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Förord 
 

Detta arbetsnotat är en del i forskningsprojektet Energieffektiva bostadshus – rum för 

vardagsliv (ENVAR). Ett strategiskt forskningssamarbete mellan AB Stångåstaden och 

Linköpings universitet.  

Jag vill tacka Stångåstaden för att de har bistått med tid och material som gjort det möjligt att 

genomföra denna studie. Jag vill även tacka de hyresgäster som har ställt upp på intervjuer 

och låtit mig ta del av deras t erfarenheter av tvättning och torkning av textilier.  

Linköping, november 2013  
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Inledning 
 

Tvättning och torkning av textilier (fortsättningsvis kallat ”tvätt och tork”) tillhör de mest 

centrala aktiviteterna för att tillfredsställa människors basbehov. Flera andra basbehov, såsom 

mat, vatten och bostad, produceras och tillhandahålls oftast av experter, medan tvätt och tork 

till stora delar fortfarande involverar hushållens tid och arbetskraft. Under 1900-talet 

effektiviserades hushållssysslan tvätt och tork, framför allt med hjälp av tvätt- och 

torkmaskiner. I Sverige i dag sker hantering av vardagstvätt på framför allt på två platser: i 

hemmet eller i den gemensamma tvättstugan. I hyresrätten tillhandahåller oftast hyresvärden 

tvätt- och torkmaskiner och hushållens tvätt- och torkaktiviteter är därmed beroende av vilka 

maskiner som finns tillgängliga. I fokus för den här studien är samspelet mellan hushållen, 

hyresvärden, tvätt- och torkmaskinerna och textilierna och hur frågor om energianvändning är 

kopplade till tvätt och tork. 

 I Sverige beräknas att tvätt och tork står för ca 6-20 procent av den energi som hushållen 

använder. Det beräknas finnas ca 30 000 fastighetstvättstugor i Sverige som alla används året 

runt (Energimyndigheten, 2011). Tvättstugor står för en betydande del av flerbostadshusens 

fastighetsel och att uppgradera en tvättstugas maskinpark kan ha en betydande effekt både på 

ekonomin och miljön. En av de stora energibovarna i tvättstugan är torkutrustningen. Ett äldre 

torkskåp kan förbruka lika mycket el per år som den totala hushållselen till en stor villa 

(Sveriges byggindustrier, 2008). Enligt The International Energy Agency har 

energiförbrukningen för att torka kläder ökat markant sen 90-talet i OECD länderna 

(Stawreberg Berghel & Renström 2012). Äldre tvättmaskiner drar också mycket el och en 15 

år gammal maskin kan förbruka nästan fyra gånger så mycket energi som en ny(Göteborg 

energi, 2012). Konsumentverket menar att genom att byta till energieffektiva och vattensnåla 

maskiner i tvättstugan kan en besparing på 50 procent ske. Som ett exempel visar de på att i 

en tvättstuga där det tvättas tio tvättar per dag kan hyresvärden spara 10 000 kronor per år. En 

annan fördel med att installera energi -och vattensnål utrustning är att tvättningen går fortare 

och gör att ett hushåll hinner med sin veckotvätt, med både tvätt och torkning på ca tre timmar 

(LIP-kansliet, 2000).  
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SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, en bransch- och intresseorganisation för cirka 

300 allmännyttiga bostadsföretag, ser två anledningar till att energianvändningen i tvättstugor 

fortfarande är stor: avsaknaden av energiklassning på professionell tvätt- och torkutrustning 

samt att tvättstugan inte ingår i en byggnads energideklaration. De upplever från sina 

medlemmar att det finns ett behov av att samla kunskapen om hur tvättstugan kan 

energieffektiviseras. I många fall handlar det om att utveckla redan befintliga tvättstugor och 

tillhandahålla vägledande information om när den maskinella utrustningen bör bytas ut. 

(Fastighetsägarna, 2010).  

Föreliggande rapport är resultaten av en fallstudie av hushållens tvättning och torkning av 

textilier hos det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden AB. Särskilt fokus har varit på 

energianvändning i samband med tvätt och tork. Jag vill med studien besvara följande frågor:  

• Hur resonerar hyresgäster om frågor som: Vad är ren tvätt? Vad är smutsig tvätt? Hur 

ofta tycker hyresgästerna att man behöver tvätta? Vilken temperatur är lämplig? Vilka 

tvätt- och torkalternativ föredrar hyresgästerna? 

• Hur agerar hyresgästerna när de introduceras för ny tvätt och torkteknik?  

• Vilka åtgärder har Stångåstaden genomfört för att energieffektivisera tvätt- och 

torkmöjligheter i sina bostadshus och hur kan de fortsätta sitt arbete?  

Studien undersöker även närmare hur hyresgästerna ser på möjligheten att tvätta i hemmet 

kontra att tvätta i tvättstugan.  

• Vilket koncept fungerar bäst både för hyresgästerna och bostadsbolaget? 

Tidigare forskning 
Tvätt och tork har tidigare undersökts av en rad forskare. I den här studien kommer jag främst 

att bygga vidare på forskning från England  och då främst av Elizabeth Shove och hennes 

studier av vardagliga rutiner och normer.  Elizabeth Shove är professor i sociologi och en av 

de ledande inom området konsumtionsstudier. Hennes centrala teori heter social practice 

theory och den handlar om vardagspraktiker.  

Shove (2003) har i sin studie Comfort, cleanliness and convenience undersökt hur människors 

tvättbeteende har ändrats under åren och hur begreppet ”doing the laundry” betyder olika 

saker för olika personer. Hon noterar att tvättfrekvensen har ökat sen 50-talet och som 

exempel tar hon upp att år 2003 så tvättade brittiska hushåll i snitt 274 gånger om året och 

amerikanska hushåll i snitt 392 gånger. Det är ungefär tre gånger så ofta som på 50-talet. 
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Förutom att vi äger mer kläder idag så finns det andra orsaker till att vi tvättar mer. I studien 

har Shove ställt några huvudfrågor rörande tvättning: Varför tvättar man? När tvättar man? 

Hur tvättar man? Vad tvättar man samt vilka redskap används vid tvättning?  

Shove menar att det i dagens samhälle har blivit både lättare men samtidigt mer komplext att 

tvätta kläder. Idag har vi ofta tillgång till maskiner i hemmet eller vår närhet och kan tvätta 

när vi vill. Maskinerna har blivit tystare, snabbare och mer energieffektiva men även större. 

Komplexiteten idag består av att vi äger mer kläder och av många olika material som ska 

tvättas på olika sätt. En av Shoves informanter beskriver att hon vill tvätta olika kläder separat 

och att det leder till att hon behöver tvätta flera olika maskiner. Som exempel tar hon upp när 

hon ska tvätta sin sons smutsiga fotbollskläder. Hon väljer då att separera vitvätt från övriga 

färgade kläder, samt tvättar leriga strumpor för sig och underkläder separat.  

Anledningarna för att tvätta är många (Shove, 2003) . En del tvättar för att få kläderna fria 

från bakterier, ta bort fläckar, få kläderna att lukta gott eller för att behålla kläderna vita eller 

få en fräsch känsla. Idag anser många att kläder är rena när de har gått en tur i tvättmaskinen. 

Kläderna upplevs då fräscha och luktar gott. För inte allt för länge sedan upplevdes inte kläder 

som rena om de inte tvättades i höga temperaturer. Även idag är det många som tvättar vissa 

saker i högre temperaturer för att de ska kännas riktigt rena. Det handlar oftast om kläder man 

har nära kroppen, som underkläder samt sängkläder. Idag tvättar folk oftare sina kläder i lägre 

temperaturer men kläderna upplevs ändå som rena. Historiskt sett har smutsiga kläder 

förknippats med något dåligt. På grund av spridning av bakterier och sjukdomar var det 

viktigare förr att kläder blev riktigt rena. I Sverige i dag är kanske inte smittspridning via 

smutsiga textilier ett stort problem, men uppfattningen om varför vi ska tvätta kan ändå ha 

kopplingar till vad som associeras med smutstvätt. En informant förklarade att hon 

förknippade smutsiga kläder med fattigdom och en avsaknad av kontroll. Vi tvättar även av 

andra anledningar än att det ska bli rent. En del klädesplagg kan behöva tvättas för att återfå 

sin ursprungliga form. Dessutom byter vi idag kläder oftare inför olika tillfällen. Vi har 

exempelvis på oss kläder som är lämpliga för vårt jobb, sen byter vi om för att gå och träna 

och på kvällen klär vi upp oss för att gå ut.  Det finns normer om att vi bör ha olika kläder på 

oss varje dag och därmed ökar mängden kläder som kan behöva tvättas.  

Förutom att vi äger fler klädesplagg tror Shove att en av anledningarna till att vi tvättar mer är 

att  uppfattningen om vad vi anser som rena kläder har ändrats. Shove beskriver att kläder 

som inte klarar ”snifftestet” åker i tvätten vare sig de är smutsiga i övrigt. Lukt är starkt 
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kopplat till en person och man vill ogärna framställa sig som ofräsch. En informant beskrev 

att hon ibland tog fram kläder som legat i garderoben en längre period och tvättade det igen 

för att få fram en fräsch känsla inför användandet. Förutom ovanstående anledningar visar 

Shove på att vi även tvättar för att det är en rutin. Det kan handla om att vi är vana att tvätta 

våra sängkläder ett visst antal gånger i månaden och vare sig de behöver det eller inte så 

fortsätter vi göra det vi är vana vid. 

I en norsk undersökning (Laitala, Klepp & Boks, 2012) har man samlat information om 

människors tvättvanor under en längre period. Genom olika insamlingsmetoder har man data 

som spänner över åren 2002 till 2011. Under de åren har man sett ändringar i människors 

tvättbeteende. En trend som gick att se var att det skett en sänkning i tvättemperaturer vid 

tvättning av olika material. Som exempel svarade de flesta informanter i 2010 års 

undersökning att de tvättade bomull i 40°C jämförande mot 2002 års svar där de flesta 

tvättade i 60°C. Det framkom även 2010 att det var vanligast att använda bomullsprogrammet 

och tvätta i 40°C.  

På samma sätt som i Shoves (2003) brittiska studie framkom det i den norska studien att det 

fanns många olika faktorer som spelade in för hur mycket man delade upp tvätten (Laitala, 

Klepp & Boks, 2012). Temperatur, material, färg, användningsområde och tvättråd hade 

betydelse för hur människor delade in och tvättade sin tvätt. En del informanter redovisade att 

på grund av att det fanns så många olika kategorier att sortera tvätt efter kunde det vara svårt 

att fylla en hel maskin. För de yngre informanterna var det mer troligt att de endast delade upp 

tvätten i kategorierna ljust och mörkt. I studien diskuteras även hur människor hanterar kläder 

som är använda, men som anses kunna användas igen. Många informanter redovisade att 

dessa kläder ofta hamnade på en stol eller i en hög på golvet. En informant beskrev hur hon 

hade försökt att göra ett system i badrummet för kläder som kunde användas igen. Hon 

menade att det annars var lätt att kläder som låg i en hög åkte i tvätten igen. Detta fenomen 

beskrivs även av Gram-Hanssen (2008) i Consuming technologies – developing routines.  

Tvättmaskinen har blivit ett sätt att hantera kläder som man annars inte riktigt vet vad man 

ska göra av. En trebarnsmamma beskrev att när barnen kom hem med blöta handdukar och 

träningskläder som egentligen inte var smutsiga utan bara blöta var det lättare för henne att 

slänga kläderna i tvättmaskinen och torktumlaren än att hänga upp dem för att torka. Därför 

tvättade hon tre-fyra fulla maskiner om dagen och funderade även på att köpa en till maskin 

för att möta familjens behov.  
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Vi har redan sett att rutiner och beteenden för att tvätta skiljer sig åt människor emellan. Att 

det även skiljer sig mellan länder redovisas i en studie där man jämfört tvättbeteende i 

Grekland, Spanien, Norge och Holland (Arild et al. 2003).  En sak som blev tydlig var att 

temperaturen man valde att tvätta i skiljde sig markant mellan länderna. I Spanien var 

genomsnittet för temperaturen på en tvätt 33°C, och därmed den lägst uppmätta, medan i 

Grekland låg snittet på 60°C. Holland och Norge hamnade mittemellan med 49°C respektive 

53°C. Det framkom även att i Spanien var den mest använda temperaturen för att tvätta 

färgade textilier endast 15 °C. En orsak till den låga temperaturen kan vara att informanterna i 

Spanien ansåg att varmt vatten slet mer på kläderna än kallt vatten. Hur textilier såg ut och 

luktade var även extra viktigt för Spanien och nästan alla tillfrågade svarade att de ansåg att 

kläder skulle lukta nytvättat. I Norge och Holland lade man inte lika stor vikt vid att kläderna 

behövde lukta nytvättade. Dock delade alla länderna uppfattningen att vita textilier behöver 

kokas för att hålla sig vita. Angående hur ofta textilier behöver tvättas så uppgav informanter i 

Holland att de bytte sin badrumshandduk efter varje användning. Detta skedde även i Norge 

och Grekland fast inte fullt lika frekvent. Spanien och Holland redovisade också att de bytte 

sängkläder en gång i veckan medan man i Norge uppgav att det skedde varannan vecka. 

Studien visar på att kopplingen mellan tvättning och miljö är ganska svag i folks medvetande. 

Endast 25 procent av informanterna i Grekland, Holland och Norge höll till fullo med om att 

modern tvättning är skadlig för miljön (Arild et al, 2003). Gram-Hanssen (2008) menar att i 

den mån hushåll kopplar tvättning till miljön handlar det om att sänka temperaturen när du 

tvättar och att fylla maskinen, energispartips som varit uppe i det offentliga forumet genom 

olika energikampanjer.  Ingen kampanj har dock fokuserat på hur ofta kläder bör tvättas. 

Metod 
Datainsamlingen till föreliggande rapport har dels varit skriftligt material från olika källor, 

dels egna intervjuer med hyresgäster och hyresvärdens representanter i bostadsområdena, de s 

k områdesansvariga, samt observationer på plats i ett flertal tvättstugor. Intervjuerna och 

observationerna skedde under hösten 2012 och våren 2013. 

Jag och min kollega Darcy Parks har genomfört 32 stycken halvstrukturerade intervjuer med 

hyresgäster om deras energipraktiker i hushållet. Syftet med intervjuerna var att få 

informanterna att berätta om sina praktiker såväl som att resonera kring olika teman rörande 

energibesparingar och tvättning. Några av frågorna var; Beskriv hur du brukar tvätta? Vad 

har du för rutiner? Hur ofta brukar du tvätta? Tvättar du kläder efter varje användning? Vid 
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vilka temperaturer? I tvättstuga eller lägenheten? Hur torkar du dina kläder? Vilka 

energisparande åtgärder med avseende på tvätt och tork känner du till och använder du dig 

av någon sådan åtgärd? Intervjuerna genomfördes hemma hos hushållen och tog ca 30 

minuter till en timme att genomföra. Informanterna utlovades anonymitet och deras svar går 

inte att koppla till dem som enskilda hyresgäster. Informanterna till intervjuerna valdes ut från 

en tidigare enkätstudie de deltagit i inom projektet som också handlade om hushållens 

energianvändning. Dessutom har jag intervjuat tre andra hyresgäster i deras hem med frågor 

som enbart handlade om tvättning. Jag har även genomfört intervjuer med 4 

områdesansvariga inom Stångåstaden samt gjort platsbesök i 5 olika tvättstugor spridda över 

beståndet.  

Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades därefter. Två av intervjuerna 

med områdesansvariga spelades inte in utan skrevs ner efteråt. Kodning av intervjumaterialet 

skedde i Nvivo.   

Stångåstaden och energisparande i tvättstugor 

Stångåstaden 
AB Stångåstaden är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Linköpings kommun.  

Stångåstaden är Linköpings största hyresvärd med ca 26 procent av bostäderna i kommunen. 

Bolaget äger och förvaltar ca 18 600 lägenheter. 4 200 av dessa är studentbostäder, som 

förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB( Stångåstaden, 2012a). 

Stångåstadens bestånd är uppdelat i tre geografiska områden. Distrikt City, Distrikt Syd och 

Distrikt Väst (Stångåstaden, 2012c).  

Sverige har nationella miljökvalitetsmålen och de har sedan anpassats till regionala mål och 

delmål för t ex Östergötland. Energieffektivisering i bostäder och lokaler utpekas som ett 

viktigt område att arbeta vidare med.  Sverige ska minska energianvändningen i bostäder och 

lokaler med 20 procent fram till år 2020 och med 50 procent till år 2050 (SBUF, 2012) I linje 

med de nationella och regionala målen har Stångåstaden satt upp egna energimål. Projektet 

25-25 med startår 2011 har som syfte att minska Stångåstadens energiförbrukning i sina 

fastigheter med 25 procent till år 2025. (Stångåstaden,2012b). På Stångåstadens hemsida 

beskriver de projektet så här, ”Energisparmålet 25-25 innebär att mängden köpt energi per 

kvadratmeter – i form av el, värme och fjärrkyla – ska minskas med 25 procent fram till 

2025” (Stångåstaden, 2013) 
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Energieffektivisering av tvättstugan 
Stångåstaden har över 500 tvättstugor och som en del i Stångåstadens miljöarbete startades år 

2008 projektet Framtidssäkra tvättstugor, som syftade till att minska elanvändningen i 

tvättstugorna. Stångåstaden investerade ca 9 miljoner kronor i projektet som pågick mellan 

åren 2008-2012. Genom tvättstugeprojektet har olika förändringar för att minska 

energiförbrukningen genomförts i ca 200 av tvättstugorna. I första hand syftade projektet till 

att minska användningen av inköpt el. För att minska användningen av energi har delar av 

maskinparken bytts ut mot energieffektivare maskiner. Befintliga tvättmaskiner har bland 

annat konverterats till varm- och kallvattenanslutning. Maskinerna är kopplade till 

tappvarmvattnet för att ersätta el med fjärrvärme. Några torkrum har även konverterats från el 

till fjärrvärme och torktumlare har bytts ut mot tumlare med värmepumpsteknik (Svensk 

fjärrvärme, 2013) 

Efter projektet Framtidssäkra tvättstugor har Stångåstaden aktivt fortsatt arbetet med att 

minska energiförbrukningen i sina tvättstugor på olika sätt. I denna studie finns inte möjlighet 

att ta upp allt arbete Stångåstaden gör som rör energiminskning utan kommer endast belysa 

delar av det.  

Betala för att tvätta 
En framtida åtgärd för tvättstugorna skulle kunna vara att införa ett betalsystem.Flera stora 

bostadsbolag har infört betalsystem i tvättstugan för sina hyresgäster. En av tankarna bakom 

idén är att hyresgästerna ska bli mer medvetna om sin energianvändning genom att se den 

faktiska kostnaden för att tvätta. Detta är något som även har diskuterats inom Stångåstaden. 

De testade modellen i ett av sina områden för ca 15 år sedan men den lades ner på grund av 

missnöjda hyresgäster och krävande administration (Corren, 2013).  

Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder har  goda erfarenheter efter att ha testat ett 

betalsystem. I området Oxhagen har hyresgäster i ett testprojekt fått betala för sin egen 

elförbrukning i tvättstugan samtidigt somt de får en hyressänkning. Kostnaden baseras på hur 

mycket el som förbrukas. Förhoppningarna är att hyresgästen ska bli mer medveten om sin 

förbrukning när de får betala separat för den. Örebrobostäder hoppas även att det ska leda till 

att hyresgästerna kommer att tvätta och torka på ett effektivare sätt. Hyresgästerna i Oxhagen 

upplevde innan betalsystemet att det var svårt att få tvättider då några hyresgäster lät sina 

vänner och bekanta använda tvättstugan. De upplevde det som orättvist att betala för andras 

tvättning och såg därför ett betalsystem som något positivt. En utvärdering av projektet 

genomförs under sommaren/hösten 2013 och kommer ligga till grund för om betalsystem ska 
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införas i hela beståndet. Karlstads bostads AB, KBAB, införde redan 2008 ett betalsystem för 

alla hyresgäster. KBAB upplever att merparten av deras hyresgäster är nöjda med systemet.  

Efter införandet har KBAB märkt att det har blivit fler tvättider tillgängliga och mindre 

efterfrågan på tvättstugorna (Hem & hyra, 2013).   

Oönskade tvätt- och torkvanor 
Stångåstadens områdesansvariga berättar att det finns tvätt- och torkbeteenden som  

bostadsbolaget vill motverka. Ett problem som bidrar till en ökad energianvändning är 

förvärmning av torkskåp och torktumlare. Hyresgästerna sätter igång torkskåpet eller 

torktumlaren redan innan de ska torka tvätten. En hyresgäst berättar att hon sätter på 

maskinerna några minuter innan för att det ska vara varmt när hon stoppar in tvätten för att 

torka. En områdesansvarig uppger att han iakttagit hur hyresgäster har satt på torktumlare och 

torkskåp vid början av ett tvättpass, samtidigt som de sätter igång tvättmaskinen. Därmed 

varierar  tiden som maskinerna står och värmer utan kläder. Det finns även iakttagelser av 

Stångåstaden på hur hyresgäster tvättar en tom maskin för att rengöra maskinen innan de 

stoppar i sin egen tvätt. Vi har inte frågat om detta i intervjuerna och vet därför inte hur utbrett 

det är.  Ett av de vanligaste problemen ur energisynpunkt verkar vara hyresgäster som tvättar 

eller torkar enstaka plagg åt gången. 

Förutom rent energimässigt finns det beteenden som kan ge negativa effekter för miljön och 

maskinerna. Ett av de vanligaste är att hyresgäster använder  mer tvättmedel och sköljmedel 

än vad som rekommenderas. Överdosering av tvättmedel kan vara dåligt för maskinen, men 

kan också leda till att tvättmedelsrester finnas kvar i kläderna efter tvättning. Även 

användning av klorin förekommer. Förutom att klorin är giftigt kan det finnas kvar rester i 

maskinen som skadar kläderna för den som använder maskinen efteråt. 

Tvätta hemma eller i tvättstugan 
I valet mellan att tvätta hemma eller i tvättstugan måste vi ta hänsyn både till hyresgästernas 

krav på tvättning, men även vad som fungerar för bostadsbolaget. Vid Linköpings universitet, 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling har en studie utförts som belyser vilka 

miljöeffekter såväl som ekonomiska aspekter som finns i valet av att tvätta i en gemensam 

tvättstuga respektive att tvätta i det egna hemmet (Nilsson, 2011). Studien tar upp vilka 

besparingspotentialer som finns för fastighetsägare och hyresgäster vid drift och installation. I 

den gemensamma tvättstugan har man beräknat för en tvättutrustning som ska serva 25 

hushåll. I det andra systemet finns 25 hushåll med egen tvättmaskin och torktumlare i 

lägenheten. I jämförelsen av de två systemen fick den gemensamma tvättstugan en lägre 
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totalkostnad. Både inköp av maskiner samt underhåll och drift visade sig vara billigare i 

tvättstugan. Kostnaden för att tvätta ett kilo tvätt i tvättstugan gick på 2,4 kr/kg tvätt jämfört 

med 5,9 kr/kg tvätt för att tvätta i lägenheten. Den stora kostnaden i lägenheterna bestod i 

inköp av utrustning. Resultaten av studien visar att den största miljöpåverkan för tvättstugan 

är energianvändningen av el under driften av tvättmaskinen och torktumlaren. Därför gjordes 

en modellering där den eldrivna tvättmaskinen byttes ut mot en maskin som delvis använde 

sig av fjärrvärme. Detta visade sig ge en förbättringspotential på 45 procent. Den nuvarande 

torktumlaren byttes ut mot en med värmepumpsteknik och det visade sig ge en 

energibesparing på 60 procent jämfört med dagens.  

På dagens bostadsmarknad är det ofta ett krav från hyresgästerna att det ska finnas 

tvättmöjligheter i hemmet. Därför installeras tvättmaskin och torktumlare i de flesta 

nybyggnationer. Trots att det är praktiskt för hyresgästen att ha möjlighet att tvätta hemma 

kan det medföra problem för fastighetsägaren. En risk som beskrivs är när hyresgäster själva 

installerar maskiner i äldre lägenheter. Det är inte alltid avlopp och ventilation är anpassat för 

maskintvätt och torkning av textilier i lägenheten och då kan det uppstå problem (Bo bättre, 

2008). Det kan även uppstå problem med vibrationer från maskinerna, s.k. stomljud som 

potentiellt kan störa grannarna (Nilsson, 2011) För de hyresgäster som vill och kan tvätta i 

hemmet erbjuder Stångåstaden genom sin butik tvättmaskiner och torktumlare som tillval där 

hyresgästen betalar en månatlig avgift. Där finns tvättmaskiner och torktumlare i olika 

prisklasser, storlekar och prestanda att välja på utifrån vad som passar hyresgästen.  

Hur hyresgäster ställer sig till att tvätta de mesta eller all sin tvätt i hemmet bör dock 

undersökas mer. Likaså hur en sådan lösning fungerar för Stångåstaden ekonomiskt och 

underhållsmässigt. Vidare utvärdering av detta kan lämpligen göras utifrån ett kommande 

projekt inom Stångåstaden där det finns planer på att installera tvättpelare (d v s tvättmaskin 

och torktumlare staplade på varandra) hos samtliga hyresgäster i ett område och begränsa 

möjligheterna till att tvätta i tvättstugan. I ett av Stångåstadens områden gjordes en 

undersökning av tvättstugornas skick samt hur frekvent de användes (OA Berga, 2013). Det 

visade sig att tvättfrekvensen var förhållandevis låg på varje enskild tvättstuga. Som ett 

komplement till att renovera tvättstugor uppkom ett projektförslag som går ut på att installera 

tvättpelare i lägenheterna hos boende. Om projektet går igenom kommer de boende att kunna 

tvätta större delar av sin tvätt i lägenheten samt ha tillgång till några tvättpass i månaden i 

tvättstugan. Genom att installera tvättpelare hos hyresgästerna blir det möjligt att stänga 41 



13 
 

tvättstugor som i stället kan hyras ut som förråd. Kvar blir då 10 tvättstugor som ska 

renoveras.  

Ett liknande projekt utfördes i början av 2000-talet av Lunds kommunala bostadsbolag, LKF. 

De valde att succesivt installera tvätt- och torkutrustning i lägenheterna i samband med att ett 

nytt hyreskontrakt tecknades och inför att en ny hyresgäst skulle flytta in. På kort sikt ledde 

det till att några tvättstugor blev överflödiga och byggdes om för andra verksamheter. Dock 

visade det sig att i några av de små badrum där de satt in tvättpelare var ventilationen inte 

tillräcklig och de valde att ta bort maskinerna och satsa på att rusta upp tvättstugorna istället. I 

de lägenheter där det finns plats och som har goda ventilationsmöjligheter har man fortsatt att 

sätta in tvätt och- torkutrustning (Bofast, 2013).  

Hur agerar hyresgästerna när de introduceras för ny teknik? 
Stångåstaden och deras hyresgäster är i ett skede där det introduceras ny teknik i tvättstugorna 

i form av värmepumpstumlare, elektroniska bokningssystem och automatisk dosering av 

tvättmedel, för att nämna några. Under våra intervjuer framkommer det att en del hyresgäster 

har svårt att ta till sig den nya tekniken. Något som har återkommit under intervjuerna är 

införandet av värmepumpstumlare. Introduktionen av värmepumpstumlare verkar ha 

mottagits på olika sätt. En områdesansvarig i distrikt Väst berättar att det i hans område har 

fungerat bra och att han endast fått ett fåtal anmärkningar på de nya tumlarna (OA Ljungsbro, 

2013). En annan områdesansvarig uppger dock att det varit svårare att introducera tumlarna i 

hennes område och att hyresgästerna tycker det tar för lång tid att torka tvätten (OA Ryd, 

2012). Värmepumpstumlarna används inte alltid till sin fulla potential idag på grund av brister 

i kunskap hos hyresgästerna om hur man använder tumlarna på bäst sätt. Miele, som 

tillhandahåller maskinerna säger att ett vanligt handhavandefel som görs är att tvätten är för 

blöt när den stoppas i tumlaren och att det därför tar längre tid att få tvätten torr. De gamla 

tumlarna använde sig av högre temperaturer än värmepumpstumlarna vilket gjorde det möjligt 

att torka kläder med större restfuktighet på kortare tid.  Det verkar även vara få hyresgäster 

som vet att det går att tumla alla sorters textilier (Modig, 2013).  

Bokningen av tvättstugan via det elektroniska bokningssystemet upplevs som krångligt av en 

del hyresgäster. Likaså uppger flertalet hyresgäster att de inte använder sig av Framtidens TV, 

då det är krångligt att installera eller de ser ingen användning för det.  
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En del hyresgäster tar hjälp av personer i sin närhet när de ska tvätta. Det verkar främst vara 

äldre men även hyresgäster som har svårt att läsa information på svenska som kan behöva 

hjälp med att använda utrustningen i tvättstugorna. Jag kommer ta upp två fall där jag sett 

exempel på detta. De personer som fyller hjälpbehovet i dagsläget kommer inte alltid kunna 

göra det. Frågan är vad som händer när dessa personer försvinner. 

Fall 1.  

I distrikt city träffar jag tvättvärdinnan Agneta, som arbetar deltid i Stångåstadens enda 

bemannade tvättstuga (Tvättvärdinnan 2013) . Jag knackar på dörren till tvättstugan och en 

äldre dam kommer och möter mig. Jag frågar efter Agneta och hon visar in mig i tvättstugan. 

Agneta står och manglar lakan när jag kommer in. Agneta frågar om det går bra att hon 

hjälper den äldre damen med sin tvätt innan vi börjar vår intervju. Det går bra säger jag. 

Medan hon manglar småpratar vi om tvättning i allmänhet. Jag frågar Agneta vilka 

arbetsuppgifter hon har. Hon berättar att hon städar varje dag och försöker hålla rent i 

maskinerna. Hon hjälper även de äldre med att tvätta, mangla och boka tvättider. ”Så hjälper 

jag då dom gamla (…) Hjälper dom att boka och hjälper dom med dom här nya maskinerna 

tycker dom ju är krångliga. Trycker väldigt ofta fel så att då är det inte så lätt att avbryta 

tycker dom. Då ropar dom på mig” 

Jag passar på att gå runt i tvättstugan och titta på de olika rummen som man bokar separat. 

Efter ett tag ropar den äldre damen på Agneta. Kan du komma och hjälpa mig, jag tryckte på 

fel knapp. Vi går bort till henne och det visar sig att istället för att trycka på knappen för extra 

centrifugering så råkade hon trycka för att få extra vatten. Agneta småler och visar vilken 

knapp hon ska trycka på sen går hon bort och fortsätter mangla. Jag stannar kvar och passar 

på att prata med den äldre damen. ”Tycker du det är bra att Agneta finns här och kan hjälpa 

till?” frågar jag. ”Ja det är bra, det är bekvämt att hon är här. Vi har blivit vana vid det. Men 

vi vet inte om hon får vara kvar. Det vore synd om hon inte fick det. ” 

Fall 2.  

Jag besöker några hyresgäster i distrikt väst och de berättar om sitt arbete med den 

gemensamma tvättstugan. Ingrid tar fram ett kompendium och visar mig. Hon och några till 

har varit ute och fotat i tvättstugorna och satt ihop ett kompendium som ska fungera som en 

hjälp till hur de vill att hyresgästerna ska tvätta. Hon berättar att då det är många som inte kan 

läsa svenska är det viktigt att även ha bilder som visar hur man gör. Under vårt samtal berättar 
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Ingrid hur maskinerna i tvättstugan används på fel sätt och det är något hon försöker rätta till 

genom att berätta för hyresgästerna hur hon tycker att de bör tvätta.  Det är ett automatiskt 

doseringssystem till maskinerna, men det finns de som ändå har i eget tvätt och sköljmedel för 

att de inte tror att det blir rent.  Det finns även de som använder klorin till tvättningen. Hon 

berättar även hur hon ofta får hjälpa till att boka tvättider och visa hur maskinerna fungerar, 

och då framförallt till de äldre.  Så här säger hon, ”Och jag är ju här så jag känner det är lite 

mitt kall. Ja jag kan ju inte flytta härifrån för då känns det som att vem ska tanterna prata 

med. Och dom bara, kom, kom,kom, kom och drar mig i ärmen om dom ska boka tid, dom kan 

ju inte läsa, det är ju datoriserat, dom kan ju inte. Det går ju inte”.  

Båda fallen visar på att de fyller en kunskapslucka men att de även agerar som en social 

knutpunkt. Det går även att se att hyresgäster använder sig av dem som en mellanhand för att 

kommunicera med bostadsbolaget, antingen för att de själva inte kan eller vill. 

Hyresgästerna och ”tvätt och tork” 
I det här kapitlet kommer jag att presentera resultat från intervjuerna med hyresgäster. 

Resultaten visar hur hyresgästerna resonerar om sina vanor och rutiner med avseende på tvätt 

och tork; hur de gör och till viss del varför. Vilka faktorer gör att de väljer att tvätta: doft, 

hälsoaspekter, rutiner, olika material eller andra orsaker? I vilken temperatur väljer de att 

tvätta och varför. Vad ses som rent eller smutsigt och vad tycker de om att använda kläder 

flera gånger? 

Rent eller smutsigt 
I dialogen nedan redovisas ett resonemang om begreppen Rent och Smutsigt.  Vad som är vad 

är en definitionsfråga och beror på hur personer uppfattar begreppen. Jag intervjuade två 

boende samtidigt: Annika och Ingrid. Jag frågar: ”Vad tycker ni är rena kläder? Vad räknas 

som det?” . (…) ”Rena kläder som jag har tvättat i dag och som jag kan hänga upp och vara 

nöjd med och godkänna för mig själv, det här är helt ok att ta på sig.” säger Ingrid.  ”Då kan 

du säga att de är rena?” undrar jag.  ”Ja inte att liksom det ska vara pressveck på dem och 

sådana härna saker utan när jag själv vet om att det här är rent.” Ingrid. För att få veta mer 

fortsätter jag att fråga: ”De som ligger på stolen där som vi använt en gång är dom rena?”  

”Nej inte för mig.” Annika ”Men är de smutsiga?! ” säger jag. ”Nej inte det heller.” tycker 

Ingrid.  ”Dom är lagom som Jonas Gardell säger” replikerar Annika. 
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Informanterna visar på att de tycker det är svårt att svara på vad som kan ses som rent och 

smutsigt. Uttrycket lagom tas då till för att beskriva kläder som använts men inte räknas in i 

kategorin smutsigt. Informanterna visar även att de inte alltid har koll på vilka kläder som är 

använda, hur länge de har använts och vad som avgör om de ska tvättas. I exemplet nedan kan 

vi se hur Charlotte resonerar. ”Jag tänker litegrann hur, vad är det som avgör om kläderna 

behöver tvättas? Är det om de luktar illa kanske eller har fläckar? frågar jag. ”Nämen alltså 

det åker i maskin när jag tvättar på söndagen det jag vet att jag har använt i veckan.” säger 

Charlotte. Jag frågar vidare, ”Du går en liten runda kanske också och plockar upp tvätten?” 

Charlotte svarar, ”Ja. Jag brukar säga till Adam, samla ihop det som ska tvättas. Sen vet ju 

inte jag om han haft det en eller två gånger på sig, det bryr jag mig inte om heller utan det 

åker i smutsen om han anser att det ska tvättas.”  

De flesta informanterna verkar koppla till att ett plagg är rent när det har gått en tur i 

tvättmaskinen. Det finns dock olika uppfattningar om vad det är som gör att tvätten upplevs 

som ren: den har inga fläckar, den luktar gott, den har tvättats i en viss temperatur, tvättats 

med ett visst tvättmedel och så vidare. En informant tycker inte att tvätten blir ren och 

resonerar om orsakerna kan bero på det miljövänliga tvättmedlet som används i den 

automatiska doseringen i tvättstugan eller om det även kan vara den korta tvättcykeln på 38 

minuter. Hon undrar om det kan räcka med så kort tid för att få tvätten ren. Caroline, 36-45: 

(…) Och det blir inte heller helt rent så att (…)  Nej. Så att jag antar att det är nånting. Jag 

vet inte om det är tvättmedlet eller att det inte går, det går väldigt snabbt att tvätta. 38 

minuter är snabbt tycker jag.  Samtidigt som många informanter nämner att de vill att det ska 

gå fort att bli färdig med sin tvätt verkar det finnas en föreställning om att maskinen ska ta en 

viss tid på sig för att bli ren. Hur lång den tiden förväntas skilja sig från person till person. Så 

här säger Caroline om tvättmedlet som finns i det automatiska doseringssystemet, ”Har 

faktiskt mitt eget tvättmedel ibland om jag vet att det är mycket smuts. För jag gissar att det 

är tvättmedlet faktiskt som är miljövänligt och väldigt bra men det blir inte riktigt rent. Om 

det är väldigt smutsigt. (skrattar)”  

Använda kläder flera gånger 
De flesta är eniga om att vissa klädesplagg kan användas flera gånger, om de inte fått fläckar 

eller luktar illa. Byxor och tjocka tröjor säger informanterna att de använder flera gånger 

innan de tvättar dem.  På frågan om att använda t-shirts flera gånger skiljer sig svaren åt. En 

del vill tvätta plagget efter varje användning medan andra uppger att de kan använda det fler 

gånger. Generellt kan sägas att de plagg som är närmast kroppen upplever informanterna 
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behöver tvättas oftare. Underkläder och strumpor tycker de flesta bör bytas varje dag. Den 

mellanlagring av använda kläder som Shove (2003) och Gram-Hanssen (2008) skriver om går 

att se spår av i intervjumaterialet. Mellanlagring är inget vi frågat om specifikt men några av 

informanterna tar upp att använda kläder åker tillbaka in i garderoben eller att de läggs på en 

stol eller hängs upp någonstans tills nästa användning.  

Hälsoaspekter 
Förutom att få en känsla av att tvätten är ren är det viktig för en del att få bort bakterier. Även 

om det inte nämns i alla intervjuer är det flera som pratar om att kläder bör vara fria från 

bakterier. För att bli av med bakterier berättar informanterna att de tvättar en del textilier i 

högre temperaturer. Camilla ~ 26-35 säger, ”Använda kläder flera gånger? Ja, ja, jag vet 

inte, det är säkert, det var skillnad innan jag fick barn för nu så blir det ju, nu tvättar jag 

mycket mer än innan jag fick barn. Det har ju med alla bakterier och man är rädd för att få 

magsjuka och andra sådär svinkoppor och sådana saker. Och att de är på förskola varje dag. 

Då känns det fräscht att byta kläder.”  En annan av informanterna, Sebastian, berättar, 

”Eftersom jag är allergiker så kör jag på sextio grader för att ta död på mikroorganismer och 

sådant. Fyrtio, det klarar inte av det. Det sliter på kläderna, det sliter på miljön, men det är 

för min egen hälsas skull som jag valt det så det är inte omedvetet.”  

Lukt 
Som beskrivits tidigare av Shove (2003) och Laitala, Klepp & Boks (2012) har det blivit allt 

viktigare att kläder ska lukta nytvättat, men endast ett fåtal av informanterna nämner specifikt 

att tvätten ska lukta gott och nytvättat. De poängterar dock att den inte ska lukta illa. Det är 

den anledning som nämns främst för när det är dags för ett plagg att åka i tvätten. ”Tycker du 

att kläder ska tvättas efter varje användning eller vissa typer av kläder? frågar jag. ”Han 

brukar ha sina skjortor i några dagar och jag brukar också ha det. Om det inte är, alltså 

ibland har man vissa dagar har man svett som luktar illa. Då brukar åker den i tvätten direkt. 

(…) Det är utifrån doft. Vi går efter doft (skrattar) helt enkelt.”  

Temperaturer 
De vanligaste temperaturerna som informanterna uppger att de använder är 40 och 60 grader. 

De flesta väljer att tvätta underkläder, strumpor, handdukar och lakan i 60 grader. En del 

kläder som beskrivs som lite finare eller av ett visst material tvättas i 30 grader. Resten av 

tvätten körs i 40 grader. Under intervjuerna frågade vi informanterna vad de tycker om att 

tvätta i 30 grader eller lägre. Gabriella, 26-35. ”Alltså jag skulle inte vilja tvätta underkläder i 

det. (…) Nej. Men annars man kanske skulle kunna tvätta mer saker i trettio grader. Varför 
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inte underkläder och sånt? Jag tänker att det inte blir rent. Men jag vet inte. Det är kanske 

bara en myt och någonting man får för sig. Det kanske inte alls är så. Det vet jag inte. Det är 

bara en gammal hävd kanske.” Generellt så är informanterna motvilliga till att tvätta 

underkläder och lakan i 30 grader. När vi frågar om orsakerna nämns att de inte tror att det 

blir rent. En del kan dock tänka sig att testa att tvätta lätt smutsade kläder i lägre temperaturer. 

Eva beskriver det så här, ” Det kanske jag kan testa. (…) Jag har för mig att jag gjorde så nån 

i min ungdom när jag lärde mig att ha ett hushåll och det blev inte sådär jätte, alltså jag 

tyckte att det blev en ganska stor skillnad på de där 10 graderna. Men det kan jag testa igen. 

Kan jag tänka mig. Däremot kan jag inte tänka mig skippa de där 60 graderna. ((skrattar)) 

Faktiskt”.  Eva  har erfarenheter av att använda en lägre temperatur än 60 grader, men är inte 

nöjd med resultatet. Flera av informanterna säger att de är villiga att testa att tvätta i 30 grader 

men att de är osäkra på resultatet. Jonas uttrycker det, ”Jag skulle kanske kunna tänka mig att 

prova, alltså, när man inte har provat vet man inte vad man tycker om och hur så där 

liksom”. 

Sortering av tvätt 
Vi bad informanterna berätta om hur de sorterade sin tvätt. Många delar upp tvätten efter färg, 

kategorier som vit och mörk eller efter mer specifika färger för att tvätten inte ska färga av sig 

på varandra. Vanligast annars är att tvätten sorteras efter vilken temperatur den ska tvättas i. 

De flesta delar även upp tvätten efter material och typ. Finare material sorteras ut och tvättas 

för sig. Handdukar och lakan sorterades ofta ut från övrig tvätt och likaså underkläder och 

strumpor.  Som vi sett tidigare kan sortering av tvätt leda till att hyresgästerna behöver tvätta 

flera maskiner. En informant beskriver hur sortering av tvätten ibland kan leda till att de inte 

får ihop till en full maskin. Så här säger Camilla, (…) det är lite dåligt men i en maskin 

kanske det bara blir tre plagg ibland.  

Bortglömda tvättpraktiker 
Hur och varför folk tvättar som de gör skiljer sig individer emellan. Det går även att skönja att 

det skiljer sig mellan generationerna. Att hänga ut kläder på vädring istället för att tvätta eller 

som ett komplement till tvättning verkar vara en sådan praktik. De som nämner att de 

använder sig av detta är kvinnor över 50. Birgitta, 56-65 beskriver det som en bortglömd 

tvättpraktik, ”Man kan faktiskt bara hänga ut det på vädring. Det är någonting som man har 

glömt bort. Förut hängde man alltid ut kläderna. Man vädrar alltid kläderna. Hade man de 

på sig så hängde man ut det och sen var det fräscht. Så är vi inte riktigt nu. Nu åker det gärna 
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i tvättkorgen” Likaså verkar mangling av textilier vara en praktik som främst används av 

personer som är över 50. 

Rutiner 
Varför tvättar personer då på ett visst sätt? Här kan vi se ett exempel på det Shove (2003) 

beskriver, att man ofta gör på ett visst sätt för att det är en rutin, något man är van att göra.  

Jag ber en av hyresgästerna utveckla varför den väljer att tvätta på ett visst sätt. I detta fall 

handlar det om att tvätta vita lakan i 90-95 grader. ”Varför tycker du att de behöver tvättas i 

95? (…) Är det för att det ska bli extra rent eller vad tänker du?” frågar jag.  ”Ja jag tänker 

så. Det blir renare. (…) Sen är jag kanske dum för jag tar ofta förtvätt, det behövs ju inte. Det 

är miljötänk där också. Det behövs inte det vet jag.”  (…) Jag frågar vidare, ”Varför gör du 

det? Är det för att du är van att göra det eller är det?” Hon svarar, ”Ja. Gammal vana. (…) 

Ja jag tror det är sånt som sitter kvar sen långt tillbaka. Det behövs ju inte. Jag är mycket 

medveten om att det inte behövs. Så att det är bara det, tryck, tryck och så kör den då. 

(maskinen). Så tänker jag då blir det renare. Men det blir ju lika rent.”  

 

 

 

Figur 1. Bilden visar några av de faktorer som påverkar varför och hur ofta hyresgäster 

tvättar.  
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Hur ofta folk väljer att tvätta hänger ihop med varför de väljer att tvätta men det finns även 

vanor och rutiner som påverkar vårt tvättande. Några exempel som framkommit i intervjuerna 

är; Jag tvättar på helgen, jag tvättar när jag byter sänglakan, jag tvättar när tvätt-värdinnan 

finns i tvättstugan, det är slut på underkläder och strumpor, jag har behov av vissa kläder, jag 

vill inte ha smutsiga kläder liggande, jag vill inte att fläckarna ska sätta sig eller jag är rädd 

för bakterier. 

Miljö och energi 
Under intervjuerna frågade vi om informanterna hade några tips på hur de kan spara energi 

vid tvättning. De vanligaste svaren var i likhet med Gram-Hanssens (2008) studie att i den 

mån de kopplade miljö och energi till tvättning så handlade det om att tvätta med full maskin, 

följt av att tvätta i lägre temperatur. Det nämndes även att det var bättre att hängtorka än att 

tumla eller torka i torkskåp, köra en halv maskin eller ett ekoprogram samt att inte tvätta så 

ofta. Få av informanterna var dock insatta i om deras tvättmaskiner i hemmet eller i 

tvättstugan hade någon energimärkning. De flesta verkade resonera så att ju nyare maskinen 

är desto bättre energiprestanda borde den ha. Flera nämnde dock att de tror att torktumlare, 

torkskåp och torkrum förbrukar mycket energi. Få hyresgäster uttrycker specifikt att de tycker 

det är viktigt med energisnåla maskiner men det finns en allmän uppfattning om att det är bra 

att spara energi för miljöns skull.  

Det går också att se att informanterna upplever det som svårt att veta hur energisnåla olika 

tvättalternativ är. Ulla ” Jag kör ja det här blir bra tänkte jag, jag ska köra på eko. Men det 

tar en och en halv, nästan två timmar för att köra en 60. Istället så är det hälften av tiden på 

60 och 40. Då tänkte jag det är bättre att köra på det om inte tvättmaskinen går så lång tid. 

Så har jag tänkt.” Informanten resonerar att det borde vara bättre ur energisynpunkt att köra 

det snabbare programmet än det som heter ekoprogram. Även de som använder sig av ett 

ekoprogram är inte insatta i vad det egentligen innebär utan de går mer på känslan av att det är 

bättre. Intervjuare ”Har du testat den ekoinställningen? Ulla ”Ja när jag kör sextio så brukar 

jag väl sätta på den. Jag har ingen aning om vad det har för effekt.”  
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Diskussion 

Energibesparingar 
Stångåstaden gjort betydande energibesparingar genom sitt arbete med att effektivisera 

tvättstugorna, bland annat genom att byta ut torktumlare mot värmepumpsteknik och att 

koppla tvättmaskiner till fjärrvärme (Nilsson 2011). De bör fortsätta sitt arbete med att 

efterhand effektivisera tvättstugorna i hela beståndet. Tanken om att flytta över en del av 

tvättningen från tvättstugan till det egna hemmet bör undersökas grundligare och 

Stångåstaden kan med fördel ta hjälp av de erfarenheter som andra bostadsbolag har fått 

genom liknande projekt. Genom att själva genomföra ett projekt i liten skala kan de se vilka 

problem såväl som positiva fördelar som kan tänkas infinna sig.  

Genom att flytta över tvättningen till hemmet flyttas även energianvändningen från 

fastighetselen till hushållselen och därmed till hyresgästen. Bostadsbolaget minskar på så sätt 

sin kontroll över energianvändningen som kommer från tvättning. Det kan till viss del 

åtgärdas genom att Stångåstaden väljer att erbjuda energieffektiva maskiner i sin butik, något 

de till stor del redan gör. Torktumlarna som Stångåstaden erbjuder idag har som bäst 

energiklassning B. Det finns dock tumlare på marknaden som har energiklass A+ som 

Stångåstaden skulle kunna erbjuda. 

Betalsystem 
Frågan om att införa ett betalsystem bör utforskas vidare inom Stångåstaden. Hos 

Örebrobostäder och Karlstads bostads AB har införandet till stort mottagits positivt av 

hyresgästerna (Hem & hyra, 2013). Energimyndigheten tror även att ett betalsystem kan leda 

till energibesparingar (Energimyndigheten, 2006). De ger rekommendationen att det kan vara 

bra att ha ett betalsystem som gör att hyresgästen betalar specifikt för den el som förbrukas 

under tvättningen. De menar att om hyresgästen är medveten om vad det kostar ökar 

motivationen att tvätta så ekonomiskt som möjligt. Hyresgästen kan exempelvis välja den 

mindre maskinen om det bara är en liten mängd tvätt som ska tvättas. I många av dagens 

system ligger kostnaden för tvättstuga inräknat i hyran och hyresgästen har då mindre 

motivation för att spara pengar och samtidigt energi (LIP-kansliet, 2000). I mitt material 

uppger dock de flesta att ekonomi inte är något de tänker på i samband med tvättning.  

Kanske kan ett även ett betalsystem leda till att minska oönskad tvättning av de som inte är 

behöriga då man blir tvungen att betala för elen. 
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Olika tvättmöjligheter inom Stångåstaden 
I dag finns det  ofta flera olika tvättmöjligheter att välja på för boende i flerbostadshus. En del 

har tillgång till tvättpelare i hemmet och en del hyresgäster sköter all sin tvätt där, medan 

andra även använder den gemensamma tvättstugan eller grovtvättstugan om en sådan finns att 

tillgå. Andra tvättar och torkar enbart i den gemensamma tvättstugan, medan några väljer att 

torka sin tvätt i hemmet. Skrymmande textilier kan behöva tvättas i grovtvättstugan eller den 

vanliga tvättstugan. Under mitt arbete har jag sett att tvättstugorna i Stångåstadens bestånd 

skiljer sig åt i en rad avseenden. Det finns både separata tvättbås samt öppna tvättstugor med 

flera maskiner i samma rum.  Den maskinella parken skiljer sig åt tvättstugorna emellan, 

åldern på maskinerna, typ av maskiner, varmvattenanslutna, automatiskt doseringssystem, 

olika öppettider, olika stora maskiner, torkrum, torkskåp, hängtorkning och torktumlare. 

Likaså ser tillgängligheten till tvättstugorna lite olika ut beroende på område. Hur långa 

tvättpassen är och hur länge tvättstugan är öppen skiljer sig åt. I ett av Stångåstadens områden 

är det möjligt att tvätta dygnet runt (OA, Ryd, 2012).  I ett annat område har fastighetsägaren 

valt att låsa tvättstugan efter det sista passet och även funderar på att stänga av elen nattetid. 

Detta beroende på att det finns hyresgäster som använder tvättstugan till sin affärsverksamhet 

samt att det ibland sovit folk inne i tvättstugan(OA, Skäggetorp, 2012). Tvättstugorna verkar 

vara anpassade efter vad som anses lämpligt för området, men vem avgör vad som är 

lämpligt?  

Var vill hyresgästerna tvätta? 
Att tvätta hemma eller i tvättstugan, vilket ger då nöjdast hyresgäster? I stort sett verkar 

hyresgästerna tycka att det går lika bra att tvätta hemma som i tvättstugan så länge det finns 

tillgång till tider. Utifrån mitt material upplever jag att informanterna ser på tvättstugan som 

det vanligaste sättet att ta hand om sin tvätt. Om det även finns möjlighet att ha 

tvättmöjligheter hemma ses det som en extra bonus. Magnus beskriver tvättning i hemmet så 

här, ”Det är lite grann som en nödmaskin för oss. När det är fullbokat där och barnens kläder 

är slut så tvättar vi hemma. Men det mesta, nästan all tvätt tvättas i stora tvättstugan.”  

Den gemensamma tvättstugan har fördelen att det går snabbt att ta hand om sin tvätt och det 

finns oftast möjlighet att hängtorka utöver att tumla. Något som en del ser som en nackdel 

med tvättstugan är att den behöver bokas och att det kan vara svårt att få tider. Två äldre 

informanter nämner ekonomi som ett skäl till att tvätta i tvättstuga istället för hemma. För 

majoriteten verkar det dock inte som att ekonomi är en faktor som spelar in. De fördelar som 

förknippas med att tvätta i hemmet är att hyresgästen kan tvätta när den vill och inte behöver 
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boka en viss tid för att tvätta. En del kan dock uppleva att de får tvätta oftare när de använder 

maskinen i hemmet, då den oftast inte har kapacitet för lika mycket tvätt och inte är lika snabb 

som de professionella maskinerna. Utrymmesbrist i lägenheten kan försvåra om hyresgästen 

vill hängtorka sin tvätt istället för att torktumla den. 

Tvätttstugan som en mötesplats 
I mitt arbete har jag sett exempel på hur tvättstugan även fungerar som en mötesplats 

människor emellan. Det är ett sätt att hålla kontakten med sina grannar, hyresgästerna kan 

låna t ex strykjärn av varandra och hjälpa varandra med tvättbestyren.  I den bemannade 

tvättstugan uppskattar de äldre att få hjälp med tvätt och mangling samtidigt som de får 

sällskap och kanske fikar och pratar en stund. Dessa hyresgäster ser på tvättning inte bara som 

en hushållssyssla utan också som ett tillfälle att umgås.  Att få hyresgäster att umgås kring 

tvättstugan kan vara värt att sträva efter även i andra av Stångåstadens områden. Det kan bidra 

till en bättre grannsämja genom att grannarna får lära känna varandra. 

Teknik 
Under intervjuerna har det framkommit att det finns hyresgäster som tycker det är svårt eller 

krångligt när de möts av något de inte är vana vid i tvättstugan.  I mitt material går att se hur 

en del hyresgäster har löst detta genom att kringgå tekniken. Några hyresgäster beskriver att 

de inte fick tvätten torr i värmepumpstumlarna. För att lösa det problemet började de använda 

de gamla torktumlarna i tvättstugan. De gick tillbaka till en beprövad metod som de kände sig 

bekväma med och som gav det resultat som efterfrågades. En annan lösning var att dra fördel 

av att tvätten inte blev torr. Några hyresgäster som manglar delar av sin tvätt berättar att för 

att få ett bra resultat ska tvätten vara lite fuktig vid manglingen. Det sågs bara som en fördel 

om det var rätt sorts tvätt som fortfarande var fuktig. Det är främst lakan, dukar och 

handdukar som manglas och vanliga kläder vill hyresgästerna ska bli torra. Andra hyresgäster 

som tyckte det var krångligt att boka tvättstugan via det elektroniska bokningssystemet tog 

hjälp av människor i sin närhet för att boka tvätt-tid.  

Vanor, rutiner och upplevelser 
Informanterna visar att det är vanor och rutiner som till stor del avgör hur, när och varför de 

väljer att tvätta. Ann-Louise berättar att hon använder sig av förtvätt fast hon vet att det är 

onödigt. Hon säger att hon gör det av gammal vana, att det är något som sitter kvar sedan 

långt tillbaka. Ett annat exempel är Charlotte och hennes rutin att tvätta en gång i veckan. Då 

samlar hon ihop all tvätt utan att egentligen veta om allt behöver tvättas. Det finns även 

outtalade normer som påverkar hur vi agerar. Uppfattningar om att olika typer av kläder bör 
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tvättas i vissa grader, hur ofta sängkläder och handdukar bör bytas samt vilka textilier som 

anses lämpliga att torktumla. Även upplevelser spelar in i tvättpraktiken. Det känns bra att 

tvätta underkläder i 60 grader, det känns inte bra att tvätta kläder i 30 grader, jag gillar hur 

manglade lakan känns för att nämna några. Människor som flyttar till Sverige tar rimligtvis 

med sig sina vanor och normer gällande tvätt. Arild et al. (2003) har som tidigare visats 

noterat att det finns en skillnad mellan länder i hur vi tvättar och vilka egenskaper som 

efterfrågas. Jag har inte haft möjlighet att undersöka detta djupare i mitt material, men det 

vore intressant att se hur vanor och rutiner påverkas av att introduceras för en ny miljö. 

Konceptet med en gemensam tvättstuga är inte något som existerar i alla länder och kan 

därför vara en ny upplevelse för en del hyresgäster.      

Slutsatser 
I början av det här projektet ville jag få svar på vilket arbete Stångåstaden redan har gjort för 

att energieffektivisera sina tvättstugor och hur de kan fortsätta sitt arbete. I samband med det 

kunde jag undersöka närmare hur hyresgästerna agerar när de kommer i kontakt med ny 

teknik. Genom att intervjua hyresgäster fick jag även en inblick i hur hyresgästerna resonerar i 

frågor om hur ofta de behöver tvätta, vilken temperatur de använder, vad de anser vara  rent 

eller smutsigt, deras erfarenheter av olika tvätt och torkmöjligheter,  samt hur de ser på att 

tvätta hemma eller i den gemensamma tvättstugan. 

Tvättstugorna inom Stångåstadens bestånd skiljer sig åt med tanke på tillgänglighet och hur 

de är utrustade. De har med tiden formats och drivs utifrån vad som anses lämpligt inom varje 

område. 

I stort tycker hyresgästerna det går lika bra att tvätta hemma som i tvättstugan. Tvättstugan 

har fördelen att hyresgästen blir klar med mycket tvätt på en gång och det finns bra 

torkmöjligheter. De nackdelar som hyresgästerna anger är att tvättstugan behöver bokas och 

att den ibland upplevs som dåligt städad. Fördelarna med att tvätta hemma är att hyresgästerna 

kan tvätta när de vill. Nackdelarna är de får tvätta oftare och att det kan finns utrymmesbrist 

för att hängtorka tvätten.  

Utifrån Nilssons beräkningar är tvättstugan billigare både i drift och inköpskostnad jämfört 

med tvätt i hemmet.  
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Tvättvärdinnan och andra hyresgäster fungerar idag som ett stöd och en kunskapslänk till 

vissa grupper av hyresgäster. Vad händer när dessa personer inte längre finns där och kan 

hjälpa till? 

Vanor och rutiner avgör till stor del hur, när och varför vi väljer att tvätta. 

Stångåstaden bör fortsätta med sin energieffektivisering i tvättstugorna och i hemmet.  

Stångåstaden kan påverka sina hyresgäster genom att erbjuda energisnåla maskiner i sin butik, 

något de till stor del gör redan idag. De skulle kunna erbjuda torktumlare med högre 

energiklassning.  

Diskussionen om betalsystem bör fortsätta och Stångåstaden kan med fördel ta hjälp av de 

erfarenheter som andra bostadsbolag har fått genom liknande projekt. Genom att själva 

genomföra ett projekt i mindre skala kan de se vilka problem såväl som positiva fördelar som 

kan tänkas infinna sig.  
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