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Sammanfattning
Automatiska dörröppnare är ett hjälpmedel som idag återfinns i flera byggnader, såväl
nya som gamla. Stackmolnsgatan har länge stått utan dörrautomatik, men ett
pilotprojekt har ändrat på detta. Bostads AB Poseidon äger och förvaltar de tre hus
som ligger på adressen och driver ett projekt som en del i Göteborgs stads
utvecklingscenters – Senior Göteborg – projekt Gôrbra för äldre. Inom ramen för
projektet har automatiska dörröppnare installeras i samtliga nio entréer och i en hiss
och dess tillhörande våningsplan på Stackmolnsgatan. Rapportens syfte är att
undersöka om det har skett någon förändring på den syn hyresgäster på
Stackmolnsgatan har till automatiska dörröppnare. En studie gjordes för ett år sedan,
detta innan dörrautomatiken installerades, och studien undersökte synen hyresgästerna
hade då. Nu nästan ett år senare har en ny undersökning gjorts för att undersöka om
inställningen gentemot dörrautomatik har förändrats efter installationen.
Det rapporten visar på är att respondenterna upplever att dörrautomatiken har
underlättat, men trots det är det bara drygt hälften av respondenterna som oftast
använder sig av dörrautomatiken när de skall ta sig in eller ut från fastigheten. Totalt
besvarade 94 hyresgäster uppföljningsenkäten, vilket går att jämföra med att 110
besvarade enkäten för ett år sedan. Det går dock inte att påstå att enkäten ger en
representativ bild av hyresgästernas åsikter, men enkäterna ger en antydan till den
inställning som råder gentemot dörrautomatiken. Respondenterna uppger att
dörrautomatiken har påverkat dem positivt i anslutningen till entrén. Vidare går det
även att säga att respondenterna upplever att de automatiska dörröppnarna har
underlättat för dem.
Gällande de äldre hyresgästerna och studiens delsyfte, går det även där att dra
liknande slutsatser. Antalet äldre respondenter som uppger att de har någon
funktionsbegränsning och/ eller använder något funktionshjälpmedel är färre vid
denna undersökning jämfört med för ett år sedan. Något som är intressant för
frågeställningen om de äldre hyresgästerna upplever att de har fysiska begränsningar
som försvårar vardagen. Slutsatser som går att dra av detta är att de äldre
hyresgästerna upplever in mindre grad att de har fysiska begränsningar som försvårar
vardagen. De äldre respondenterna visar även de upp en bild av att automatiska
dörröppnare är något som underlättar. 	
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Prolog
En äldre kvinna närmar sig porten till huset som hon och hennes partner har levt i
under flera år. På senare år har dock åldern börjat ta ut sin rätt, både på hennes partner
såväl som på henne själv, något som har komplicerat den tidigare så lätta passagen in
i huset. Under förmiddagen har kvinnan varit och handlat och fram i korgen på hennes
rollator ligger dagens inköp. En och en halv liter ekologisk mellanmjölk, en liter
ekologisk fil, en limpa bröd samt frukt av olika sorter. Handlingsproceduren är inget
som kvinna förknippar med någon större ansträngning, men desto närmare kvinnan
kommer porten, desto varmare blir kroppen och svettdroppar gör sig påminda. Hur
ska det gå idag? Kanske har hon tur, tänker hon, att någon granne är på väg ut eller in
ur porten och kan därmed hjälpa henne. Väl framme vid porten har inte något
ovanstående scenarion slagit in och kvinnan suckar. Det kommer med andra ord bli
besvärligt för kvinnan att ta sig igenom porten även idag. Först ska nyckeln fram,
sättas i låset, rollatorn skall placeras på ett sätt så gör det möjligt att öppna dörren och
för att öppna den tunga dörren måste ett tvåhandsgrepp användas för att få tillräckligt
med kraft. Sedan skall dörren hållas upp, först med hjälp av ena foten, därefter låter
kvinnan den tunga dörren vila mot hennes högra axel samtidigt som hon koncentrerar
sig på att få ett stadigt grepp om den framtunga rollatorn hon skall föra in genom
dörren. Genom att backa långsamt bakåt, förflyttar sig dörren långsamt från ena axeln
mot den andra, samtidigt som öppningen blir större och möjliggör en passage för
kvinnan och hennes rollator. När väl rollatorn har fri passage genom öppningen
fortsätter dock dörren att komplicera kvinnans genomgång av entrén. Dörren ligger
fortfarande som en stor tyngd mot kvinnans rygg och för varje steg hon tar framåt
stöter dörren mot hennes hälsenor. Tillslut är kvinnan förbi hindret, den tunga dörren
har än en gång besegrats men än en gång har det varit en kamp.
Nu till samma scenario, samma kvinna, samma ingång, men skillnaden denna gång
är en knapp som sitter till vänster vid entrén. Istället för att använda nycklarna,
använder kvinnan en fyrsiffrig kod, ett litet klick hörs och kvinnan sträcker sig mot
den avlånga knappen på väggen och trycker. Ett dovt elektriskt motorljud drar igång
och öppnar den tunga dörren för kvinnan. Hon rättar till sin rollator och rullar den
lugnt och säkert in genom dörröppningen. Så vad är skillnaden mellan de olika
beskrivna scenarierna? Den uppmärksamma läsaren vet att i scenario nummer två är
dörrautomatik installerad och därav öppnas dörren med hjälp av ett knapptryck. I
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teorin kan det uppfattas som att dörrautomatik är ett hjälpmedel som underlättar, men
frågan är om brukare även uppfattar att den gör det i praktiken?
Denna rapport behandlar just den frågan. För drygt ett år sedan gjordes en
undersökning i tre hus på Stackmolnsgatan – vilka ägs och förvaltas av Bostads AB
Poseidon – som ligger på Hisingen, Göteborg. Hyresgästerna skulle under vintern få
dörrautomatik installerad i fastighetens entré samt i en hiss i en utav
trappuppgångarna. Undersökningens syfte var att kartlägga hyresgästernas inställning
till dörrautomatiken. Majoriteten av de svarande hyresgästerna trodde att
dörrautomatik skulle underlätta. Nu när dörrautomatiken är installerad och
hyresgästerna har använt sig utav hjälpmedlet under en tid är det relevant att se hur
dörrautomatiken har påverkat hyresgästerna och inställning till densamma.
En utförligare bakgrund som behandlar projektet ”Gôrbra för äldre”, ett projekt
som bidragit till att dörrautomatiken installation på Stackmolnsgatan. Vidare går det
även där att läsa om äldres kvarboende, en svensk demografi i förändring samt
forskning inom kvarboende, tillgänglighet och automatiska dörröppnare går att läsa i
Vägen ut (Holmsten, 2012). Det är i den rapporten undersökningen som gjordes för ett
år sedan presenteras, vid hänvisningar i denna rapport till undersökningen för ett år
sedan, är det den rapporten som avses.
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Syfte
Rapportens syfte är att undersöka om det har skett någon förändring på den syn
hyresgäster på Stackmolnsgatan har till automatiska dörröppnare. Rapporten grundar
sig i att Poseidon har satta upp automatiska dörröppnare i samtliga entréer och i
hissen i en trappuppgång på Stackmolnsgatan. Dörrautomatiken kan användas av
samtliga hyresgäster och därmed är det viktigt att undersöka samtliga hyresgästernas
syn, detta för att kunna få en generell bild av dörrautomatikens påverkan.
Rapporten har även ett delsyfte, vilket är inriktat mot de äldre hyresgästerna på
Stackmolnsgatan. Delsyftet är att se i vilken utsträckning de äldre hyresgästerna tror
att dörrautomatik underlättar för dem. Anledningen till att det finns ett huvudsyfte och
ett delsyfte är för att dörrautomatiken installeras som en del av ”Gôrbra för äldre”projektet, vars målgrupp är äldre människor. Dörrautomatik är ett hjälpmedel som
förbättrar tillgängligheten i en fastighet och därmed är det intressant att se om de äldre
hyresgästerna har några fysiska begränsningar. Utifrån det är det därmed av intresse
att dela in syftet i två delar för att utröna hyresgästernas syn på dörrautomatik samt
även mer djupgående se i vilken utsträckning de äldre hyresgästerna uppfattar
dörrautomatiken.
För att kunna kartlägga hyresgästernas syn på dörrautomatik utgår rapporten från
nedanstående frågeställningar.
• Hur upplever hyresgästerna att förändringen har påverkat dem i anslutning till
entrén?
• Upplever hyresgästerna att automatiska dörröppnare har underlätta för dem?
För att uppnå delsyftet och se om de äldre hyresgästerna upplever att dörrautomatik
har underlättat för dem i sin vardag, utgår delstudien från följande frågeställningar:
•

Upplever de äldre hyresgästerna att de har fysiska begräsningar som
försvårar vardagen?

•

Upplever hyresgästerna att automatiska dörröppnare har underlätta för dem?
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Tillvägagångssätt
Detta kapitel inleds en övergripande förklaring till det tillvägagångssätt som
tillämpats för att genomföra studien. Därefter ges en beskrivning av hur urvalet har
gått till samt enkätdesign. Avslutningsvis redogörs studiens avgränsningar och
hanteringen av enkäterna.

Utförandet
De insamlade enkäterna utgör fundamentet i studien av hyresgästernas syn på
dörrautomatik, men även enkätsvaren från den tidigare rapporten som behandlade
hyresgästernas dåvarande syn på automatiska dörröppnare kommer att användas.
Detta för att möjliggöra en jämförelse svaren emellan. Enkäten skickades ut till
samtliga 213 hyresgäster på Stackmolnsgatan, tillsammans med information om
studien. Respondenterna fick cirka två veckor på sig att besvara enkäten och efter
cirka en vecka skickades en påminnelse ut. Efter tre veckor matades de inkomna
enkäterna in i statistikprogrammet SPSS. Enkäterna för de respondenterna som deltog
vid förra studien, kodades av två anledningar. Dels för att se hur många som
besvarade enkäten vid båda tillfällena, men även för att möjliggöra en jämförelse
mellan respondenter som besvarat båda enkäterna. En jämförelse mellan samtliga
respondenters svar för de båda enkäterna kommer huvudsakligen att studeras och vid
intressanta iakttagelser kommer även en jämförelse med respondenter som besvarat
båda enkäterna göras.

Urval
Populationen är de enheter urvalet i en studie görs utifrån och i detta fall är
populationen hyresgäster boende hos Poseidon där det råder en liknande
åldersstruktur som på Stackmolnsgatan. Då det är ett pilotprojekt som drivs på
Stackmolnsgatan är tanken att projektet skall vara överförbart till andra fastigheter
inom Poseidons bostadsbestånd som har liknande förutsättningar. För att delstudiens
resultat skall vara överförbart är populationen fastigheter inom Poseidon med
liknande förutsättningar. Stickprovet av populationen blir därmed hyresgäster boende
på Stackmolnsgatan. Givet delstudiens syfte är urvalet framtaget genom ett ickesannolikhetsurval. Med detta menas att urvalet är framtaget på annat sätt än genom
slumpmässig urvalsteknik och att vissa enheter i populationen har större chans än
andra att komma med i urvalet. Då studiens syfte var att undersöka om hyresgästerna

S e s a m , 	
   ö p p n a 	
   d i g ! 	
  |	
  8	
  
	
  
på Stackmolnsgatan har förändrat sin syn till automatiska dörröppnare, blir därmed
även stickprovet väldigt specifik. Att vara hyresgäst i Poseidons tre fastigheter på
Stackmolnsgatan var det enda kriteriet för att delta i enkätundersökningen.

Enkätdesign
Enkäten består utav 15 frågor som undersöker hyresgästernas syn på tillgängligheten i
fastigheten, självständighet i det vardagliga livet och deras inställning gentemot
dörrautomatik. Vidare är det tre kontrollvariabler för att få reda på ålder, kön samt
civilstånd. Enkäten avslutas med ”Övriga synpunkter”, detta för att respondenten
skall få en chans att kunna bidra med ytterligare information eller synpunkter på
enkäten. Totalt består enkäten av 19 frågor. De enkäter som skickades ut till
respondenter

som

deltog

vid

förra

undersökningen

har

fått

ett

eget

identifikationsnummer, vilket är samma som de fick vid förra undersökningen. Detta
för att säkerställa respondentens anonymitet samt för att möjliggöra en jämförelse
mellan respondentens svar undersökningarna emellan.
För de boende i uppgången där även hissen har blivit försedd med dörrautomatik
skickades en speciell enkät ut för att belysa deras syn på hur dörrautomatiken i hissen
uppfattas. Enkäten bestod av en extra fråga, således hade den enkäten 20 frågor.
Enkäten är utformad med olika frågor för att ur olika vinklar belysa syftet och består
mestadels av slutna frågor för att respondenten inte skall missuppfatta frågorna, något
som skulle kunna missgynna resultatet. Det kräver också att respondenten tvingas ta
ställning i frågan, vilket ger en tydlig bild av respondentens förhållningssätt. En
reservation måste dock göras eftersom det är ett medvetet val att inte ha med något
svarsalternativ som är en förlikning mellan två motpoler. Detta kan leda till att
respondenten väljer att inte besvara frågan för att inte behöva ta ställning eller rent av
skapar ett eget alternativ.
Totalt skickades 213 enkäter ut och 94 svar kom in. Av de 94 räknas två som
bortfall. Anledningen till att enkäterna räknas som bortfall beror på att enkäterna har
skickats tillbaka obesvarade utan någon förklaring. Vidare förekommer det bortfall i
enstaka frågor där respondenten glömt fylla i eller medvetet valt att inte besvara
frågan av olika anledningar. Det har även förekommit att respondenter har missat att
besvara frågorna på en hel sida. Det troligaste förklaring är att de helt enkelt har
missat denna sida, men det kan inte uteslutas att de aktivt har valt att inte besvara
frågorna. Något som blir tydligt i datapresentationen eftersom några frågor har fler
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respondenter än andra. Enkäterna med endast ett fåtal uteblivna svar räknas inte som
bortfall, eftersom enkäterna är besvarade till stora delar och resultatet av de andra
frågorna fortfarande kan användas.
I den deskriptiva datapresentationen har olika svarsalternativ kategoriseras till två
alternativ istället för fyra. Genom att slå ihop de två svarsalternativen på ena sidan
och vice versa blir det tydligare skillnader mellan svarsalternativen. Det är gjort på
frågor där respondenten är tvungen att ta ställning. Exempelvis har de
respondenter som besvarat en fråga med svarsalternativet Mycket lättare eller Lättare
blivit en svarsgrupp och motsvarande för de som besvarat frågan med
svarsalternativet Mycket svårare eller Svårare.
Paret som har besvarat enkäten har även fyllt i båda könen vilket har medfört att de
har fått egen kategori. De är därmed inte medräknade i könsfördelningen eftersom det
skulle medför att enkäten skulle bli dubbelt bokförd. Paret har även fyllt i två olika
födelseår och året mellan dem är använt i statistiken. Oavsett vilket år som hade
använts hade det inte påverkat kategoriseringen av de olika ålderskategorierna. Dock
påverkar det medelålder. I detta fall är det tydligt att det är ett par som har besvarat
enkäten och inte en individ som medvetet har kryssat i båda könen på grund av att hen
inte vill kategoriseras och tillhöra ett specifikt kön. Ett scenario som hade varit
möjligt eftersom svarsalternativen Man eller Kvinna var de enda som kunde fyllas i.

Datahantering
De enkätsvar som är kodade är det av två anledningar, dels för att se hur många som
besvarade enkäten vid båda tillfällena, men även för att möjliggöra en jämförelse
mellan respondenter som besvarat båda enkäterna. Eftersom inte alla hyresgäster
besvarade enkäten vid förra tillfället, är endast 110 enkäter – vilket är antalet
respondenter från förra undersökningen – av totalt 213 kodade. De resterande 103
enkäterna är inte kodade på något sätt och därmed anonyma för samtliga.
Informationen om att svaren är anonyma och att de inte kan spåras tillbaka till någon
specifik individ utav någon annan än mig själv gick även det att utläsa av
informationsutskicket. Den kodlistan som gjordes i samband med undersökningen
förra året är något endast jag har tillgång till och gjordes endast för att användas vid
denna uppföljningsstudie. För att kunna göra en uppföljningsstudie var det av stor vikt
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att veta vilka respondenter som deltog vid första tillfället för att resultatet skall kunna
vara jämförbart.
Genom att delta i enkäten kunde respondenten vara med i en utlottning av
biobiljetter. För att delta i utlottningen var respondenten tvungen att ange sitt namn
och lägenhetsnummer eller adress. Detta för att enbart besvarade enkäter skulle kunna
delta i utlottningen. Respondenterna fick information vad som gällde för att delta och
att deltagandet i utlottningen var helt frivilligt. Informationen från respondenterna
användes enbart för utlottning. Vid enkätutskicket bifogades information om studien,
om mig samt information om hanteringen av enkäterna.
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Deskriptiv datapresentation
Denna del presenterar resultatet från enkäterna. Enkätsvaren från undersökningen som
gjordes under hösen och från undersökningen som gjordes för ett år sedan presenteras
båda två om det är relevant. Enkätens resultatpresentation är uppdelat utifrån syftet,
där den första delen behandlar svaren från alla respondenter och den andra delen
svaren från respondenterna som är 75 år eller äldre.

Enkätsvar – alla respondenter
Den första delen behandlar svaren från alla respondenter och vid flertalet av frågorna
beskrivs relevanta iakttagelser med hjälp av svar från andra enkätfrågor. Detta för att
kunna utgöra trender bland respondenternas svar.

Kontrollfrågor
Könsfördelning bland respondenterna är relativt jämn, med en liten majoritet för
kvinnor. Det är 42,4 procent män och 56,5 procent kvinnor samt 1,1 procent par som
har besvarat enkäten. Könsfördelningen bland hyresgästerna på Stackmolnsgatan var
vid början av 2012, 55,4 procent män och 44,6 procent kvinnor. Könsfördelningen i
enkäten är därmed inte representativ. Jämfört med enkäten för ett år sedan är
könsfördelningen nästintill densamma. Skillnaden mellan de olika undersökningarna
är att representationen i den senaste underökningen har ökat med bland kvinnorna
med cirka två procent och representationen bland par har minskat med två procent.

Figur 1 - Könsfördelning
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Medelåldern bland respondenterna är 65,15 år och 60-69 år är den mest
representerade ålderskategorin med 30,8 procent. Sett till alla respondenterna är det
69,2 procent av respondenterna som är 60 år eller äldre. På Stackmolnsgatan bodde
det i början av 2012 cirka 44 procent som är 60 år eller äldre och medelåldern bland
hyresgästerna var 55,9 år. Åldersfördelningen i enkäten ger därmed inte en
representativ bild av hur åldersfördelningen är på Stackmolnsgatan. Jämfört med
undersökningen för ett år sedan är respondenterna något äldre. Medelåldern är något
högre och antalet personer i ålderskategorierna 60 år eller äldre är procentuellt några
fler. Medelålderns ökning kan sannolikt förklaras av att undersökning är gjord ett år
senare än den förra och således är det uppenbart att respondenterna som har besvarat
enkäten vid båda tillfällena är ett år äldre. Dock går en intressant iakttagelse att göra,
vilket är att flera personer uppger en ålder över 80 år i undersökning nummer två
jämfört med undersökning nummer ett när en jämförelse bland de respondenter som
besvarade båda enkäterna. Den troliga anledningen till att det är så beror på att
personer som deltog i den första undersökningen har en partner och således har
partnern troligtvis besvarat enkät nummer två.

Figur 2 - Åldersfördelning

Den sista kontrollfrågan Civilstånd har förändrats mycket sedan den förra
undersökningen.

Svarsalternativet

Ensamstående

är

det

absolut

vanligaste

civilståndet, vilket 60,9 procent av respondenterna svarar. Den näst största
svarskategorin är Gift med 30,4 procent. Svarsalternativen Sambo och Änka/ Änkling
har båda 4,3 procent vardera. Vid den förra undersökningen svarade drygt hälften att
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de var ensamstående och cirka en fjärdedel svarade att de var gifta. Svarsalternativet
Änka/ Änkling har sjunkit från 14,6 procent till 4,3 procent. En förklaring till detta kan
bero på svarsalternativen Ensamstående och Änka/ Änkling kan tolkas av
respondenterna och det beror på hur respondenten vill identifiera sig. Det råder
samma trender bland de respondenter som besvarat båda enkäterna, som när alla
respondenters svar räknas.

Figur 3 - Civilstånd

Allmänt hälsotillstånd
På frågan om hur respondenterna upplever deras hälsa uppger 67 procent av 91
respondenter att de mår Bra. Något som är en ökning med 4,5 procent jämfört med
undersökningen för ett år sedan. De respondenter som uppger sin hälsa som Mindre
bra, har en stor majoritet något funktionshjälpmedel, någon funktionsbegränsning och
har en ålder av 60 år eller äldre. En förändring råder även bland de respondenter som
besvarat enkäten vid båda tillfällena och även där svarar fler respondenter att de mår
bättre jämfört med för ett år sedan.
Cirka en fjärdedel av 90 respondenter uppger att de idag använder sig av något
funktionshjälpmedel. Vanligast förekommande funktionshjälpmedlet är Rollator, tätt
följt av funktionshjälpmedlet Käpp/kryckor. Vid den förra undersökningen var både
Rollator och Käpp/kryckor de vanligaste funktionshjälpmedlen och även då var det
cirka en fjärdedel som använde ett eller flera funktionshjälpmedel.
Det är 37 procent av 90 respondenter som idag uppger att de har någon
funktionsbegränsning, något som är en minskning jämfört med ett år sedan med cirka
tre procent. Samma trend går även att utröna vid en jämförelse av respondenterna som
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har besvarat enkäten vid båda tillfällena. Den vanligaste funktionsbegränsningen är
nedsatt styrka i Händer/armar.

Upplevelser av entrén
På frågan ”Upplever du idag svårigheter att ta dig från din lägenhet ut ur huset på
egenhand?” svarade 88 procent av 92 respondenter att de inte upplever några
problem att ta sig ut. 12 procent upplever problem med att ta sig ut på egenhand.
Skillnaden är knappt märkbar jämfört med undersökningen för ett år sedan. Då var det
88,5 procent av 103 respondenter som svarade att de inte upplevde några svårigheter
och 11,5 procent som svarade att de upplevde svårigheter. Sett till de respondenter
som besvarat båda enkäterna är svaren även där likartade. Det är 69 respondenter som
har besvarat båda enkäterna och de har svarat lika i båda undersökningarna med ett
undantag och det är att en respondent har valt att inte besvara frågan i den första
undersökningen. Cirka 89 procent uppger vid båda tillfällena att de inte upplever
några svårigheter att ta sig ut på egenhand och således är det 11 procent som uppger
att de upplever någon form av svårighet. En förändring som går att identifiera de olika
undersökningarna emellan är dock att trenden som går identifiera i den senaste
undersökningen är tvärtom jämfört med undersökningen för ett år sedan. Då gick det
att identifiera att respondenterna som upplevde svårigheter, uppgav att de hade någon
funktionsbegränsning, upplevde sin hälsa som mindre bra och var 80 år eller äldre. I
den senaste undersökningen råder det istället en motsatt trend där majoriteten av
respondenterna uppger att de har en bra hälsa, har inte någon funktionsbegränsning,
respondenter är representerade från flera ålderskategorier och använder inte något
funktionshjälpmedel.
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Figur 4 – Svårt att ta sig ut på egenhand

På frågan om respondenterna känner sig osjälvständiga i anslutning till entrén och
hissen svarar 92,2 procent av 90 respondenter att de inte känner sig osjälvständiga.
Något som är ökning jämfört med undersökningen för ett år sedan, då 86,1 procent av
101 respondenter svarade detta. Bland de respondenter som för ett år sedan uppgav att
de kände sig osjälvständiga, var en majoritet 60 år eller äldre, uppgav att de hade en
mindre bra hälsa, hade någon funktionsbegränsning samt bodde i ett singelhushåll.
Liknande trend går även att se nu i uppföljningsenkäten samt vid en jämförelse mellan
de respondenter som besvarat båda enkäterna.

Figur 5 – Osjälvständig

Respondenternas möjligheter till Aktivitet/ avkoppling påverkas inte i stor
utsträckning av att fastigheten har dörrautomatik. För ett år sedan uppgav 86,1
procent av 101 respondenter att de inte blir påverkade och 13,9 procenten ansåg att de
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blir påverkade. De respondenter som då uppgav att de blev påverkade hade samtliga
någon funktionsbegränsning och alla tror även att dörrautomatik skulle underlätta för
dem. En majoritet är även 80 år eller äldre och upplever idag svårigheter att gå ut på
egenhand. Vid undersökningen nu under hösten går det att identifiera liknande
tendenser. Fler personer uppger att de inte blir påverkade av att fastigheten har
dörrautomatik1, något som 92,3 procent av 91 respondenter uppger. Men bland de
respondenter som uppger att de blir påverkade, så råder samma trender bland dem
som det gjorde för ett år sedan. Vid en jämförelse mellan respondenter som besvarat
båda enkäterna finns det även där en ökning bland respondenterna som uppger att de
inte blir påverkade av att det finns dörrautomatik.

Figur 6 – Aktivitet/ Avkoppling

Nu när dörrautomatiken är på plats var det intressant att se hur hyresgästerna
upplever entrén. Därför ställdes frågor gällande hur de oftast öppnar entrédörren och
hur de upplever förändringen. På frågan ”Hur öppnar du oftast entrédörren från
utsidan?” svarade 39,6 procent av 91 respondenter att de oftast använde kod och
dörrautomatik.

12,1

procent

att

de

använde

nyckeln

tillsammans

med

dörrautomatiken. Bland de respondenter som öppnar dörren utan dörrautomatik, var
det vanligast att de använde nyckeln, vilket 28,3 procent gjorde och 19,6 procent
använde sig av portkoden. Kategoriseras valen till med dörrautomatik och utan
dörrautomatik, resulterar det i att 51,6 procent använder sig oftast av dörrautomatik.
Anmärkningsvärt här är att många respondenter som oftast använder dörrautomatik
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Frågan ställdes på följande sätt i uppföljningsenkäten ”Påverkas dina möjligheter till aktivitet/
avkoppling av att entrédörren i din fastighet har dörröppnare”.	
  

S e s a m , 	
   ö p p n a 	
   d i g ! 	
  |	
  17	
  
	
  
och portkod uppger att de har någon funktionsbegränsning. Av totalt 32 respondenter
som uppger att de har någon funktionsbegränsning och även besvarat frågan hur de
oftast öppnar entrén från utsidan är det 62,5 procent som anger att de oftast använder
dörrautomatik. Bland de respondenter som uppger att de inte har någon
funktionsbegränsning är det 45,6 procent som uppger att de använder dörrautomatik.
Andra trender som går att utröna är även att bland de respondenter som har
funktionshjälpmedel är det vanligast att använda dörrautomatik och portkod, men att
enbart använda nyckel är inte ovanligt. Fördelning bland de som angett att de har
något funktionshjälpmedel och hur de tar sig in i fastigheten är: kod och
dörrautomatik – 52,4 procent, nyckel och dörrautomatik – 4,8 procent, enbart kod –
4,8 procent, enbart nyckel – 38 procent. En stor majoritet av de som använder
dörrautomatik är 60 år eller äldre.

Figur 7 – Öppnar oftast entrédörren från utsidan

När respondenterna tar sig ut från fastigheten, använder 59,8 procent oftast
dörrautomatik och 40,2 procent använder oftast inte dörrautomatik. Här råder en
tydligare bild av att respondenterna använder sig av dörrautomatik bland de som har
någon funktionsbegränsning. 78,1 procent av de som har någon funktionsbegränsning
uppger att de använder sig av dörrautomatik när de tar sig ut från fastigheten. Bland
de som uppger att de inte har någon funktionsbegränsning är det helt lika, 50 procent
uppger att de använder dörrautomatik och 50 procent uppger att de inte gör det2.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  För att ta sig ut från fastigheten står hyresgästen inför följande valmöjligheter; antingen trycker hen
på dörröppnaren eller går hen fram till dörren och trycker på en liten knapp som öppnar låset till dörren
och sedan med hjälp av sin fysik får hen öppna dörren.	
  	
  

S e s a m , 	
   ö p p n a 	
   d i g ! 	
  |	
  18	
  
	
  
Vidare är de som oftast använder sig av dörrautomatik boende i ett ensamhushåll,
bland de som har ett funktionshjälpmedel använder en stor majoritet dörrautomatik
och även bland de som uppger sin hälsa som mindre bra används oftast
dörrautomatik. Frågan är av uppenbara skäl ny och således kan ingen jämförelse
mellan de olika undersökningarna emellan göras.

Figur 8 - Öppnar oftast entrédörren från insidan

Vidare skulle respondenterna ta ställning till om dörrautomatiken har underlättat
eller försvårat att ta sig igenom entrédörren, både från utsidan såväl som från insidan.
Anmärkningsvärt på den frågan är den kraftiga majoritet som råder för att
dörrautomatiken har underlättat. Från utsidan uppger 93,6 procent av 78 respondenter
att dörrautomatiken har underlättat och från insidan uppger 96,3 procent av 80
respondenter att dörrautomatiken har underlättat. I den förra undersökningen var det
84,5 procent av 103 respondenter som upplevde det som lätt att ta sig in i fastigheten
från utsidan och 87,9 procent av 99 respondenter som tyckte det var lätt att ta sig ut
genom entrén från fastighetens insida. Vid en jämförelse i frågan mellan de som
besvarade enkäten i båda undersökningarna är det även där fler respondenter,
procentuellt sätt, än tidigare som uppger att det idag är lättare att ta sig in och ut
genom entrédörren. Att det var lätt att ta sig in i fastigheten ansåg 83,3 procent av 68
respondenter, jämför med 93 procent av 57 respondenter som anser att det idag är
lättare. Ta sig ut från insidan av entrén ansåg 87,7 procent av 65 respondenter vara
Lätt att göra, jämfört med 98,3 procent av 59 respondenter vid uppföljningen.
Sammanfattningsvis går det att se tydliga trender att dörrautomatiken har underlättat
för respondenterna. Mer intressant är det att se till respondenter med hög ålder,
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funktionsbegränsningar, funktionshjälpmedel samt mindre bra hälsa. I dessa
kategorier finns det några anmärkningsvärda svar. Bland de som anser att det har
blivit svårare finns det respondenter som är 80 år eller äldre, har rollator, har
funktionsbegränsningar samt uppger mindre bra hälsa. Det är väldigt få respondenter
som har besvarat enkäten och uppger något som precis har beskrivits, men svaren är
värda att påpeka. Bland enkätsvaren som behandlar huruvida respondenterna upplever
det lättare att ta sig ut från fastigheten är det främst respondenten som uppger att hen
har en manuell rullstol som sticker ut. Det eftersom hen anser att det har blivit svårare
att ta sig ut från fastigheten.

Figur 9 – Använda entrén från utsidan

Figur 10 – Använda entrén från insidan
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Det är även viktigt att poängtera dörrautomatikens betydelse i hissen. Som tidigare
nämnt är det enbart en trappuppgång där hissen har blivit försedd med dörrautomatik.
Därmed är det enbart hyresgäster i den trappuppgången som kan besvara frågan om
dörrautomatiken har underlättat. Dock är det relativt få svar från den trappuppgången
– endast åtta respondenter – och det som går att utröna av svaren är att användandet
av dörrautomatik har inte fått ett så stort genomslag, men att det har underlättat. Tre
respondenter anger att de oftast använder dörrautomatik och fem respondenter anger
att de oftast inte använder dörrautomatiken. Samtidigt uppger sju respondenter att
hissen har blivit lättare att använda och en respondent uppger att hissen har blivit
svårare att använda. Även här råder en liknande trend som vid entréerna, det vill säga
att respondenter uppger att det har blivit lättare med dörrautomatik, men det är
fortfarande många som uppger att de inte oftast inte använder dörrautomatiken.

Automatiska dörröppnare
För ett år sedan uppgav 60 procent av 100 respondenter att de trodde automatiska
dörröppnare skulle underlätta för dem. Nu svarade 73,3 procent av 90 respondenter att
dörrautomatiken har underlättat för dem. Vid en jämförelse mellan de respondenter
som besvarade båda enkäterna finns även där en förändring. 63,1 procent av 65
respondenter trodde att dörrautomatik skulle underlätta och 74,6 procent av 67
respondenterna uppger att dörrautomatiken har underlättat. Bland de som besvarade
den senaste enkäten går det att utröna bland de som har någon funktionsbegränsning,
använder något funktionshjälpmedel, uppger sitt hälsotillstånd som mindre bra samt
är 60 år eller äldre, råder det en kraftig majoritet att dörrautomatik har underlättat.

Figur 11 – Har dörrautomatik underlättat?
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Viljan att betala för dörrautomatik har dock inte förändrats i speciellt stor
utsträckning. För ett år sedan kunde 8,9 procent av 101 respondenter tänka sig ett
hyrespåslag för dörrautomatik och nu kan 8,7 procent av 92 respondenter tänka sig ett
hyrespåslag. Bland de som kan tänka sig ett hyrespåslag är det 87,5 procent av 8
respondenter som kan tänkta sig svarsalternativet 1-25 kr i hyresökning per månad
och 12,5 procent som kan tänka sig 26-50 kr i hyrespåslag. Det är en minskning
jämfört med ett år sedan, då kunde fler respondenter tänka sig ett högre hyrespåslag.
De respondenter som kan tänka sig ett hyrespåslag för dörrautomatik uppger samtliga
att dörrautomatiken har underlättat för dem och nästan samtliga är över 60 år eller
äldre. Anmärkningsvärt är att majoriteten av de som kan tänka sig att betala har
varken någon funktionsbegränsning eller använder sig av något funktionshjälpmedel,
en trend som även rådde förra året.

Figur 12 – Kan tänkas betala för dörrautomatik?
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Enkätsvar från de äldre hyresgästerna
Under denna del presenteras enkätsvaren från de respondenter som är 75 år eller
äldre. Vid förra undersökningen genomfördes även intervjuer med hyresgäster, något
som inte har gjorts denna gång. Då gjordes en avgränsning att för att kategoriseras
som äldre och den gränsen drogs vid 75 år.

Kontrollfrågor
Totalt är det 27 respondenter som är 75 år eller äldre. För ett år sedan var det totalt 28
respondenter. Könsfördelningen är 51,9 procent kvinnor och 48,1 procent män,
jämfört med för ett år sedan var könsfördelningen 60,7 procent kvinnor, 32,1 procent
män samt 7,2 procent par. Denna undersökning innehåller inga par överhuvudtaget.
Det är vanligast att de äldre bor i ett singelhushåll, något som 55,6 procent gör. Bland
de respondenter som besvarat båda enkäterna går det att utröna att det är en råder en
jämnare könsfördelning mellan svaren i den senaste undersökningen. Totalt har 22
respondenter besvarat enkäten båda gångerna och uppfyller kravet på att vara 75 år
eller äldre. Dock var det enbart 20 respondenter som var 75 år eller äldre i
undersökningen för ett år sedan. Vid jämförelsen mellan respondenter som besvarat
båda enkäterna, räknas därmed enbart de som nu är 76 år eller äldre. Detta eftersom
de som var 74 år vid förra enkäten nu troligtvis är 75 år, men deras svar användes inte
i förra enkäten.

Allmänt hälsotillstånd
Det är 63 procent av 27 respondenter som uppger sin hälsa som Bra, vilket är en
ökning jämfört med för ett år sedan då 42,8 procent av 28 respondenter uppgav sin
hälsa som Bra. Vid en jämförelse mellan respondenter som besvarat båda enkäterna
råder även där samma trend. För ett år sedan svarade 55 procent av 20 respondenter
att hälsan var Bra och ett år senare uppger 63,6 procent av 22 respondenter att hälsan
är Bra.
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Figur 13 - Hälsotillstånd

Någon funktionsbegränsning uppger 40,7 procent av 25 respondenter att de har,
något som är en minskning jämfört med ett år sedan. Då uppgav 66,67 procent av 27
respondenter att de hade någon funktionsbegränsning. Vid en jämförelse mellan
respondenterna som besvarat både enkäterna skiljer sig även där resultat
undersökningarna emellan. För ett år sedan uppgav 57,9 procent av 20 respondenter
att de hade någon funktionsbegränsning, en siffra som ett år senare har sjunkit till
31,8 procent av 22 respondenter.
Gällande om respondenterna använder sig utav något funktionshjälpmedel visar det
sig att 40,7 procent av 27 respondenter idag använder sig utav något
funktionshjälpmedel. Även här råder en minskning jämfört med för ett år sedan, då
använde 53,6 procent av 28 respondenter ett eller flera funktionshjälpmedel.
Respondenterna som besvarat enkäterna visar också upp samma trend att det är färre
som använder sig av något funktionshjälpmedel.

Upplevelser av entrén
För ett år sedan upplevde 67,8 procent av 28 respondenter inga svårigheter att ta sig ut
från fastigheten på egenhand. Med dörrautomatik installerad i fastigheten är det en
siffra som stigit till 87,5 procent av 24 respondenter. Samtliga respondenter som då
ansåg det problematiskt att ta sig ut på egenhand hade även någon
funktionsbegränsning samt använde något funktionshjälpmedel. En sådan trend går
inte att utröna bland de respondenter som upplever svårigheter i den senaste
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undersökningen, snarare tvärtom. Vid en jämförelse bland respondenterna som
besvarat båda enkäterna råder det även där samma trend. För ett år sedan uppgav
samtliga respondenter som hade svårigheter att ta sig ut på egenhand, att de använde
sig utav något funktionshjälpmedel samt hade någon funktionsbegränsning. Dock har
den siffran förändrats på ett år och en stor majoritet uppger istället att de varken har
någon funktionsbegränsning eller använder något funktionshjälpmedel.

Figur 14 – Svårt att ta sig ut på egenhand

Bland de äldre respondenterna upplevde 74 procent av 27 respondenter att de inte
kände sig osjälvständiga i anslutningen till entrén för ett år sedan. En procentsats som
under ett år ökat till 84,6 procent av 26 respondenter. Förra året gick det att identifiera
att samtliga som upplevde osjälvständighet, trodde att dörrautomatiken skulle
underlätta. Något som bekräftas av att samtliga som idag upplever osjälvständighet,
anser att dörrautomatiken har underlättat. Bland de som besvarat enkäterna vid båda
tillfällena råder även där samma trend.
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Figur 15 – Osjälvständig

Respondenternas möjlighet till Aktivitet/avkoppling på grund av att fastigheten
saknade dörrautomatik påverkade inte 63 procent av 27 respondenter för ett år sedan.
En siffra som efter installationen av dörrautomatik3 har stigit till 88,5 procent av 26
respondenter. Vid en jämförelse bland respondenterna som besvarat enkäten vid båda
tillfällena går det även där att se en ökning av respondenter vars möjligheter inte blir
påverkade.

Figur 16 – Aktivitet/ Avkoppling

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3	
  Frågan ställdes på följande sätt i uppföljningsenkäten ”Påverkas dina möjligheter till aktivitet/
avkoppling av att entrédörren i din fastighet har dörröppnare”.	
  

S e s a m , 	
   ö p p n a 	
   d i g ! 	
  |	
  26	
  
	
  
De äldre respondenternas upplevelser av att ta sig in i fastigheten från utsidan var
för ett år sedan Lätt enligt 71,4 procent av 28 respondenter. I den senaste
undersökningen är det 86,4 procent av 22 respondenter som uppger att det har blivit
Lättare efter installationen av dörrautomatik. Även här råder det en trend där
majoriteten som uppger svårigheter med att ta sig in från utsidan varken använder
funktionshjälpmedel eller har någon funktionsbegränsning.

Figur 17 – Ta sig in från utsidan

Insidan av entrén är något som uppfattas lättare än att ta sig in från utsidan.
Samtliga respondenter – totalt 22 stycken – uppger att det har blivit Lättare i den
senaste undersökningen. För ett år sedan var det 73 procent av 26 respondenter som
uppgav att det var Lätt att använda entrén från insidan.

Figur 18 – Ta sig ut från insidan
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Automatiska dörröppnare
Hur upplever då de äldre hyresgästerna dörrautomatiken? För ett år sedan trodde 74
procent av 27 respondenter att dörrautomatik skulle underlätta för dem. Nu ett år
senare uppger 83,3 procent av 24 respondenter att dörrautomatiken har underlättat.
Majoriteten bland de respondenter som uppger att dörrautomatiken inte har
underlättat

har

varken

någon

funktionsbegränsning,

använder

inte

något

funktionshjälpmedel samt uppger att de har en bra hälsa. Vid en jämförelse mellan
respondenterna som har besvarat båda enkäterna, går det att identifiera liknande
trender.

Figur 19 – Automatiska dörröppnare
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Diskussion
Huvudsyftet med studien var att undersöka om hyresgästerna på Stackmolnsgatan har
förändrat sin inställning gentemot automatiska dörröppnare. Detta med anledning till
att dörrautomatik har installerats i samtliga entréer i tre fastigheter samt i hissen i en
trappuppgång. Mindre än 50 procent har besvarat enkäten i uppföljningen och
resultatet är därmed inte representativt för alla hyresgäster på Stackmolnsgatan, men
resultatet ger en antydan till den inställning som råder bland hyresgästerna gentemot
dörrautomatik. Vidare är det även viktigt att poängtera att människor som kan
kategoriseras i de högre ålderskategorierna samt kvinnor är överrepresenterade i
enkäten. Något som är missvisande jämfört med den faktiska ålders- och
könsfördelningen som råder på Stackmolnsgatan.
Det som går att utröna av resultatet är att hyresgästerna är positiva till att
automatiska dörröppnare har installerats. Majoriteten av respondenterna anser att
dörrautomatiken har underlättat för dem och det är fler respondenter som uppger att
dörrautomatiken har underlättat jämfört med antalet respondenter som vid förra
undersökningen trodde att dörrautomatik skulle underlätta. Nästan samtliga frågor har
fått en förändring i svaren, jämfört med undersökningen för ett år sedan. Entrén
uppges ha blivit lättare att ta sig förbi såväl från insidan som från utsidan och färre
respondenter upplever sig osjälvständiga i anslutning till entrén. En annan intressant
trend som går att identifiera är att färre människor upplever sitt allmänna
hälsotillstånd som mindre bra. Dock är det svårt att dra paralleller till att det skulle
bero på de automatiska dörröppnarna. En mer trolig förklaring är att människors
upplevelse av sitt egna hälsotillstånd går upp och ner, och vid undersökningen under
hösten 2012 upplevde respondenterna att hälsan var bättre.
I förra undersökningen förutsades att självständigheten bland respondenterna kunde
öka med hjälp av att möjligheten att ta sig förbi fysiska hinder skulle förbättras. Vilket
nu, ett år senare, har till viss del har införlivats i och med att färre människor upplever
sig som osjälvständiga i anslutning till entrén. Dock går det inte att hävda att det beror
på dörrautomatiken, men däremot kan dörrautomatiken bidragit till detta, eftersom
respondenterna uppger att det har blivit lättare att ta sig in och ut. Genom att minska
hinder för människor underlättar det och skapar även möjligheter för individer att
göra saker och ting som tidigare har varit besvärligt.
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Något som dock inte har förändrats i speciellt stor utsträckning är betalningsviljan
bland respondenterna.

Det finns fortfarande en negativ inställning bland

hyresgästerna att betala för dörrautomatik, bland annat beskriver en respondent varför
hen inte är positivt inställd till en hyreshöjning. Hen beskriver sin rädsla för att
hyreshöjningen successivt kommer att öka år för år. Vid den förra studien
poängterades att just den finansiella delen av dörrautomatiken är problematisk. En
installation av dörrautomatik är inte gratis och vid en installation som den på
Stackmolnsgatan kan det ses som en förbättring av fastigheten. Trots att så många i
enkäten upplever att dörrautomatik har underlättat för dem, verkar det som att det
råder något som kan liknas vid en skepticism gentemot dörrautomatik bland
hyresgästerna. Mer utvecklat kan dörrautomatik på förhand ses som ett onödigt
hjälpmedel, men när hjälpmedlet är installerat och brukare har fått nyttja
dörrautomatiken, blir människor medvetna om dess för- och nackdelar. Förändringen
måste därmed ställas i relation till hur det var innan och om människor ansåg att det
fungerade att öppna dörren manuellt utan någon hjälp, ja varför skall de då betala för
någonting som de själva klarar av. Även om så pass många respondenter uppger att
dörrautomatiken har underlättat, är det samtidigt nästan lika fördelat bland
respondenterna rörande hur de oftast öppnar entrédörren. Något som visar på att
många fortfarande anser att det går lika bra att öppna dörren manuellt, precis som de
gjort tidigare, och därmed kan det spela in varför betalningsviljan fortfarande är så
pass låg.
Även i denna undersökning går det att identifiera att respondenter av en högre ålder,
de som har någon funktionsbegränsning eller använder något funktionshjälpmedel är
de mest representerade bland de som uppger att de upplever några problem. Dock är
det viktigt att poängtera att många av dessa respondenter även uppger att
dörrautomatiken har underlättat för dem. Något som är väldigt intressant eftersom det
är kanske främst dessa respondenter som är ”målgruppen” för denna typ av
hjälpmedel. En människa som har upplevt problem med en tung dörr, upplever
antagligen förändringen som gjorts ur ett annat perspektiv än en människa som inte
upplevt några problem att öppna dörren tidigare. Detta eftersom individer som
upplevt problem med en tung dörr har något att jämföra med. Det är många
respondenter som anser att dörrautomatiken har underlättat för dem, men trots det
används inte hjälpmedlet i så stor utsträckning. Lite mer än hälften av respondenterna
använder dörrautomatiken när de skall in i fastigheten, men 93,6 procent uppger att
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entrédörren har blivit lättare att ta sig förbi från utsidan efter installationen av
dörrautomatik. Om så många respondenter har uppger att det har blivit lättare, varför
är det då inte fler som använder sig av dörrautomatik? Bland de som har någon
funktionsbegränsning och/eller använder sig utav något funktionshjälpmedel är det
fler som använder sig av dörrautomatiken när de skall ut från fastigheten än när de
skall in. Att ta sig ut från fastigheten bör vara lättare eftersom entrédörren öppnas
utåt, men samtidigt krävs det enbart ett knapptryck för att ta sig ut, men för att ta sig
in krävs det ytterligare en handling. Vilket kan vara en förklaring till varför fler
använder dörrautomatiken från insidan jämfört med från utsidan. Det är även ett
anmärkningsvärt

högt

antal

respondenter

som

anger

att

de

har

en

funktionsbegränsning och/eller har ett funktionshjälpmedel, men likväl oftast öppnar
entrédörren utan dörrautomatikens hjälp. Dock bör det tydliggöras att en majoritet av
respondenter med någon funktionsbegränsning och/ eller något funktonshjälpmedel
använder dörrautomatiken.
Tendenser till varför det rådde en positiv inställning gentemot dörrautomatik i den
förra studien var användarvänligt och solidaritet. Den studien innehöll fler
kommentarer från respondenterna och byggde även delvis på intervjuer med äldre
hyresgäster. Därav går inte solidaritet att identifiera lika tydligt i denna studie, även
om några enkätkommentarer visar på sådana tendenser. Att respondenterna upplever
dörrautomatiken som användarvänlig grundar sig att så många uppger att entrédörren
har blivit lättare att ta sig förbi, något som tyder på att hjälpmedlet är lätt att använda.
Dock behöver det inte betyda att hjälpmedlet i praktiken används, vilket har beskrivits
att så inte är fallet i stor utsträckning.
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Konklusioner
Denna rapport baseras på enkätsvar och berör dörrautomatik och dess påverkan på
hyresgästerna på Stackmolnsgatan. Samtliga enkätsvar har förändrats jämfört med ett
år sedan och nästan samtliga svar tyder på att dörrautomatiken är något positivt.
Framförallt upplever respondenterna att dörrautomatiken har underlättat, men trots det
är det bara drygt hälften av respondenterna som oftast använder sig av
dörrautomatiken när de skall ta sig in eller ut från fastigheten. En reservation gällande
respondenternas svar bör tilläggas. Då 94 utav 213 enkäter besvarades, går det inte att
påstå att enkäten ger en representativ bild av hyresgästernas åsikter, men enkäterna
ger en antydan till den syn som råder. Med den reservationen besvaras studiens
frågeställning. Det går att säga att respondenterna uppger att dörrautomatiken har
påverkat dem positivt i anslutningen till entrén. Vidare går det även att säga att
respondenterna upplever att de automatiska dörröppnarna har underlättat för dem.
Gällande de äldre hyresgästerna och delsyftet som berör dem, går det även där att
dra liknande slutsatser. Antalet äldre respondenter som uppger att de har någon
funktionsbegränsning och/ eller använder något funktionshjälpmedel är färre vid
denna undersökning jämfört med för ett år sedan. Något som är intressant för
frågeställningen om de äldre hyresgästerna upplever att de har fysiska begränsningar
som försvårar vardagen. De äldre respondenternas svar gällande att färre respondenter
upplever sig osjälvständiga, färre respondenter upplever svårigheter till aktivitet/
avkoppling och färre respondenter upplever svårigheter att ta sig ut på egenhand,
bidrar till att besvara den frågeställning. Slutsatser som går att dra av detta är att de
äldre hyresgästerna upplever in mindre grad att de har fysiska begränsningar som
försvårar vardagen. De äldre respondenterna visar även de upp en bild av att
automatiska dörröppnare är något som underlättar.
För att återkoppla till kvinnan och de olika scenarierna om hur hon tog sig förbi
dörren med och utan dörrautomatik, så går det att påpeka hennes sätt att bemästra
entrédörren är de vanligaste alternativen. Även frågan om brukare upplever att
dörrautomatik är ett fungerande hjälpmedel i praktiken är relevant att återkoppla till,
för visst anser brukarna att hjälpmedlet underlättar, men det betyder inte det
hjälpmedlet oftast används.
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Bilaga 1: Enkät
	
  
	
  

Enkät	
  till	
  hyresgäster	
  på	
  Stackmolnsgatan	
  

	
  
Enkäten	
  besvaras	
  genom	
  att	
  kryssa	
  i	
  svarsrutan	
  på	
  det	
  svarsalternativ	
  
som	
  stämmer	
  bäst	
  överens	
  med	
  dig.	
  Endast	
  ETT	
   alternativ	
  skall	
  kryssas	
  
i	
   på	
   varje	
   fråga.	
   Om	
   det	
   ges	
   utrymme	
   för	
   egna	
   kommentarer,	
   skriv	
  
gärna.	
  Tack	
  på	
  förhand.	
  
1.

Upplever du idag svårigheter att ta dig från din lägenhet ut
ur huset på egen hand?

☐
☐
☐
☐

Inte alls
Inte särskilt mycket
Ganska mycket
Väldigt mycket

2.

Får du idag hjälp att öppna entré-och hissdörrar av
exempelvis anhörig, personlig assistent eller hemtjänst?
Ja ☐

3.

Nej

☐

Hur öppnar du oftast entrédörren från utsidan?
Med kod och dörrautomatik
Med nyckel och dörrautomatik
Enbart kod
Enbart nyckel

☐
☐
☐
☐
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4.

Hur öppnar du oftast entrédörren från insidan?

☐
☐

Med dörrautomatik
Utan dörrautomatik

5.

Hur många gånger går du ut per dag? Med ut menas att du
tar dig från lägenheten ut genom entrédörren.
0-1

☐
6.

2

☐

3

☐

4

☐

5

6+

☐

☐

Nu när dörrautomatiken är på plats, hur upplever du att det
är att öppna dörrarna vid följande utrymmen?
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Mycket	
  lättare	
  
	
   Mycket	
  Svårare	
  

Lättare	
  

Svårare

Entrén (från utsidan)

☐

☐

☐

☐

Entrén (från insidan)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

	
  

Hissen
	
  
	
  

7.

Hur upplever du din hälsa?

	
  

	
  

Utmärkt
Bra
Någorlunda
Dålig

☐
☐
☐
☐
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8.

Ändvänder du något av följande hjälpmedel?
Manuell	
  rullstol	
   	
  
Rullator
Elektrisk	
  rullstol
Käpp/Kryckor
Nej

	
  

	
  

	
  

☐	
  
☐	
  
☐	
  
☐	
  
☐

	
  
Annat:	
  __________________________________	
  

9.

	
  
	
  
	
  

	
  

Upplever du idag svårigheter att på egen hand utöva dina
vardagssysslor?
Inte alls
Inte särskilt mycket
Ganska mycket
Väldigt mycket

10.

	
  

☐
☐
☐
☐

Känner du dig osjälvständig i anslutning till entré?
Inte alls
Inte särskilt mycket
Ganska mycket
Väldigt mycket

☐
☐
☐
☐
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11.

Har du någon av följande funktionsbegränsning?

☐
☐
☐

Förflyttning
Styrka i händer/armar
Ingen funktionsbegränsning

Annan:	
  ____________________________________	
  

12.

Påverkas dina möjligheter till aktivitet/ avkoppling av att
entrédörren i din fastighet har dörröppnare?

☐
☐
☐
☐

Inte alls
Inte särskilt mycket
Ganska mycket
Väldigt mycket
	
  
	
  
13.

Anser du att automatiska dörröppnare i entrén har
underlättat för dig?
Ja ☐

14.

Nej ☐

Skulle du kunna tänka dig att betala för automatiska
dörröppnare?
Ja ☐

15.

Nej ☐

Om ja, hur mycket kan du tänka dig i hyreshöjning?
1 – 25
26	
  –	
  50	
  
51 – 75
76 – 100

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

100+
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

☐
☐	
   	
  
☐
☐
☐
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16.

Kön:

	
  
17.

Födelseår: 19_______

18.

Civilstånd:

	
  
	
  
19.

Man	
  ☐ 	
  

Kvinna	
  ☐ 	
  

Ensamstående	
  

	
  

Gift	
   	
  

	
  

	
  

☐ 	
  	
  
☐ 	
  

	
  

Sambo	
  	
  

	
  

	
  

	
  Annat	
  	
  

	
  

☐ 	
  
☐	
  	
  	
  	
  

Övriga synpunkter:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
	
  
	
  
Tack	
  för	
  ditt	
  deltagande!	
  
	
  

