män och två kvinnor. Två av deltagarna 
härstammade från Sverige. En av deltagarna härstammade från Serbien, en från 
Iran, en från Italien och en från Spanien. Hälften av observationerna genomfördes 
på engelska. Av deltagarna tillhörde en person ålderskategorin 18-25 år, två 
personer ålderskategorin 26-35 år, två personer ålderskategorin 36-50 år och en 
person ålderskategorin 51-65 år. Ingen av deltagarna hade någon 
funktionsvariation. 

• Den utsatta tiden för varje deltagare var mellan 15–20 minuter. Observationen 
började med att deltagaren fick fylla i ett samtyckesformulär med ett tillhörande 
formulär om personens ålder, kön, härkomst och eventuell funktionsvariation (se 
Bilaga 2).  

• Därefter lästes en text upp för deltagaren om vad metoden syftar till och hur den 
ska gå tillväga. Om deltagaren inte hade några frågor eller invändningar 
påbörjades observationen efter att observatören startat inspelningsupptagaren. 

• Varje deltagare fick sedan berätta om sin procedur de brukar göra på toaletten. 
Eftersom situationen kunde tyckas obekväm för vissa av deltagarna fick de 
besvara några frågor som observatören ställde med förhoppningen att kunna 
skapa en tryggare situation och göra det lättare för deltagarna att öppna sig. 

• Därefter ställdes varje deltagare inför två scenarier. I det första scenariot fick 
deltagaren föreställa sig att denne hade bråttom till ett möte med en viktig kund 
när denne akut behövde springa på toaletten. Med sig fick deltagaren ett 
anteckningsblock, en mobiltelefon och en nyckelknippa. Därefter fick deltagaren 
frågan om denne upplevde något problem med hur toalettutrymmet var utformat 
i denna situation (se Bilaga 5). 

• I det andra scenariot fick deltagaren föreställa sig att denne hade varit ute på stan 
och handlat. Med sig fick deltagaren en jacka, en ryggsäck och flera plastpåsar 
med saker i. Därefter fick deltagaren frågan om denne upplevde något problem 
med hur toalettutrymmet var utformat i denna situation (se Bilaga 5). 
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• Under observationen antecknades vissa nyckelord från observatören. Eftersom 
observationerna spelades in med ljudupptagare kunde dock observatören vara 
mer aktiv i själva tillfället och istället förlita sig på det inspelade materialet i 
efterhand.  Det inspelade materialet från den deltagande observationen 
transkriberades och sammanställdes efter att alla observationer var slutförda. 

En kritik till metoden är att deltagarna kan drabbas av observatörseffekten. Med det 
menas att deltagarna agerar annorlunda eller ändrar sitt beteende eftersom de känner 
sig granskade. Deltagarna kan också vilja hjälpa forskaren genom att göra vad de 
tror förväntas av dem eller tvärtom, vilket då blir en typ av självuppfyllande profetia 
(Denscombe 2016, s. 112). Vid observationstillfällena försökte det motverkas att 
deltagarna drabbades av observatörseffekten genom att försöka skapa en trygg och 
öppen atmosfär. Samtidigt är en samverkan med observatörseffekten i detta fall 
kanske inte fel, då det också kan bidra till att deltagarna funderar över vilka behov 
som faktiskt behövs integreras på dagens toalettutrymmen. 

4.3 Enkät 
En enkät är ett slags frågeformulär som kan variera i syfte, omfattning och utseende 
beroende på vad som undersöks. En enkät måste dock vara utformad så att 
informationen som samlas in enkelt kan analyseras av forskaren. Enkätens syfte är 
att upptäcka nya infallsvinklar från användaren och inte att förändra människors 
attityder eller förse dem med information (Denscombe 2016, s. 239). 

En enkät är som mest lämpad i studier där det finns behov av att standardisera data. 
En framgångsrik enkät beror i högsta grad på svarsfrekvensen, hur fullständigt 
ifyllda svaren är och hur ärliga och träffsäkra svaren är (Denscombe 2016, s. 240–
241). 

Enkätundersökningen genomfördes mellan 27 april-7 maj 2018. Enkäten var 
tillgänglig både i pappersformat och i digitalt format, på svenska och engelska. 
Enkäten trycktes i 40 exemplar (30 svenska respektive 10 engelska) och lämnades 
på plats hos målgruppen på Rise Sics. Ytterligare tre enkäter skickades i digitalt 
format till tre personer med olika funktionsvariationer, samtliga användare av rullstol 
och/eller permobil. Samtliga av de svarande fick fylla i ett samtyckesformulär i 
början av enkäten (se Bilaga 3). 

I enkäten ställdes liknande frågor som i observationen. Frågorna kunde handla om 
vilken upplevelse användarna hade av allmänna toaletter, om de någon gång 
uppfattat ett problem med en allmän toalett eller om de hade något speciellt minne 



	

	 	26	

eller erfarenhet de ville dela med sig av (se Bilaga 6). Syftet med enkäten var att nå 
ut till fler personer än de som deltog i observationsundersökningen för att få en 
uppfattning om vilka fler behov som kan tänkas finnas av toalettutrymmet. Detta för 
att också kunna få svar från personer med funktionsvariationer, i vilket enkäten 
skickades ut till tre personer utöver målgruppen på Rise Sics. 

Totalt svarade tolv personer på enkäten, varav fyra personer var män och åtta 
personer var kvinnor. Tio av de svarande härstammande från Sverige medan två 
härstammade från Iran eller Indien. Nio av de svarande hade ingen 
funktionsvariation, medan tre av de svarande antingen satt i rullstol eller permobil. 
Av de svarande tillhörde en person ålderskategorin 18-25 år, sex personer 
ålderskategorin 26-35 år, tre personer ålderskategorin 36-50 år och två personer 
ålderskategorin 51-65 år. 

En kritik till metoden är att det går att diskutera huruvida enkäten hade blivit mer 
effektiv om den enbart hade skickats i digitalt format. Förhoppningen med det 
fysiska formatet var att de anställda på arbetsplatsen skulle kunna svara på enkäten 
under sin lunchrast då den var placerad i det gemensamma utrymmet. Genom att 
göra enkäten synlig på det viset var min gissning att det skulle vara svårare att 
passera än om den hade skickats ut via länk till respektive mejlkonton. Det är dock 
svårt att avgöra om denna metodkritik är relevant eller inte. 

4.4 Fokusgrupp 
En fokusgrupp består av en grupp användare, oftast målgruppen själv, som träffas 
för att diskutera vissa frågeställningar, teman eller lösningar. Syftet med 
fokusgrupper är att deltagarna får chans att involvera sig i designprocessen och 
bygga vidare på varandras frågor och idéer. Fokusgrupper är behändiga på så sätt att 
de kan användas vid flera tillfällen under en designprocess. Vid ett tidigt skede kan 
en fokusgrupp ge åsikter om nuvarande lösningar eller åsikter om konkurrerande 
lösningar. Om en fokusgrupp används vid senare faser i projektet kan den istället ge 
värdefull feedback på hur ett koncept kan utvecklas (Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind 2015, s. 87). 

Fokusgruppen i det här arbetet användes som en metod i designprocessen för att testa 
och utvärdera ett första gestaltningsförslag för toalettutrymmet. Syftet med 
fokusgruppen var att föra en dialog med deltagarna om toalettutrymmet 
kommunicerar som det är tänkt. 
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Metoden genomfördes den 26 oktober 2018 mellan klockan 9:00 och 10:00 på plats 
hos målgruppen på Rise Sics kontor i Västerås. Antalet deltagare vid tillfället var sju 
personer, varav fem personer var kvinnor och två personer var män. Inför tillfället 
hölls ett muntligt samtycke, där deltagarna fick information om hur uppgifterna från 
fokusgruppen skulle behandlas i arbetet. Anledningen till att samtycket inte gjordes 
skriftligt var på grund av en del oklara omständigheter kring tillfället då 
fokusgruppens skulle höras. Om deltagarna inte hade några frågor eller invändningar 
startades inspelningsupptagaren och fokusgruppen kunde börja. 

En digital presentation hade förberetts för att ge deltagarna relevant 
bakgrundsinformation om projektet. Även de tidigare metodernas resultat 
presenterades, då det har haft en stor inverkan på gestaltningen under processens 
gång. Därefter visades helhetsbilder av gestaltningsförslaget. Fokusgruppen fick 
sedan diskutera och ge synpunkter på designen. 

Genom presentationen testades dessutom två artefakter som tagits fram till 
toalettutrymmet. Deltagarna fick se en bild av den första artefakten samtidigt som 
frågan ”är funktionen tydlig?” ställdes. Gruppen fick sedan diskutera sinsemellan 
vad de trodde att artefakten hade för syfte och funktion. Därefter visades ytterligare 
en bild med den tilltänkta funktionen och deltagarna fick ge sina synpunkter på 
förbättringar. Proceduren upprepades sedan med den andra artefakten. 

En kritik till metoden är att det kan vara svårt att låta alla komma till tals i gruppen 
om samtalet fortgår av sig självt. En del dominanta personer kan ta över hela 
samtalet, vilket kan betyda att tillbakadragna personer inte tilldelas det utrymme de 
behöver för att komma med värdefulla insikter. 

En annan kritik till metoden är att det kan vara svårt att presentera ett så pass ofärdigt 
förslag genom tredimensionella visualiseringar, då deltagarna lätt kan tro att det är 
det färdiga förslaget och inte vågar komma med invändningar. Kritiken har i detta 
fall varit ganska enkel att bemöta då deltagarna var införstådda med att förslaget som 
visades till fokusgruppen var under konstruktion. 

En tredje och sista kritik till fokusgruppen är att det saknades åsikter från 
representanter med någon typ av funktionsvariation. Dessa åsikter hade kunnat gett 
mervärde till designen och styrkt arbetet, även om samtliga val har baserats på de 
lagar och förordningar som råder. 
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4.5 Etiska överväganden 
Att ha ett etiskt förhållningssätt i sin forskning är en viktig grundsten i arbetet. 
Eftersom arbetet undersöker vilka behov vi har av toalettutrymmet utöver våra 
naturliga behov kan det verka etiskt känsligt. Därför har det varit viktigt att till största 
möjliga mån utlova anonymitet till de deltagande för att inte inskränka på 
integriteten.  

Då parametrar som kön (könstillhörighet), ålder, härkomst och eventuell 
funktionsvariation kunde spela in på deltagarnas upplevelse av toalettutrymmet 
kunde det dock inte lovas fullständig anonymitet. För att säkerställa att alla parter 
överensstämde tecknades ett samtyckesavtal med samtliga deltagare (se Bilaga 2 och 
3). 

Arbetet tar också ett etiskt ställningstagande till att innefatta behov från andra 
målgrupper än de som finns i den primära målgruppen. Detta för att 
funktionsvariationer av olika slag, främst rörelsehindrade, har andra behov än vad 
som beskrivs av den primära målgruppen. Målet med arbetet är alltså att göra 
toalettutrymmena på arbetsplatsen tillgänglig för fler, därför inkluderas även dessa 
behov i gestaltningsförslaget. 
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5. Empiri  

I avsnittet presenteras det resultat som bearbetats ur empirin: rumsanalys, 
observation och enkätundersökning. 

5.1 Rumsanalys 

5.1.1 Kontoret 
• Forskningsinstitutet arbetar aktivitetsbaserat, vilket innebär att kontoret består av 

ett öppet kontorslandskap. 

• De konferens- och mötesrum som angränsar till det öppna landskapet består av 
glasväggar. Det kan innebära att det kan vara svårt att finna en plats för 
frikoppling då klimatet på arbetsplatsen ska kännas öppet. 

• Det finns ett stort ljusinsläpp i kontorslandskapet tack vare fönster från golv till 
tak längs hela kontoret. 

• Ljud absorberas tack vare heltäckningsmatta, ljudabsorbenter i tak samt genom 
skiljeväggar mellan arbetsplatser och andra, mindre sittgrupper. 

• Väggarna är målade i en ljusgrå kulör. Golvet är beklädd i en klargrön eller 
mörkblå heltäckningsmatta (blå om det är en tyst zon). Taket är ett 
ljudreducerande undertak i kulören vit. 

• Naturmaterial som förekommer i inredningen är ljus ask, marmor samt mossa. 
Accentfärgen i inredningen är ceriserosa. 

 
 

	  

Figur	1.	Kontorslandskapet	på	Rise	Sics	i	Västerås. 
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5.1.2 Toaletten 
I rumsanalysen av toaletten noterades: 

• Rummets mått (se bild nedan). 

 

• Väggar och golv är beklädda med våtrumsmatta och våtrumstapet. Väggarnas 
kulör är ljusblåa med inslag av mörkare turkos bakom toalettstol och tvättställ. 
Golvets kulör är mörkgrå med viss spräcklighet av vitt och svart. Taket är ett 
ljudreducerande undertak i kulören vit. 

• Ingången till toalettutrymmet är ungefärligt placerad i mitten av ena långsidan.  

• Fönster är placerat på andra långsidan snett emot dörren. 

• Det finns två belysningspunkter, en placerad i takets mitt och en placerad på 
väggen ovanför tvättstället. 
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• De ventilationsmöjligheter som finns är under dörrtröskel, ovanför toalettstol 
samt fönster. 

• Utrustning och tillbehör som finns på toaletten är armstöd, toalettpappershållare, 
papperskorg, pappershandukshållare, handdukskrokar, spegel och 
larmanordning. 

 

 

 
Figur	2.	Bilder	från	den	befintliga	toaletten.	

5.2 Deltagande observation 
Resultatet av den deltagande observationen gav värdefulla insikter om vilka andra 
behov vi tycks kunna ha på toaletten utöver våra naturliga behov. De åsikter och 
synpunkter som deltagarna hade på den allmänna toalettdesignen, samt hur de 
beskrev sin dagliga procedur av toalettbesök, gav en mängd data som är intressant 
att analysera och bygga vidare en gestaltning på. 

Synpunkter och åsikter som uttrycktes av deltagarna, som kommer spela en stor roll 
på gestaltningen var: 
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• Att toaletten upplevs kall. 

• Att toaletten upplevs sjukhusliknande, trist och inte särskilt trevlig. 

• Att deltagarna gärna söker sig efter något att titta på eller läsa på. 

• Att deltagarna gärna sitter en längre stund på toaletten. 

• Att spegelns storlek samt att man kan ställa sig på avstånd för att spegla hela 
kroppen upplevs positivt. 

• Att toalettstolen upplevs hög. 

• Att deltagarna har saker hemmavid som de kan tänkas vilja ha på allmänna 
toaletter: som badrumsmatta, huvudvärkstabletter, plåster, doftspray. 

• Att toaletten upplevs lyhörd. 

• Att deltagarna ofta får lägga saker på golvet om de har med sig saker in. 

• Bra med automatiskt lyse. 

• Att de inte gillar en steril miljö, utan att det ska kännas ombonat. 

• Att de gillar växterna på toaletten. 

• Att de gillade sin tidigare toalett med ljudmiljö. 

• Att de gärna vill att det ska synas att toaletten är upptagen. 

• Eftersom ytterskor inte får användas i lokalen kan det ibland kännas kallt om 
fötterna. 

• Att stora toaletter är att föredra. 

• Att toalettstolen inte är individuellt anpassad. En av deltagarna föredrog de 
japanska toaletterna. 

• Att man på kontor kan ha problem med axlar, nacke och rygg vilket kan påverka 
toalettbesöket. 

• Att lukter är viktigt för hur toalettutrymmet upplevs. 
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5.3 Enkät 
Resultatet av enkäten visade på en del andra åsikter än vad som framgick i 
observationen, trots att frågorna som ställdes var ungefär likvärdiga. Uppfattningen 
av allmänna toaletter hos deltagarna var dock likvärdig med kommentarer som: 
tråkiga, sterila, smutsiga, kala, opersonliga och ofräscha. Ytterligare kommentarer 
var att luften kunde upplevas ofräsch och inte tillräckligt ventilerad. 

Även i enkätundersökningen fick deltagarna några frågor 
angående toalettstolens utformning. Bland annat fick 
deltagarna se en bild på en toalettstol, där majoriteten 
tyckte att utformningen fungerade väl. Fyra personer 
beskrev dock utformningen som problematisk. Bland 
annat var det placeringen av toapappershållaren som 
uppfattades negativ. Vinkeln på hållaren kan göra det svårt 
att få tag i pappret. Någon kommenterade att toalettstolen 
upplevdes för hög och föredrog lösningar där användare 
har möjlighet att huka sig, då det är en naturligare position 
för kroppen. En annan kommenterade att en högre 
toalettstol gör förflyttningar från rullstolen enklare. En 
sista åsikt var att armstöden för toalettstolen kunde 
upplevas vingliga och svåra att stödja sig på. 

Deltagarna fick också en fråga om de kunde sakna något 
från sin hemmavarande toalett som inte finns på allmänna 
toaletter. Hemma uppfattade de flesta som att toaletten var mer mysig, hade 
trevligare belysning och att den var bättre utrustad (med till exempel tvärhandtag). 
Några av de svarande menade också på att hemma finns det bättre tvättmöjligheter, 
att kunna tvätta sig istället för att använda toapapper efter sitt besök. 

En tredjedel av deltagarna meddelade att de brukade sminka sig på allmänna 
toalettutrymmen. De menade att den problematik de ofta stöter på i samband med 
detta är att det saknas spegel, avlastningsplats och bra belysning. 

Majoriteten av de svarande hade någon gång upplevt problem med användningen av 
allmänna toalettutrymmen. Problemen grundade sig oftast i för trånga utrymmen, 
dålig belysning, brist på avläggningsytor, dålig lukt, lyhördhet, ostädade ytor, dålig 
tillgång på toalettpapper samt tvål och att det kunde vara problem att låsa kring sig. 
En person nämnde att det ofta saknades sanitetsbehållare att slänga sina mensskydd 
i.  

Figur	3.	Toalettstolen	som	
visades	i	
enkätundersökningen. 
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Slutligen fick deltagarna en fråga om de hade en positiv erfarenhet eller minne av 
toaletter. Svaren handlade mest om att toaletter som bjudit på en unik form av design 
ofta var minnesvärda i positiv bemärkelse. 

5.4 Slutsatser och samband i materialet 
Det går att dra en del slutsatser ur svaren från observationstillfället och 
enkätundersökningen som är värdefulla att lyfta in i gestaltningsförslaget. Den 
tydligaste slutsatsen från samtliga undersökningar är att toalettbesök ofta används 
som en paus i vardagen, eftersom flera av deltagarna uttryckte att de gärna spenderar 
längre tid på toaletten än nödvändigt. Därför kommer toalettens trevnadskänsla 
främst att lyftas i designarbetet. Visionen är att skapa en trevlig stund för 
toalettbesökarna och att underlätta för de behov som finns. Utöver det kommer 
utrymmet även att anpassas efter de regler och standarder som finns för en 
handikapptoalett. Till exempel saknades en sanitetsbehållare och draghandtag på 
dörren på dagens toalettutrymme, vilket kommer kompletteras med till 
gestaltningen. 

Wikberg Nilsson m.fl. (2015, s. 68) skriver att det är viktigt att söka efter mönster, 
strukturer och samband i ett kvalitativt material, till exempel observationer. Detta för 
att ge en bättre förståelse för vilken slags lösning som kan uppfylla användarnas 
behov. Genom att omvandla fraser från det insamlade materialet, som exempelvis 
”Toaletten upplevs kall!”, till uttryck av vad den slutliga gestaltningen ska kunna 
möjliggöra, som i det här fallet att kunna reglera temperatur, kan det ge nyckfulla 
värdeord som uppfyller våra emotionella behov snarare än våra fysiska. 

 

Uttryckt synpunkt Översatt behov 
Toaletten upplevs kall Kunna reglera temperaturen  
Toaletten upplevs sjukhusliknande, steril, 
trist och inte särskilt trevlig 

Skapa en trevnadskänsla 

Något att läsa eller titta på Något att läsa eller titta på 
Toalettstolen upplevs hög Kunna justera höjden efter eget behov 
Toaletten upplevs lyhörd Ljudisolering 
Gillar växterna på toalettutrymmet Ombonad känsla 
Kallt om fötterna Ha det varmt om fötterna 
Problem med axlar, nacke och rygg Inte behöva göra onaturliga rörelser 
Att det ska synas att toaletten är upptagen Tydligare signifiers 
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6. Designprocessen 

Designprocessen började redan vid formulering av problemet genom att tankar och 
idéer började ta sin form. Designprocessen har sedan itererats mellan 
informationsinhämtning och skissarbete, men kan i huvudsak sammanfattas enligt 
följande steg: 

 

 

 

Research 
Tidigt i processen behövdes en omfattande informationsinhämtning göras för att få 
en bredare bild av problematiken med toaletter idag. Även en del teori lästes om 
tillgängliga utrymmen. Under hela designprocessen har jag sedan återkommit till 
litteraturen för att se om jag är på rätt väg med min gestaltning. 

Analys av empiri 
När metoderna i fallstudien hade genomförts kunde det empiriska materialet 
analyseras för att ge vidare material att grunda gestaltningen på. Empirin har också 
varit en viktig grundsten i arbetet att falla tillbaka på när designprocessen varit 
vacklande. 

Utkast 
Det huvudsakliga skissarbetet påbörjades efter att empirin hade samlats in och 
analyserats, då bland annat rumsanalysen visade vilka förutsättningar och 
möjligheter som fanns med utrymmet. Då rummets fysiska begränsningar inte skulle 
förändras i förslaget ritades en modell i 3D-programmet SketchUp med alla dess 
grundstenar (fönster, dörr, toalettstol och handfat). Valda scener ur modellen 
printades sedan på papper och användes som skissunderlag. Därefter kunde ett första 
utkast skapas i 3D-modellen. 
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Figur	4.	Bild	från	det	första	utkastet	som	visades	inför	fokusgruppen. 

 
Figur	5.	Bild	från	det	första	utkastet	som	visades	inför	fokusgruppen.	

	

Fokusgrupp 
För att utvärdera det första utkastet kontaktades målgruppen på forskningsinstitutet 
Rise Sics för att ingå i en fokusgrupp (se avsnitt Metoder). Av fokusgruppen 
framgick en del betydande åsikter om gestaltningen. De främsta reaktionerna på 
förslaget var positiva, även om deltagarna gärna hade sett ett toalettutrymme som 
rymde mer lekfullhet. Deltagarna berättade att de tidigare haft en workshop för att 
diskutera utformningen av toalettutrymmet, men att de då försökt komma på idéer 
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hur utformningen kunde bli rolig snarare än funktionell. De hade bland annat 
diskuterat kring att ha ett maskeradtema på toaletten. Några kommentarer om 
gestaltningen var att toalettutrymmet upplevdes rent (hygieniskt), stilrent och 
japanskt. Även logotypen, krokarna och pallen vid toaletten upplevdes positivt. 

 

”Jag tycker ändå det känns som en toalett som skulle kunna vara 
här, om toaletten hade gjorts om samtidigt som allt annat. Så 

[här] kanske toaletterna borde ha sett ut från början.” 
(Deltagare 2 fokusgrupp) 

 

I fokusgruppen testades också två artefakter, en pall och ett par tofflor. Pallens 
tilltänkta funktion är att kunna justera höjden vid toalettstolen, om användaren vill 
komma högre upp med fötterna för att kunna inta en hukposition. Vid frågan om 
pallens funktion kändes tydlig svarade deltagarna att den inbjöd till att:  

• Lägga ifrån sig dator och mobiltelefon, eller andra saker man bär med sig in på 
toaletten. 

• Sätta sig. 

• Nå upp till toalettstolen eller handfatet. 

• Sätta fötterna på om toalettstolen upplevs hög. 

Funktionen blev något tydligare när deltagarna fick se bild 2 (till höger). 

 

 
Figur	6.	De	bilder	som	visades	på	pallen	inför	fokusgruppen.	
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Tofflornas tilltänkta funktion är att bidra till en varmare upplevelse av 
toalettutrymmet. Detta eftersom de anställda på kontoret inte tillåts att använda 
ytterskor och många därav går i strumplästen. Vid frågan om tofflornas funktion 
kändes tydlig svarade deltagarna att de inbjöd till:  

• Möjlighet att ta på sig innan man går in på toaletten. 

• Byta från sina ytterskor till tofflor för att inte ta med sig smuts in på toaletten. 

• Bidra till att det känns varmt om fötterna. 

Funktionen blev något tydligare när deltagarna fick se bild 2 (till höger). 

 

 
Figur	7.	De	bilder	som	visades	på	tofflorna	inför	fokusgruppen.	

 

Gestaltning 
Den slutgiltiga gestaltningen som presenteras i nästkommande avsnitt byggdes som 
en modell i 3D-programmet SketchUp. Modellen har renderats genom att addera 
material och ljussättning. 
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7. Gestaltningsförslag 

I det här avsnittet presenteras det designförslag som tagits fram för toalettutrymmet 
på Rise Sics i Västerås. Förslaget är baserat på de valda teorier och den empiri som 
samlats in. 

 

Gestaltningsförslaget syftar till att bidra med en positiv känsla för toalettutrymmet. 
Förslaget utgår från de ledord som framgick av empirin, där det starkaste av dem var 
ordet trevnadskänsla. Med det menas en känsla av trivsel och välbefinnande.  

Toaletten har behållit sin ursprungliga form genom att den fasta inredningen som 
toalettstol och handfat inte har flyttats. Detta för att placeringen av den fasta 
inredningen i dagsläget redan var optimal för rummet. Den största förändringen i 
miljön är istället färg- och ljussättningen av rummet. 

Väggar och golv har fått nytt material och ny kulör. Golvet är beklätt med ett grönt 
hexagon-format klinker, som en förlängning av det gröna golvet på övriga 
kontorsytor. Väggarna är målade i ljust grå med inslag av en mörkgrön rand bakom 
toalettstol och tvättställ. Samma mörkgröna färg återfinns sedan på väggen mitt emot 
toalettstolen. Färgskalan är inspirerad av kontorets andra utrymmen, men har också 
tagit hänsyn till kontrastverkan. Detta eftersom Wijk & Häggström (2014, s. 197) 
menar att rummet tydliggörs om ytor och objekt särskiljs genom kontraster. 

Den tidigare ljussättningen i rummet som endast bestod av en central 
allmänbelysning har ersatts av riktbara och sensorstyra spotlights i taket samt med 
inbyggd belysning i spegeln. Belysningen ska kunna justeras med ett reglage bredvid 
toalettdörren samt bredvid handfatet. Detta medför att användaren själv kan styra 
vilken ljussättning denne vill ha, oavsett om det är för att få ett starkare eller svagare 
ljus. 
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Figur	8.	Översikt	av	toaletten.	

 
Figur	9.	Översikt	av	toaletten.	

 

 



	

	 	41	

På den mörkgröna väggen finns en ljudabsorbent av mossa formad enligt företagets 
logotyp. Absorbenten är inspirerad av en av kontorets ljudabsorbenter. Absorbenten 
blir ett annorlunda inslag i rummet samtidigt som den dämpar ljud, då användarna 
tidigare upplevt toaletten som lyhörd.  

 
Figur	10.	Ljudabsorbenten	på	toaletten	är	inspirerad	av	mossväggen	i	kontorsmiljön.	

7.1. Skyltning 
Två olika typer av skyltar har adderats utanför toalettutrymmet eftersom det tidigare 
inte funnits någon indikering på var toaletten är placerad. Den ena skylten syns redan 
på långt avstånd, då den är placerad ut från väggen och är belyst. Den andra skylten 
är en kompletterande skylt, som förutom symboler även har text och punktskrift. 
Placeringen av skyltarna är enligt rekommenderad höjd. 

Skylten som är placerad ut från väggen är tekniskt styrd och lyser beroende på om 
toalettutrymmet är upptaget eller inte. Är toaletten upptagen indikeras detta med en 
röd färg. Är toaletten ledig indikeras detta med en grön färg. Toalettskylten kan 
därför anses exkluderande då den kan vara svår att tyda vid röd-grön färgblindhet. 
Det är dock ett medvetet val eftersom rött och grönt är vanliga signalfärger som 
används vid denna typ av skyltning. Skylten är heller inte avgörande för att förstå 
om toaletten är upptagen eller inte, då låset på dörren indikerar detta genom att visa 
antingen en vit indikation (ledigt) eller en röd indikation (upptaget). Skylten kan i 
detta fall därför ses som en navigationsskylt i miljön genom att lysa upp. 
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Figur	11.	Toalettskylten	med	integrerad	belysning	syns	från	långt	avstånd.	

Skylten bredvid dörren fångar upp samma uttryck som resten av inredningen på 
toaletten genom en träfärgad botten med svarta upphöjda symboler. Detta i enighet 
med vad Svensson (2012, s. 82) menar blir bäst kontrastverkan för en skylt.  

Skyltningen ska erbjuda användaren en trygg upplevelse av toaletten från början till 
slut. Detta genom att användaren inte behöver leta efter toaletten och heller inte rycka 
i handtaget för att se om den är upptagen eller inte. 

Figur	12.	Att	placera	toalettskylten	på	dörrens	handtagssida	minimerar	risken	för	att	få	en	öppnande	dörr	i	
ansiktet.	RWC	står	för	”rullstolstoalett”. 
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7.2 Lås 
Något som uttrycktes av flertalet deltagare vid den deltagande observationen var att 
man ofta var rädd för att någon skulle rycka upp dörren. Detta eftersom det inte fanns 
någon tydlig indikering på när toaletten var upptagen och därmed var lätt att glömma 
låsa. I gestaltningsförslaget har därför signifiers i form av symboler adderats till 
dörrens insida för att inbringa en trygghet för användarna. Symbolerna följer den 
välkända konventionen med ett hänglås som indikerar om det är upplåst eller låst. 
Symbolerna har getts samma färg som skylten utanför, rött för att visa upptaget och 
grönt för att visa ledigt. Färgen och symbolen samverkar, men är inte beroende av 
varandra utan kan tolkas fristående. Alltså, är du färgblind kan du tolka symbolen 
utan att behöva se färgerna. 

 
Figur	13.	Adderade	signifiers	förtydligar	om	toaletten	är	låst	eller	inte.	Låset	mappar	med	toalettskylten.	
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7.3 Artefakter 

7.3.1 Tofflor 
Utanför toalettutrymmet, till höger om toalettdörren, finns en hylla med plats för 
tofflor. Inspirationen till tofflorna kommer från en deltagares berättelser om när 
denne var i Japan och fick speciella toalett-tofflor. Då forskningsinstitutet är en 
mångkulturell arbetsplats vill gestaltningen lyfta in dessa typer av kulturella 
skillnader för att användarna ska få känna på olika toalettkulturer. Syftet med 
tofflorna är också att kunna värma användarna om fötterna, då utrymmet upplevdes 
som kyligt av många användare vid observationstillfällena. Då man i huvudsak går i 
strumplästen på kontoret bidrar detta också till en hygienisk aspekt, att inte behöva 
förflytta bakterier från toaletten till kontorets andra utrymmen. 

 

”Det roligaste minnet jag har när det gäller tofflor är i Japan. 
När jag har bott på värdshus får man inte gå in med skor, utan 
man får tofflor när man kommer. När man går in på sitt rum tar 
man av sig helt, men när man går på toaletten så byter man. Det 
har säkert med någon renlighetsapsekt att göra, att man inte ska 

dra omkring [smuts].” 

 (Deltagare 2 observation) 

	

	

Figur	14.	Hyllan	utanför	toaletten	erbjuder	besökarna	att	ta	på	sig	speciella	toalett-tofflor.	
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Post-it-lapparna på toalettdörren är inspirerade av dagens lösning av toalettskylt på 
kontoret. Eftersom det inte funnits någon toalettskylt har de anställda satt upp egna 
post-it-lappar med ordet ”toalett” på olika språk. Gestaltningen har för avsikt att 
fortsätta uppmuntra till detta typ av deltagande i den rumsliga designen. Det bidrar 
också till att de anställda kan lära sig nya språk genom att addera fler lappar på 
dörren.  

7.3.2 Toalettpall 
Enligt resultatet av den insamlade empirin behövde gestaltningsförslaget stödja 
behovet av att kunna anpassa höjden på toalettstolen. Istället för att förändra 
toalettstolens utformning, som majoriteten ansåg vara bra och som dessutom är 
nödvändig för att enkelt kunna förflyttas från en rullstol, adderas därför ett 
komplement: toalettpallen. Toalettpallen kommer i två olika höjder och kan ställas 
ihop vid förvaring. Pallen inbjuder också till andra typer av interaktioner, som 
exempelvis möjligheten att lägga ifrån sig sina tillhörigheter. Syftet med 
toalettpallens utformning är att bli en del av inredningen på toaletten, som inte 
skriker ut sitt självklara huvudsyfte, utan istället låter användaren affordera det denne 
tycker sig ha behov till. 

 

 
Figur	15.	Förslag	på	toalettpallens	användningsområde.	
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7.4 Inredning och utrustning 
Toaletten är fullt utrustad med inredning enligt de krav som presenterats under 
kapitelrubrik 3 – Principer och riktlinjer vid utformandet av en handikapptoalett. 
Målsättningen har varit att till största möjliga mån utforma inredningen så att känslan 
av ett ”allmänt toalettutrymme” minimeras i och med att få av deltagarna hade en 
positiv upplevelse av dessa. 

Inredningen går i ljus ask, ett träslag som förekommer i annan inredning på kontoret, 
och är försedd med piktogram för att förtydliga sin funktion. Toaletten är också 
utsmyckad med växter och andra inredningsdetaljer för att skapa en hemtrevligare 
känsla. 

 
Figur	16.	Handdukshållare	och	papperskorg.	
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Figur	17.	Krokar	på	väggen	i	olika	höjd	ger	möjlighet	att	hänga	både	kläder	och	väskor.	

 

Vägghyllorna till höger om toalettstolen bidrar till toalettutrymmets trevnadskänsla 
genom att de kan ses som en inredningsdetalj i miljön. Hyllorna agerar även 
förvaring för tidskrifter eller annan läsning, som kan bidra till en positiv upplevelse 
för användarna. En tidskrift kan signalera att det är okej att sätta sig ner och ta en 
paus och också bidra till att de som normalt sätt har svårt att finna en lugn stund på 
toaletten nu gör det. Något att läsa eller titta på var också ett uttryckt behov från 
deltagarna i den deltagande observationen. 

Ett medicinskåp har adderats i anslutning till vägghyllorna som rymmer 
sanitetsskydd och värktabletter, detta för att skapa en känsla av hemma på kontoret. 
Enkätundersökningen visade också att det fanns ett visst behov av att inneha 
sanitetsskydd på allmänna toalettutrymmen. 
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Figur	18.	Vägghylla	med	inbyggt	medicinskåp	för	förvaring	av	sanitetsskydd	och	värktabletter.	
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8. Avslutande diskussion 

Att anta utmaningen med att designa en inkluderande toalett har visat sig genom 
studien inte alltid vara särskilt lätt. Detta eftersom studiens teorier och insamlade 
empiri inte alltid samverkat. Att försöka inkludera en bredare målgrupp och dess 
behov på handikapptoaletten har därför varit en utmaning, eftersom utformningen 
redan är så styrd av lagar och förordningar. 

Syftet med studien har varit att undersöka hur behov - både fysiska, kognitiva och 
emotionella - och inkludering går hand i hand när det kommer till toalettdesign. 
Ämnet har studerats genom att tillämpa teorier inom tillgänglighet, som färg och 
ljus, med principer inom interaktionsdesign. 

För att undersöka huruvida vi har specifika behov av ett toalettutrymme utfördes 
metoderna deltagande observation samt enkätundersökning. Metoderna valdes som 
ett komplement till varandra, för att minimera risken att inte få ut tillräckligt med 
data. Detta för att ämnet behov och toalettdesign kan verka etiskt känsligt för 
målgruppen. Genom att kombinera metoderna kunde dessutom fler personer utanför 
målgruppen nås, för att få en mer fullskalig bild av vilka behov som kan tänkas 
finnas. 

För att få ett så gott resultat av empirin och göra undersökningen så trovärdig som 
möjligt behövde deltagarna i undersökningen innefattas av olika typer av människor. 
I efterhand känns den insamlade empirin trovärdig och lättapplicerad på 
toalettutrymmet då den visar på en bredd, både fördelat över kön, ålder, etniciteter 
och kulturer. Något som dock hade stärkt resultatet ytterligare är om fler personer 
med olika funktionsvariationer hade deltagit i undersökningen, utöver de tre 
deltagarna som innefattas i studien. 

Frågeställningen På vilket sätt kan ett toalettutrymme gestaltas utifrån människors 
specifika behov för att inkludera en bredare målgrupp på handikapptoaletten? är 
vad studien ämnat att besvara. På vilket sätt syftar till möjliga designlösningar. 

Designlösningen har valt att lyfta in några av de behov som framkom genom den 
insamlade empirin: till exempel att kunna justera höjd på toalettstolen med hjälp av 
en toalettpall, reglera temperatur genom tofflor och känna att rummet är isolerat från 
ljud genom absorbenter. Dessa behov har valts ut dels på grund av att de förekom 
hos flera av deltagarna, dels för att de gick att inkludera i samråd med de lagar och 
förordningar som finns på en handikapptoalett.   
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Vilka behov kan inkluderas och vilka behov måste exkluderas utifrån ett 
designperspektiv? är studiens andra frågeställning. De behov som i denna studie var 
tvungna att exkluderas från gestaltningen var sådana som skulle ha en åverkan på 
toalettstolens höjd och den svängradie som krävs för att kunna manövrera en rullstol 
eller permobil. Ett sådant exempel är behovet om att vilja huka sig ner på toaletten 
(där det krävs en lägre toalettstol) eller att vilja ha en nära ansluten vask för att kunna 
tvätta sig. Ett annat behov som istället har inkluderats, men som går att debattera 
kring dess lämplighet, är det vägghängda medicinskåpet. Ett medicinskåp kan lätt 
utnyttjas på fel sätt på allmänna toalettutrymmen, men har i denna kontext ansetts 
godtagbar då det förmodligen kommer bidra till en positiv känsla av toalettutrymmet. 

Användandet av konventionella piktogram, såsom rullstolssymbolen, på skyltar har 
diskuterats flitigt mellan olika parter under projektets gång. Detta på grund av att 
personer i rullstol är en minoritet bland de grupper som vistas på toaletten (till 
skillnad mot vad piktogrammet antyder). Precis som Svensson (2012, s. 80–83) 
menar kan det dock vara fördelaktigt att använda redan välkända symboler. 
Förhoppningen är att den konventionella rullstolssymbolen kan skapa en tydlighet 
på arbetsplatsen, då det finns en del kulturella skillnader bland de anställda som kan 
påverka hur vi uppfattar och läser av skyltar.  

En utmaning i designprocessen har varit att förhålla sig till de riktlinjer som finns 
vid utformandet av en handikapptoalett, att verka inkluderande för den stora massan 
och samtidigt göra en toalett som upplevs lustfylld att besöka. Det har resulterat i en 
design som kanske inte är så radikal, men som kan uppfylla några av våra 
emotionella behov mer än bara de fysiska. Vissa designbeslut som har tagits har 
emellertid gått emot teoribildningen. Ett sådant exempel är det hexagonmönstrade 
klinkergolvet på toaletten. Svensson (2012, s. 73) skriver att omotiverade mönster i 
golvbeläggningen kan te sig förvirrande för personer med nedsatt syn och bör 
undvikas. Beslutet att använda klinkers grundas i att rummets ytor tidigare varit svåra 
att särskilja då alla varit enfärgade, och att mönstret då skulle bryta av och förtydliga 
rumsformen. Huruvida detta var rätt beslut att ta kan vidare diskuteras. Eftersom 
mönstret dock är så pass diskret är förhoppningen att detta inte kommer störa 
rumsuppfattningen. 

En tanke som väckts många gånger under studiens gång är hur långt det går att 
ifrågasätta lagen. Behöver man förhålla sig till alla regler? Det är en intressant 
tankegång som dock skulle betyda ett betydligt större arbete. 

Avslutningsvis vill detta arbete uppmuntra till fler sorters studier av dagens 
toalettutrymmen. Ett förslag till vidare forskning kan därför vara att undersöka hur 
ljudbilder kan påverka miljön på toaletten.  
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9.1 Figurförteckning 
 

Figur 1: Kontorslandskap. Fotografi taget av Lydia Stengård. 

Figur 2: Fotografier från den befintliga toaletten. Fotografier tagna av Lydia 
Stengård. 

Figur 3: Toalettstol. Fotografi taget av Lydia Stengård. 

Figur 4: Utkast fokusgrupp. Visualisering av Lydia Stengård. 

Figur 5: Utkast fokusgrupp. Visualisering av Lydia Stengård. 

Figur 6: Pall fokugrupp. Visualiseringar av Lydia Stengård. 

Figur 7: Tofflor fokusgrupp. Visualiseringar av Lydia Stengård. 

Figur 8: Översiktvy toalett. Visualisering av Lydia Stengård. 

Figur 9: Översiktvy toalett. Visualisering av Lydia Stengård. 

Figur 10: Ljudabsorbent och mossväg. Fotografi och visualisering av Lydia 
Stengård. 

Figur 11: Skylt med rött och grönt ljus. Visualiseringar av Lydia Stengård. 

Figur 12: Toalettskylt RWC. Visualisering av Lydia Stengård. 

Figur 13: Lås. Visualiseringar av Lydia Stengård 

Figur 14: Toffelhylla. Visualisering av Lydia Stengård. 

Figur 15: Toalettpall. Visualisering av Lydia Stengård. 

Figur 16: Handukshållare och papperskorg. Visualisering av Lydia Stengård. 

Figur 17: Krokar. Visualisering av Lydia Stengård. 

Figur 18: Vägghylla. Visualisering av Lydia Stengård. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 – mall för analys av rum 
 

Rumsanalys 
Mall för analys av rum 
 

Plats: …………………………………………… 

Datum: …………………………………………. 

 
Dokumentera platsen 

¨ Mät och rita ut platsen. Infoga planritning, sektioner och eventuella 
interiörhöjningar. 

¨ Fotografera den befintliga platsen. 
 

Analysera platsen 

¨ Orientering och platsförhållanden på platsen 
¨ Form, skala och proportioner av platsen 
¨ Notera dörröppningar, accesspunkter och cirkulationspunkter som föreslås 
¨ Fönster och ljusinsläpp, utsikt/vy och ventilation 
¨ Vägg-, golv- och takmaterial 
¨ Signifikanta arkitektoniska detaljer 
¨ Placering av VVS-system och elledningar 
¨ Möjliga, eventuella arkitektoniska modifieringar 
¨ Element för eventuell återanvändning, inklusive ytbehandlingar och 

inredning 
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Bilaga 2 – informerat samtycke till deltagande observation 
 

Informerat samtycke 
Deltagande observation 

	

Jag som håller i denna observation heter Lydia Stengård och jag gör nu mitt examensarbete 
inom Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning på Mälardalens högskola. 
I mitt examensarbete undersöker jag hur man kan gestalta ett toalettutrymme efter 
användarnas specifika behov, utöver de naturliga behoven. Syftet med undersökningen är 
att ta fram ett gestaltningsförslag för en handikapptoalett på forskningsinstitutet Rise Sics i 
Västerås. Denna observation är en del av underlaget som kommer att presenteras i 
rapporten för examensarbetet. 

För att lättare kunna sammanställa resultatet av observationen kommer jag att spela in vad 
vi samtalar om. Samtalet kommer sedan att transkriberas för att slutligen raderas. Ditt 
namn kommer inte att skrivas ut i rapporten. Information som kön, ålder, eventuell 
funktionsvariation och härkomst kan komma att påverka din upplevelse av toaletten, därför 
kommer detta att skrivas ut. Den färdiga rapporten kommer att publiceras på DiVA, vilket 
är en offentlig databas som gör att detta material blir sökbart.  

Din medverkan i observationen är frivillig och du kan när som helst välja att inte svara på 
en fråga eller avbryta ditt deltagande. Väljer du att avbryta observationen kommer 
materialet inte att användas i arbetet. 

 

Jag intygar härmed att jag tagit del av ovanstående information och samtycker till 
observationen. 

	

……………………………………    …………………………………… 

Underskrift      Ort 

 

……………………………………    …………………………………… 

Namnförtydligande     Datum  
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Bilaga 3 – informerat samtycke till enkätundersökning 
 

Enkätundersökning 
Formulär ifylles av deltagaren 

 
Jag som skickat denna enkätundersökning heter Lydia Stengård och jag gör nu mitt 
examensarbete inom Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning på 
Mälardalens högskola. I mitt examensarbete undersöker jag hur man kan gestalta ett 
toalettutrymme efter användarnas specifika behov, utöver de naturliga behoven. Syftet med 
undersökningen är att ta fram ett gestaltningsförslag för en handikapptoalett på 
forskningsinstitutet Rise Sics i Västerås. Denna enkätundersökning är en del av underlaget 
som kommer att presenteras i rapporten för examensarbetet. 

Du förblir anonym i rapporten. Information som kön, ålder, eventuell funktionsvariation 
och härkomst kan dock komma att påverka din upplevelse av toaletters utformning, därför 
kommer detta att skrivas ut. Den färdiga rapporten kommer att publiceras på DiVA, vilket 
är en offentlig databas som gör att detta material blir sökbart.  

Din medverkan i enkätundersökningen är frivillig och du kan när som helst välja att inte 
svara på en fråga eller avbryta ditt deltagande.  

 

¨ Härmed intygar jag att jag tagit del av ovanstående information och samtycker till 
enkätundersökningen. 
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Bilaga 4 – frågor till den deltagande observationen 
 

Frågor 
Deltagande observation 

 

1. Kan du beskriva din känsla av toaletten? 
Can you describe your feeling of the toilet? 
 

2. Fungerar den här toalettstolen för dig eller tanker du dig en annan 
design? Varför fungerar den bra/dåligt? 
Does this lavatory-seat work for you or do prefer another design? 
 

3. Ser du något behov av att kunna anpassa höjden på t.ex. toalettstol 
eller handfat? 
Do you need to be able to adjust the height of the toilet seat or the basin? 
 

4. Når du toapappershållaren? 
Can you reach the toilet paper holder? 
 

5. Skiljer sig dina behov hemma mot på andra toaletter? Finns det något 
du saknar från din hemmavarande toalett som inte finns på allmänna 
toaletter? 
Do you have different needs in public restrooms in comparison with your 
toilet at home? Is there anything missing in public restrooms that you have 
at your toilet at home? 
 

6. Har du någon speciell erfarenhet eller minne av toaletter du vill delge? 
Både positiva och negativa. 
Do you have any special experience or memory of toilets you want to 
share? Both positive and negative. 
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7. Beskriv problem som har uppkommit vid användning av allmänna 
toaletter? 
Describe problems that have arisen when using public toilets? 
 

Övriga frågor: 

8. Hur ser du på könsneutrala toaletter? 
How do you look at gender-neutral restrooms? 
 

9. Är det viktigt för dig att handikapptoaletter finns? 
Is it important for you to have handicap toilets? 
 

10. Brukar du gå på handikapptoaletten vanligtvis (även om du ej har 
någon funktionsvariation)? 
Do you usually go to the handicap toilet (even if you don’t have a 
disability)? 
 

11. Upplever du dig någonsin diskriminerad eller segregerad när du 
besöker toaletten? 
Do you ever feel discriminated or segregated when you visit the toilet? 
 

12. Vad tycker du om offentliga handikapptoaletters rumsliga storlek? 
What do you think about the spatial size of public disability toilets? 
 

13. Eftersom ni inte använder ytterskor på toaletten – känner du något 
behov av att låna ett par tofflor? 
Since you do not use outer shoes on the toilet - do you have a need to 
borrow a pair of slippers? 
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Bilaga 5 – scenarier i den deltagande observationen 
 

Scenario 1 
Deltagande observation 

 

Jag kommer nu att beskriva ett scenario för dig. 

Föreställ dig att du har bråttom till ett möte med en viktig kund när du akut behöver 
springa på toaletten. Du har med dig anteckningsblock, telefon och nycklar men inga 
fickor på dig. Inne på toaletten ligger papper på golvet och handfatet är blött av 
vattenstänk. Upplever du att det finns något problem med hur toalettutrymmet är utformad 
i denna situation? 
 
I will now describe a scenario for you. 

Imagine that you are in a hurry for a meeting with an important customer when you 
urgently need to run the toilet. You have notebooks, phone and keys with you but no 
pockets to put them in. Inside the toilet there is paper on the floor and the washbasin is wet 
by splashing water. Do you feel that there is any problem with how the toilet space is 
designed in this situation? 
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Scenario 2 
Deltagande observation 

 

Jag kommer nu att beskriva ett annat scenario för dig. Du kommer nu att förflytta dig från 
kontoret… 

Tänk dig att du är ute på stan och handlar. Du har tjocka ytterkläder på dig och skorna är 
blöta av snö. Inne på toaletten ligger papper på golvet och handfatet är blött av vattenstänk. 
Du har med dig en väska och flera påsar in på toaletten. Upplever du att det finns något 
problem med hur toalettutrymmet är utformat i denna situation? 
 
I will now describe another scenario for you. You will now move from the office ... 

Imagine you have been out shopping in town. You have thick outerwear on you and the 
shoes are soaked with snow. Inside the toilet there is paper on the floor and the washbasin 
is wet by splashing water. You carry a backpack and several shopping bags into the toilet. 
Do you feel that there is any problem with how the toilet space is designed in this 
situation? 
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Bilaga 6 – svar på enkätfrågor 
 

Vad brukar du få för känsla av allmänna toaletter (även handikapptoaletter)? 
• Antingen sterila eller skitiga 

• Tråkig 

• Smutsig 

• Industriell 

• Kalt 

• Opersonligt 

• Sterila och kliniska 

• Ofta smutsiga och skräpiga 

• Inte särskilt bra, särskilt om de inte är bra städade. 

• Smutsigt och opersonligt 

• Oftast smutsiga och slitna 

• Inte fräscha, som att de har blivit använda flera gånger före mig. 

• Luften är dålig. De skulle kunna finnas större ventilation för att luften ska 
bli fräsch. 

• Om det finns ett litet handfat (vask) nära toalettstolen så gillar jag toaletten 
bättre och får en bättre känsla för den. 

• I allmänhet är dom dåligt igenomtänkta. 

• Inte anpassade för alla, ostadiga saker att hålla i, och ofta saknas det 
(handikapptoaletter). Pappret finns ofta på en meters avstånd och omöjlig 
att få tag i när man inte kan gå. 
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Fungerar den här toalettstolen för dig eller tänker du dig en annan design? 

 

 

Den fungerar 8 Tänker mig en annan design 4 

 

Om du har svarat ”Tänker mig en annan design”, vänligen beskriv vilken 
design du tänker dig nedan och varför. 

• Allt fungerar bra förutom pappret. Blir ofta konstig vinkel. 

• Placeringen av toalettpappret är inte bra. 

• Jag föredrar en design där användare kan ha möjligheten att huka sig (eng: 
squatting). Jag personligen vill huka mig när jag göra mina behov, det är 
mer naturligt och hälsosammare. Dessutom sätter det människokroppen i en 
naturlig position för att lättare kunna uträtta sina behov. 

• Dessa lösningar blir ofta vingliga och svårt att stödja sig på.  
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Ser du ett behov av att kunna anpassa höjden på t.ex. toalettstol eller handfat? 

Ja 4 Nej 8 
 
Kommentar: 

Inte personligen. Har dock dålig kunskap om behov för rullstolsburna. 

Olika funktionshinder har olika behov. 

Det är bra om dom har en höjd som stämmer med min rullstol. 

Jag föredrar en högre stol eftersom det gör min förflyttning lättare. 
 

Brukar du ha problem med att nå toapappershållaren på handikapptoaletter? 

Ja 7 Nej 5 

Kommentar: 

Sitter svårt att komma åt. 

Ibland är den lite långt bort! 

Ibland händer det att hållaren eller rullen är placerad för långt bort, på handfatet. 
Då måste man ha långa armar för att nå! 

På många toaletter når man inte pappret. Vanligtvis får jag ha papper i munnen 
som jag kan använda. 

 
Skiljer sig dina behov hemma mot på allmänna toalettutrymmen? Finns det 
något du saknar från din hemmavarande toalett som inte finns på allmänna 
toaletter? 

• Trevlig belysning 

• Mys och rent 

• Känslan av att man är ifred, att ingen hör en. 
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• Personligen har jag en spolningsknapp som jag använder istället för att 
torka mig med toalettpapper, eftersom jag är van vid att tvätta mig med 
vatten istället för att torka mig med toalettpapper. Men jag har inget emot 
att använda toalettpapper på allmänna toaletter, eftersom det sker sällan. 

• En slags vattenkran med ett slangrör (liknande de som finns i vissa islamska 
länder inom UAE (förenade Arabemiraten)). 

• Ofta glömmer man att montera ett tvärhandtag på dörren så att man kan få 
med sig dörren och stänga den. Höjden på toastolen är inte sällan för låg.  

• Närhet till papper. Att kunna lätt ta sig från rullstol till toalett. 

Har du någon gång upplevt problem som har uppkommit vid användning av 
allmänna toalettutrymmen? 

Ja 8 Nej 4 

 

Om du har svarat ”Ja” på ovanstående fråga, vänligen beskriv de problem du 
stött på. 

• Att det saknas papper eller är ostädat 

• Luktar illa 

• Att det är dålig belysning eller slut på papper 

• Smutsigt, slut på toapapper, slut på tvål 

• Man blir störd av folk utifrån. 

• På mäns pissoarer (på allmänna toaletter i Stockholm) brukar det inte finnas 
lås. Det tycker jag är märkligt eftersom jag då kan kliva in medan någon 
kissar eller att någon kliver in när jag kissar. 

• För små utrymmen så att jag inte får plats med rullstolen på ett sätt så att 
det går att förflytta sig till toastolen. 

• För långt till pappret, handfat inte anpassade, toaletthöjd för låg, armstöd 
saknas. 

• Trånga utrymmen som gör att jag inte kan vända på ett bra sätt med min 
permobil, samt att på flera ställen är toalett sitsen lös och man glider lätt 
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Om du menstruerar, har du någonsin upplevt problematik kring 
toalettutrymmets utformning i samband med menstruationen?  

Ja 2 Nej 6 

Kommentar: 

Inte alltid lätt att nå sopkorg. 

Ofta saknas behållare för att slänga mensskydd eller så är de placerade långt bort. 

 

Om du menstruerar, har du något behov av att t.ex. köpa sanitetsskydd i 
samband med ditt toalettbesök? 

Ja 3 Nej 5 

Kommentar: 

Ibland glömmer man ta med sig. 

Ibland. 

 

Har du ett behov av att kunna tvätta de nedre regionerna efter ett besök på 
toaletten? 

Ja 3 Nej 9 

 

Hur ser du på könsneutrala toalettutrymmen? 

Positivt 10 Negativt 1 (Varken eller 1) 
 
Vänligen beskriv nedan varför du anser könsneutrala toalettutrymmen vara 
antingen positivt eller negativt. 

• Så länge alla är renliga är det ingen skillnad eller betydelse vilket kön. 

• Hur stor skillnad kan det vara? 

• Känns onödigt att behöva ha speciella utrymmen för olika kön. 

• Könsneutrala toaletter kan spara utrymme och medföra att det kan bli fler 
toaletter i stan. 
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• Jag tycker att det är bättre med separerade toaletter för män och kvinnor, 
det ger mig en bättre känsla. 

• En toalett är en toalett och har inget med kön att göra. 

• Det ger större tillgänglighet. Men killar kissar ofta utanför och det blir 
snuskigt. 

• För att toaletter som är till för alla är bra, det är lättare att hitta en ledig 
toalett samt att det blir ofta inte så långa köer. 

 

Är det viktigt för dig att handikapptoaletter finns? 

Ja 9 Nej 3 

Kommentar: 

En i alla fall 

 

Brukar du vanligtvis gå på allmänna handikapptoaletter? 

Ja 6 Nej 6 

 

Har du någonsin upplevt dig diskriminerad eller segregerad när du besökt 
allmänna toaletter? 

Ja 4 Nej 8 

Beskriv gärna: 

• När icke fuktionsnedsatta använder handikapptoan för att dom inte har lust 
att ställa sig i kö till de 10 vanliga toabåsen. Det finns ofta bara en H-kapp 
toa! 
 

• Att toaletterna ofta används av ”friska”. Som sjuk (utan muskler) kan man 
ha bråttom. Ofta finns ej anpassade toaletter på caféer och många 
restauranger. Men sen finns det ”fördelar” På vissa ställen också!! 
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• För att vanliga toaletter är så oerhört små och trånga då måste jag åka runt i 
hela stan och leta efter en annan plus att jag ofta får frågan varför jag inte 
bara får in och lämnar permobilen utanför. 
 

Brukar du sminka dig på allmänna toalettutrymmen? 

Ja 4 Nej 8 

 

Om du har svarat ”Ja” på ovanstående fråga, har du någon gång stött på 
problem i samband med detta? 

• Saknas spegel och/eller hylla. 

• Dålig belysning. Inget utrymme på handfatet att ställa sminkväskan. 

• Någonstans att lägga sina sminksaker vore inte fel. 

 

Brukar du borsta tänderna på allmänna toalettutrymmen? 

Ja 3 Nej 9 

 

Om du har svarat ”Ja” på ovanstående fråga, har du någon gång stött på 
problem i samband med detta? 

• Jag borstar tänderna på allmänna toalettutrymmen när jag reser. Jag tycker 
det är kostnadseffektivt och tidssparande att använda allmänna toaletter när 
jag reser över en natt och har något åtagande direkt på morgonen.  
 

Brukar du använda din telefon (för att t.ex. prata eller surfa) på allmänna 
toalettutrymmen? 

Ja 8 Nej 4 

 

Om du har svarat ”Ja” på ovanstående fråga, vart brukar du i så fall lägga 
den? 

• Hylla eller handfat 
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• I min hand 

• Håller den alltid i handen eller har den i fickan. 

• Jag lägger den i eller på byxan när mina händer är upptagna. 

• Jag har den i rullstolen. 

 

Vad tycker du om offentliga handikapptoaletters rumsliga storlek? 

• Bra. 

• Stora, vilket är bra. 

• Bra 

• Ok! 

• Känns som att de oftast är lagom stora. 

• Bra! 

• Ganska bra, men ibland för små. 

• Det är stor variation på storlekarna. Ibland kan man inte ens vända rullen 
och då är det svårt att göra en bra förflyttning. Sedan finns det toaletter som 
är överdrivet stora... 

• I regel är storleken ok men det finns ett par dom skulle behöva vara större, 
också hur man når toapapper  

 

Har du någon speciell erfarenhet eller minne av toaletter du vill delge? Både 
positiva och negativa. 

• Toalett på en bar någonstans utomlands som bjöd på helt unik design, 
kommer ihåg den väl – blir ett roligt minne! 

• En annan var i Alperna där damernas hade en barbröstad man med 
lederhozen på locket, klart speciellt. 

• Lite unika kännetecken gör det roligare att gå på toa och man blir GLAD! 

• Ett fik med tre trappor upp hade en Handikapp-toa-skylt! 
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• Ett flertal som jag inte kunnat stänga dörren om mig själv, och fått hojta om 
någon kan stänga åt mig. Höga trösklar in i en del.  

• På toaletten i Sollentuna centrum är pappret över en meter från toan. Jag 
påpekade det och fick till svar att om de sätter toarullar vid toaletten blir de 
stulna... och då är det bättre att jag inte kan sköta min hygien.... Negativ är 
också att handikapptoa ofta är samma rum som skötrum. Luktar ofta väldigt 
illa. Sedan, vem ska få gå först på toa. Barnet inblöja eller jag inrullar? 
Ingen vet ju om att jag inte kan vänta... 

 


