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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att jämföra antalet anpassade utomhuslekplatser i Norrlands 

kommuner sedan 2001, och få svar på de ansvarigas uppfattning gällande tillgänglighet och 

anpassning, då tidigare studier visat på brister gällande dessa områden. Barn med 

funktionsnedsättning riskerar att uppleva social isolering och diskriminering om 

utomhuslekplatsers fysiska miljö skapar barriärer. Enligt funktionshinderpolitiken ska 

Sveriges allmänna platser och byggnader vara tillgängliga för alla år 2016. Metod: En 

enkätundersökning med mixad metod genomfördes där enkäter postades till de ansvariga för 

utomhuslekplatser i Norrlands 54 kommuner. Resultat: Resultatet jämfördes genomgående 

med en studie från 2001. Svarsfrekvensen var precis som i den tidigare studien 76 procent, 

och av 54 deltog 41 kommuner. Resultatet visade att antalet anpassade utomhuslekplatser har 

ökat, dock visade resultatet på en minskning av det totala antalet utomhuslekplatser i 

Norrland. Av 1767 inrapporterade utomhuslekplatser var det över 1500 utomhuslekplatser 

som på grund av bristande anpassning, tillgänglighet och användbarhet inte möjliggjorde till 

delaktighet i lek och meningsfulla aktiviteter. Det vanligaste hindret på utomhuslekplatserna 

visade sig vara underlag så som grus och gräs. Resultatet visade på bristande kunskap hos de 

ansvariga gällande relationen mellan personers färdigheter, den omgivande miljöns krav och 

aktivitet.  

Sökord: outdoor playgrounds, adaptation, accessibility, occupational therapy 
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Abstract 

The purpose of this study was to compare the number of accessibility adapted outdoor 

playgrounds in the Norrland municipalities since 2001, and to find answers on how the 

responsible persons within the municipalities perceived the concepts of accessibility and 

adaption, since previous studies have implicated deficiencies in these areas. Children with 

disabilities risk social isolation and discrimination if the physical environment of outdoor 

playgrounds creates barriers. According to the official disability policy of Sweden, all public 

places and buildings are to be adapted for accessibility by year 2016. Method: A mixed 

method survey-study was carried out in which questionnaires were sent to the responsible 

persons of outdoor playgrounds in the 54 municipalities of Norrland. Result: The results were 

compared to a study from 2001. The response rate in this study was equal to the study from 

2001, in which 41 out of 54 (76%) respondents participated. The results showed that the 

number of accessibility adapted outdoor playgrounds have increased and that the total number 

of outdoor playgrounds in Norrland have decreased. Of the 1767 reported playgrounds, more 

than 1500 of them do not enable participation in play and meaningful activities due to lack of 

adaptation, accessibility and usability. The most common obstacle in outdoor playgrounds 

proved to be surfaces such as gravel or grass. The results also showed a lack of knowledge 

with the people responsible for outdoor playgrounds within the municipalities when it comes 

to the relationship between peoples skills, the demands of the surrounding environment and 

activity. 

Keywords: outdoor playgrounds, adaptation, accessibility, occupational therapy 
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Introduktion 

Barns lek är en grundläggande del av deras kognitiva och kroppsliga utveckling. I leken lär 

sig barn sociala regler, utforskar sig själva och omgivningen samt skapar grunden för ett 

fungerande vuxet liv. Genom deltagande och delaktighet i lek med jämnåriga utvecklas barns 

tillit och respekt för sig själv och för varandra (Parham & Fazio 1997; Prellwitz, 2007). 

Utomhuslekplatser är en viktig del i barns lek, på lekplatser kan de delta i grupplekar, 

interagera med jämnåriga och skapa sociala nätverk (Prellwitz, 2007; Ripat & Becker, 2012). 

Barn med funktionsnedsättning får ofta avstå från att besöka lekplatser då dessa miljöer till 

stor del inte är designade med tillgänglighet för alla i åtanke (Prellwitz, 2007; Ripat & 

Becker, 2012; Stout, 1988). Enligt Prellwitz (2007) visade en studie att det var väldigt få 

utomhuslekplatser i Norrland som var användbara och tillgängliga år 2001. Prellwitz belyste 

att det fanns stora kunskapsbrister hos många av de ansvariga om hur en lekplats bör byggas 

för att vara tillgänglig och användbar för alla (a.a.). Den bristande förståelsen för tillgängliga 

och användbara lekmiljöer visar på ett behov av utökad kunskap om alla barns rätt till 

delaktighet och möjlighet till lek. Har fler utomhuslekplatser i Norrland blivit anpassade och 

tillgängliga sedan 2001? Vad har de ansvariga för uppfattningar gällande tillgänglighet på 

utomhuslekplatser? Med denna studie vill vi försöka besvara frågeställningarna och belysa 

betydelsen av tillgänglighet och användbarhet för alla. Utomhuslekplatser definieras i denna 

studie som ett begränsat område med lekmoduler och lekredskap inom skol- och 

bostadsområden samt allmänna platser. 

Bakgrund 

Enligt Kielhofner (2007) är lek den tidigaste formen av aktivitet. Lek kan förklaras på ett 

flertal olika sätt, men handlar om vad barnet i den givna stunden ser som givande och roligt, 

till exempel grupplekar, rollspel eller ensamlek (Parham & Primeau, 1997). Lek behöver inte 

ha ett specifikt mål eller en slutprodukt som till exempel en färdig bild, utan kan innebära att 

leka med färger (Blanche, 1997). Genom lek lär sig barn vilka krav och utmaningar de klarar 

av, och får en insikt i sina styrkor och förmågor (Dahan-Oliel, Shikako-Thomas & Majnemer, 

2012; Parham & Primeau, 1997). Betydelsen av barns lek framträdde under tidigt 1900-tal 

och ses som en viktig del av barns utveckling, uppväxt och socialisation (Kielhofner, 1997; 

Parham & Fazio, 1997; Piaget, 1962; Vygotsky, 1966). Teoretiker inom arbetsterapi och 

psykologi har under åren beskrivit lek som ett sätt för barn att skapa förståelse för sin 
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omvärld, förstå sociala regler och utveckla en tillit till sig själv (Parham & Fazio, 1997; 

Permer & Permer, 1989; Piaget, 1962; Vygotsky, 1966). En vanlig plats för lek är 

utomhuslekplatser, dessa miljöer ska vara en plats för glädje, gemenskap och delaktighet. Vid 

lek sätter barnen sin uppfattning om värden och normer på prov och får på så sätt bättre 

förståelse för problem eller mänskliga konflikter som kan vara svåra att förstå för ett barn 

(Parham & Primeau, 1997; Permer, 1989). Dahan-Oliel et al. (2012) beskriver att barn 

utvecklar sina kognitiva, sociala och fysiska förmågor under lek samt att de med hjälp av 

grupplekar skapar relationer och vänskap.  

 

Barn med funktionsnedsättning kan hindras att delta i lekar och utveckla sociala relationer på 

lekplatser på grund av den fysiska miljön när den inte är designad med tanken på att vara 

tillgänglig för alla (Prellwitz, 2007; Ripat & Becker, 2012; Stout, 1988). När kraven från den 

omgivande miljön är för höga för barn och vuxnas förmågor skapas funktionshinder 

(Kielhofner, 2007). Enligt International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) (World Health Organisation [WHO], 2001) är funktionshinder en paraplyterm till 

funktionsnedsättning, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller 

delaktighetsinskränkningar. I denna uppsats används benämningen funktionshinder där barn 

blir hindrade att delta i meningsfulla aktiviteter på grund av den omgivande miljöns fysiska 

utformning. Likaså används genomgående begreppet funktionsnedsättning istället för 

handikapp, då socialstyrelsen beskriver handikapp som ett stigmatiserande begrepp 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Delaktighet och meningsfullhet i aktiviteter 

Det finns ett samband mellan aktivitet och hälsa. Aktivitet i sig själv kan ha en läkande kraft 

om den upplevs som meningsfull (Leufstadius & Argentzell, 2010). Inom arbetsterapi ses 

delaktighet i meningsfulla aktiviteter som en grundpelare, och det är ett mål inom yrket att 

stödja personers förmåga till aktivitet och delaktighet (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

[FSA], 2012). Delaktighet i aktivitet syftar på engagemang i lek, arbete eller dagliga 

aktiviteter som en del i personers livskontext. Engagemang innebär inte bara ett utförande, 

utan är en subjektiv upplevelse (Kielhofner, 2007). Barns socialisation sker till stor del genom 

delaktighet i lek och interaktioner med andra barn. Genom deltagande och delaktighet i lekar 

får barn en möjlighet till fysisk aktivitet, att utveckla sin kompetens och färdigheter som 

senare i livet sätter prägel på hur deltagande de är i samhället (Dahan-Oliel et al., 2012). Ripat 

och Becker (2012) beskriver i sin studie att lekplatser inte bara är en plats för barn att leka på, 
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utan även en plats för både barn och vuxna att skapa sig ett socialt nätverk. Dahan-Oliel et al. 

(2012) fann i sin studie hur barn upplevde en stolthet och ett ökat självförtroende i att inbjuda 

andra jämnåriga kamrater i lek. 

Meningsfullhet i aktivitet beskrivs olika beroende på personers bakgrund, erfarenheter och 

upplevelser, och kunskapen om detta fenomen är viktigt i arbetet med människor (Leufstadius 

& Argentzell, 2010). Dahan-Oliel et al. (2012) beskriver i sin studie hur engagemang i 

aktiviteter även kan påverkas av barns personliga faktorer och deras hälsotillstånd. Barn med 

funktionsnedsättning upplever ofta en begränsad delaktighet i meningsfulla aktiviteter och sitt 

dagliga liv, ofta på grund av fysiska hinder. Den begränsade delaktigheten påverkar deras 

engagemang i meningsfulla aktiviteter, och de riskerar att uppleva social isolering och 

diskriminering (Poulsen, Ziviani, Cuskelly & Smith, 2007; Skär & Tamm, 2000). Skär och 

Tamm (2000) visar i sin studie ett genomgående mönster av hur barn med 

funktionsnedsättning upplever ett utanförskap i leksituationer på grund av otillfredsställande 

anpassning och användbarhet på lekplatser. När den omgivande miljön agerar som ett hinder 

skapas funktionshinder och utanförskap i leksituationer uppstår. 

Funktionsnedsättning och den fysiska miljön 

En funktionsnedsättning blir ett funktionshinder när den omgivande miljön inte är stödjande, 

och desto mindre tillgänglig en miljö är, desto större blir funktionshindret. Funktionshinder 

kan förhindras och minskas genom barriärfria, stödjande miljöer (Kielhofner, 2007; Prellwitz, 

2007; Stout, 1988). Begreppet tillgänglighet används i Boverkets föreskrifter (SFS 2011:6) 

för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Enligt plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) skall allmänna platser vara tillgängliga och användbara, för att personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna nyttja området. Boverket (SFS 2011:6) 

beskriver standardmått för till exempel ingångar där öppningen mellan häckar eller staket ska 

ha fri bredd på 90 cm och öppningen ska vara fri från hinder som en del i en tillgänglig och 

användbar miljö. I Förenta Nationernas (FN) (2008) konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning beskrivs i artikel 30 hur barn med funktionsnedsättning skall 

garanteras lika rättigheter med andra barn för delaktighet i bland annat lek och fritid. Det 

utesluts en stor grupp individer från samhället på grund av icke användbara och otillgängliga 

miljöer som skapar funktionshinder och diskriminering, detta påverkar delaktigheten och 

känslan av att vara en del i det sociala samhället. Barn med funktionsnedsättning är redan 

utsatta för stigmatisering, utanförskap och oförståelse. Barn med funktionsnedsättning kan på 

vissa utomhuslekplatser inte vara med och leka med jämnåriga på ett för dem 
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tillfredsställande sätt, detta gör barn med funktionsnedsättning än mer utsatta och de blir på så 

sätt diskriminerade (Prellwitz, Tamm & Lindqvist, 2001; Ripat & Becker, 2012; Skär & 

Tamm, 2000). Det är inte alltid lekplatsernas lekredskap eller moduler som är betydelsefulla, 

delaktighet kan även upplevas genom tillgänglighet till platser varifrån barn kan vara åskådare 

där de kan välja att se på eller delta i vissa lekar. Studier visar hur barn med 

funktionsnedsättning och deras föräldrar upplever att lekplatser med universal design 

(universell design) skulle kunna underlätta delaktighet i lek, till exempel genom platser där 

barn kan vara åskådare och dit barnet kan ta sig med rullstol (Prellwitz, 2007; Ripat & 

Becker, 2012; Skär & Tamm, 2000). Iwarsson och Ståhl (2003) beskriver universell design 

som ett koncept där utgångsläget endast innefattar en population, med individuella skillnader i 

färdigheter och egenskaper. Genom universell design utformas produkter och byggnader med 

grundkonceptet inklusion för alla, där produkter och byggnader till största möjliga mån kan 

användas av alla (Iwarsson & Ståhl, 2003; Ringaert, 2002). 

Lekplatsers utformning då och nu 

Sedan slutet av 1800-talet har lekplatsers utformning och design sett olika ut, ofta utifrån att 

åsikter och teorier om meningen med lek som aktivitet har skiftat (Parham & Primeau, 1997; 

Prellwitz, 2007). De tidigaste lekplatserna kallades för traditionella lekplatser, de var 

utformade för att barn genom lek skulle göra sig av med energi. Det fanns ingen kreativ tanke 

bakom utformningen och lek ansågs inte ha någon kognitiv funktion (Prellwitz, 2007). Under 

tidigt 1900-tal ansågs lek vara en viktig del av barns träning inför att vara vuxen. Lekhus 

installerades och lekredskap så som exempelvis sopborstar eller köksredskap uppmuntrade till 

städ- och matlagningslekar (Parham & Primeau, 1997; Permer, 1989; Prellwitz, 2007). Under 

1920-talet växte intresset för fysisk kondition och träning, detta ledde till installationer av 

balansbommar och klättringsanordningar. Under denna tid fylldes även lekplatserna med sand 

av bland annat ekonomiska skäl (Solomon, 2005). Lekplatsers utformning förändrades under 

mitten av 1900-talet, i och med den förändrade synen på barns kognitiva utveckling 

förkastades traditionella lekplatser. Istället för att använda lek endast som ett sätt att förbruka 

energi så uppmuntrades barn att engagera sig i lek och kreativitet (Parham & Primeau, 1997; 

Prellwitz, 2007). Dessa lekplatser, också kallade moderna lekplatser, förfinades estetiskt och 

fokus lades på konturer och teman. Lekplatserna fick höjdskillnader, och de fristående 

modulerna skulle likna djur eller fordon för att stimulera och tillfredsställa barn. Ofta har de 

moderna lekplatsernas moduler ett flertal funktioner för att stimulera till lek och kreativitet, en 

rutschkana kan till exempel nås från ett torn via en bro eller genom en stege (Prellwitz, 2007). 
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Under andra världskriget utformades äventyrslekplatser, konceptet framtogs av en 

landskapsarkitekt som observerat att de traditionella och moderna lekplatserna inte nyttjades. 

På äventyrslekplatser lekte barn med plankor, bitar av metall och annat som inte på förhand 

var bestämda leksaker eller lekredskap, detta nyttjande av skrot var utmärkt för länder i krig 

(a.a.). 

Prellwitz (2007) avhandling visade på en tydlig, genomgående trend i Norrland, där endast ett 

fåtal utomhuslekplatser byggdes med tillgänglighet och användbarhet i åtanke. Resultaten i de 

tidigare utförda studierna kan tydas som okunskap och oenighet gällande varför lekplatser 

byggs. De flesta utomhuslekplatserna i Norrland under studien var utformade som moderna 

och traditionella lekplatser. Utomhuslekplatser hade oftast sand eller gräs som marktäckare 

och ofta smala ingångar, vilket hindrade barn med rullstol att beträda och nyttja lekplatsen 

(Prellwitz, 2007; Stout, 1988). Även Ripat och Becker (2012) beskrev i sin studie hur 

utomhuslekplatser hade marktäckande sand, grus eller gräs som underlag och att detta 

skapade stora problem gällande delaktighet för barn med rörelsehinder. Utomhuslekplatser är 

en allmän plats enligt PBL (SFS 2010:900). Allmänna platser ska vara utformade på så sätt att 

personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att använda området och att eventuella 

hinder för tillgänglighet alltid skall avhjälpas om förutsättningarna finns (a.a.). År 2000 

överlämnades en proposition till Sveriges riksdag med en nationell handlingsplan inom 

handikappolitiken (1999/2000:79). I propositionen står det beskrivet hur Sverige år 2010 bör 

vara anpassat och tillgängligt oavsett eventuell funktionsnedsättning (a.a.). Riksförbundet för 

rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU, 2006) visade i en årsrapport att 98,6 procent av 

Sveriges kommuners utomhuslekplatser inte var anpassade för barn med 

funktionsnedsättning. En uppföljning av funktionshinderpolitiken (Handisam, 2013) visade att 

fyra procent av Sveriges kommuners lekplatser var tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning. 

Problemformulering 

Ett av arbetsterapeuters mål är att främja delaktighet och möjligheter till meningsfulla 

aktiviteter genom promotivt och preventivt arbete (FSA, 2012). Lek är en meningsfull 

aktivitet, som påverkar en stor del av barns uppväxt och utveckling. Avsaknad av tillgängliga 

lekplatser skapar hinder i delaktighet, och barn med funktionsnedsättning förlorar möjligheter 

till socialisation, meningsfulla aktiviteter och att utveckla sina kroppsliga och mentala 
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förmågor (Parham & Primeau, 1997; Ripat & Becker, 2012; Stout, 1988). Prellwitz et al. 

(2001) genomförde en enkätstudie där de ansvariga för utomhuslekplatser i Norrlands 

kommuner fick svara på frågor gällande tillgänglighet. Resultatet visade bland annat att av 

2266 utomhuslekplatser var två helt anpassade för personer med nedsatt rörlighet, 46 

lekplatser var delvis anpassade. I sju av 54 kommuner hade barn med nedsatt rörlighet inte 

tillgång till lekmoduler på någon av lekplatserna på grund av den fysiska miljön (a.a.). 

Författarna har inte funnit någon uppdaterad och relevant svensk forskning gällande området 

med undantag av Handisams (2013) uppföljning av handikappolitiken och Prellwitz (2007) 

doktorsavhandling. Avsaknaden av relevant och uppdaterad forskning gällande tillgänglighet 

på utomhuslekplatser för barn med funktionsnedsättning kan ses som en bekräftelse på den 

kunskapsbrist som råder inom området. Således blir problemformuleringen att det i Norrland 

inte finns tillräckligt med utomhuslekplatser, designade för tillgänglighet och användbarhet 

för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att i Norrland jämföra antalet anpassade utomhuslekplatser i 

förhållande till år 2001, samt sammanställa de ansvarigas uppfattning gällande tillgänglighet 

på utomshuslekplatser för barn med funktionsnedsättning. 

Metod 

Design 

Studien utfördes med både kvantitativa och kvalitativa ansatser för insamling av data samt 

dataanalys (Backman, 2008). Insamling av data har skett genom en enkät, med både öppna 

och slutna frågor, vilket beskrivs enligt Creswell (2003) som en mixad metod. 

Undersökningsgrupp 

För att säkerställa en korrekt population för undersökningen valdes de ansvariga för 

utomhuslekplatser i Norrlands kommuner ut som undersökningsgrupp. Studien genomfördes 

således med totalundersökning som urvalsmetod (Ejlertsson, 2005), då enkäterna skickades ut 

till alla 54 kommuner i Norrland. En enkät postades till varje kommun adresserad till den 

ansvarige för utomhuslekplatser. I sex kommuner ansvarade två personer för 

utomhuslekplatser bland annat beroende på ansvarsområde, dessa fick en gemensam enkät. 
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Datainsamling & instrument  

För att besvara frågeställningarna som tas upp i introduktionen av denna uppsats så skickades 

en modifierad enkät som användes i Prellwitz et al. (2001) studie. Frågorna i enkäten var 

retrospektiva med fokus på vad som har eller inte har gjorts för att anpassa lekplatser, till 

exempel: Har frågan om att anpassa en lekplats för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga varit aktuell hos er?  Enkäten modifierades genom tillägg av fler 

datanivåer, omformulerade frågor, tillägg av ytterligare frågor och svarsalternativ. Även den 

inbördes placeringen av frågorna förändrades. Begreppet handikapp ändrades i enkäten till 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga som används i plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900), då handikapp ofta härleds till endast nedsatt rörelseförmåga samt att 

begreppet ses som stigmatiserande (Socialstyrelsen, 2014). Den modifierade enkäten inleddes 

med kartläggning av kommun, tjänstetitel och kön. Enkäten bestod av 15 frågor, där 10 frågor 

var slutna, och fem öppna. Av de slutna frågorna var fyra på kvotdatanivå, tre på 

nominaldatanivå samt tre på ordinaldatanivå (Ejlertsson, 2005). På sju av de slutna frågorna 

hade respondenterna en möjlighet att svara öppet på följdfrågor, till exempel vid fråga 11: Har 

frågan om att anpassa en lekplats för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 

varit aktuell hos Er? Där en av följdfrågorna lydde: Om inte, vad är hindret? De slutna 

frågorna varvades med öppna frågor där respondenterna hade möjlighet att beskriva 

erfarenheter och uppfattningar gällande tillgänglighet för barn med funktionsnedsättning på 

utomhuslekplatser. Ejlertsson beskriver datainsamling via enkät som ett kostnadseffektivt 

tillvägagångssätt som ger möjlighet att nå respondenter inom ett stort geografiskt område 

(2005). Enkäten återfinns i denna uppsats som Bilaga 1. Efter 19 arbetsdagar hade svar trots 

påminnelse ej erhållits från 30 av 54 kommuner, dessa 30 kommuner kontaktades via telefon 

där den ansvarige fick en möjlighet att besvara enkäten direkt via samtalet. 

Procedur  

Adresser och telefonnummer till de ansvariga för utomhuslekplatserna erhölls via respektive 

kommuns telefonväxel. Enkäterna adresserades med de namn som erhållits och postades per 

brev med informationsbrev och ett frankerat svarskuvert. Informationsbrevet innehöll studiens 

syfte, information om att ett eventuellt deltagande i studien var frivilligt samt ett sista datum 

för önskat svar. När datum för önskat svar passerat skickades ett påminnelsebrev ut till de 

kommuner varifrån enkätsvar saknades, med ett nytt sista datum för önskat svar. De 

kommuner som ännu ej skickat in den besvarade enkäten efter påminnelsen kontaktades via 

telefon för möjlighet att svara på enkätfrågorna per telefon. Alla telefonsamtal genomfördes 
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av en och samma författare för att säkerställa ett likvärdigt tillvägagångssätt. Den andre 

författaren överförde resultaten till ett gemensamt Microsoft Exceldokument. Författarna 

valde denna uppdelning för att få samma förståelse för den rådata som insamlats och 

säkerställa att respondenternas svar uppfattats lika. Enkätsvar som erhölls via post överfördes 

till Microsoft Exceldokumentet med båda författarna närvarande. Författarna kontrollerade 

gemensamt all insamlad rådata för att säkerställa korrekt inmatning i Microsoft 

Exceldokumentet. Varje enkät kodades med ett nummer som endast författarna hade 

kodnyckel till, detta för att säkerställa konfidentialiteten samt skapa en möjlighet att gå 

tillbaka och dubbelkolla att rådata stämde (Ejlertsson, 2005). Öppna frågor sammanställdes 

och liknande svar summerades. Kommentarer som “Kostnaden ökar” och “Begränsad budget” 

tolkades som att respondenterna upplevde ekonomin som ett hinder vid anpassning av 

utomhuslekplatser. 

Dataanalys  

Av de 54 enkäter som skickades ut besvarades 41. De enkäter som inkom helt obesvarade 

eller med omfattande interna bortfall räknades som externa bortfall. Det externa bortfallet var 

således 24 procent (13 stycken) vilket innebar en svarsfrekvens på 76 procent. Rådata från 

enkäterna sammanställdes i ett Microsoft Exceldokument, och beräknades med frekvenser, 

typvärde, procentsatser och medelvärde. Resultatet presenteras nedan deskriptivt i antal och 

procent genom korstabulering och frekvensdistribution, beroende på vilket som gav tydligast 

resultat (Ejlertsson, 2005). De öppna frågorna sammanställdes och viss information 

åskådliggörs under rubriken resultat genom citat som reflekterar majoriteten av 

respondenternas uppfattningar. Dataanalysen innebar även en jämförelse med förhållanden 

från tidigare enkätstudie (Prellwitz et al., 2001). 

Etiska reflektioner 

För att säkerställa ett etiskt tillvägagångssätt beaktades de forskningsetiska kraven 

informations-, konfidentialitets-, nyttjande- och samtyckeskravet (Ejlertsson, 2005). Det fanns 

en risk att respondenterna kunde uppleva en osäkerhet och en oro för att uppfattas som 

okunniga gällande tillgänglighet och anpassning i fysiska miljöer för barn med 

funktionsnedsättning. Informationskravet uppfylldes via ett informationsbrev som bifogades 

tillsammans med enkäten. Brevet innehöll studiens bakgrund och syfte, en beskrivning av 

studiens tillvägagångssätt samt en förklaring till behovet av kunskap om tillgänglighet och 

anpassning för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Vidare framgick det att 

ett eventuellt deltagande var frivilligt samt att respondenterna samtyckte till deltagande i 
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studien genom att svara på enkäten, således uppfylldes även samtyckeskravet (Ejlertsson, 

2005). Respondenterna blev garanterade konfidentialitet och fick information om att de 

förblev anonyma i resultaten som presenterades, på detta sätt blev även konfidentialitetskravet 

tillgodosett. Uppgifterna behandlades och nyttjades enligt nyttjandekravet endast för studiens 

syfte (a.a.). Nyttan med studien ansågs enligt författarna överväga riskerna, därav 

genomfördes studien. 

Resultat 

Informationen som resultaten är baserade på erhölls av de ansvariga för utomhuslekplatser i 

Norrlands kommuner via enkät, denna återfinns som Bilaga 1. Resultatet av denna 

enkätstudie jämförs och presenteras i förhållande till tidigare nämnd studie (Prellwitz et al., 

2001). Kartläggning och jämförelse av antal respondenter, länstillhörighet samt antal 

utomhuslekplatser presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1. Antal respondenter och utomhuslekplatser i respektive länstillhörighet. 

Län (Kommuner) Respondenter 

2001 (n=41) 

Respondenter 

2014 (n=41) 

Ant. lekplatser 

2001 (n=2266) 

Ant. lekplatser 

2014 (n=1767) 

Norrbotten (14) 14 11 621 420 

Västerbotten (15) 11 11 339 494 

Jämtland (8) 3 4 65 128 

Gävleborg (10) 7 9 540 451 

Västernorrland (7) 6 6 711 274 

 

Tabellen visar att antalet utomhuslekplatser i Norrland har minskat från 2266 till 1767 sedan 

2001. Antalet deltagande kommuner är densamma som 2001. Något som inte går att utläsa av 

tabellen är att det inte är samma kommuner som deltagit i de två studierna, men de deltagande 

kommunerna överensstämmer till 78 procent. Den största differensen ligger i Jämtlands län, 

där inga av de deltagande kommunerna i studien från 2001 deltog i denna studie. 

Gällande utformningen av utomhuslekplatser visade resultatet av enkätstudien att tre 

fjärdedelar (76 %) av utomhuslekplatserna i Norrland idag är utformade som traditionella 

lekplatser i jämförelse med 2001 då hälften (47,5 %) var traditionella. Vidare visade resultatet 

att 17 procent av utomhuslekplatserna idag är utformade som moderna lekplatser jämfört med 
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36 procent år 2001. Året 2001 fanns tre äventyrslekplatser i Norrland, idag finns sex 

äventyrslekplatser. 

Renovering och nykonstruktion av utomhuslekplatser  

Totalt har 464 av 1767 lekplatser (26 %) renoverats eller nykonstruerats de senaste fem åren 

vilket innebär ett medelvärde på 11 lekplatser per kommun. År 2001 hade kommunerna i 

Norrland de senaste fem åren renoverat eller nykonstruerat 392 av 2266 lekplatser (17 %). 

Återkommande yrkestitlar och -grupper vid planering och genomförande av nykonstruktion 

och renovering var landskapsarkitekter och teknisk förvaltning. Det fanns däremot inget 

tydligt mönster av yrkesgrupper som deltagit vid nykonstruktion eller renovering av 

utomhuslekplatser utifrån respondenternas svar. Trettiofem kommuner (85 %) har enligt 

denna studie kontaktat en eller flera funktionärer vid renovering eller nykonstruktion av 

utomhuslekplatser, detta redovisas i Tabell 2. Det som inte syns i tabellen är att kommuner i 

denna undersökning kontaktat en större variation av funktionärer i jämförelse med 2001 då 

alla kommuner (100 %) hade kontaktat funktionärer, men då i mindre variation. 

Tabell 2. Antal och procent av kommunerna som kontaktat funktionärer vid nykonstruktion 

och renovering av utomhuslekplatser.  

Funktionärer Nykonstruktion 

2001  

(n=54) 

Nykonstruktion 

2014 

(n=65)  

Renovering 

2001 

(n=59) 

Renovering 

2014 

(n=48) 

Handikappansvarig/ 

organisation 

5 (9 %) 14 (22 %) 3 (5 %) 10 (21 %) 

Skol/daghemspersonal 25 (46 %) 23 (35 %) 29 (49 %) 20 (42 %) 

Barn/föräldrar 23 (43 %) 16 (25 %) 21 (36 %) 12 (25 %) 

Annan 1(2 %) 12 (18 %) 6 (10 %) 6 (12 %) 

 

Ingen av respondenterna hade konsulterat arbetsterapeuter vid nykonstruktion eller renovering 

av utomhuslekplatser. Tabellen visar att andelen barn och föräldrar som kontaktats för 

konsultation minskat. Däremot har fler kommuner kontaktat handikappansvarig och/eller 

handikapporganisation för konsultation i jämförelse med resultatet från 2001. Fler kommuner 

har i denna enkätstudie kontaktat andra funktionärer vid nykonstruktion, dessa beskrivs av 

respondenterna som till exempel allmänheten, fastighetsförvaltning och återförsäljare. 

Tabellen visar att 60 procent av funktionärerna som kontaktades vid nykonstruktion 2014 var 

barn och föräldrar samt skol- och daghemspersonal. Det är en minskad andel sedan 2001 då 
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det var 89 procent barn och föräldrar samt skol- och daghemspersonal som kontaktades. Även 

vid renovering har det skett en minskning från 2001 av antalet kontaktade barn, föräldrar, skol 

och daghemspersonal. Ett flertal respondenter angav 2014 att de har eller planerar att stänga 

ner lekplatser på grund av bland annat bristande säkerhet. 

Tillgänglighet på utomhuslekplatser 

Av de 1767 utomhuslekplatser som ingick i undersökningen var 22 utomhuslekplatser (1 %) 

enligt respondenterna helt anpassade och 238 (13 %) delvis anpassade för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I jämförelse med 2001 har det således skett en 

ökning då respondenterna angav att totalt 48 utomhuslekplatser (3 %) var helt eller delvis 

anpassade. Enligt resultaten från denna enkätstudie har Gävleborg mer än hälften av de helt 

anpassade utomhuslekplatser (55 %) som finns i Norrland medan Västernorrland inte har 

någon helt anpassad lekplats. På de utomhuslekplatser som i dagsläget är anpassade angav 

respondenterna de vanligaste anpassningarna vara underlag (exempelvis gummiplattor) samt 

lekredskap (exempelvis kompisgungor). Tre kommuner (1 %) hade även sandbakbord och 

bänkbord anpassat för rullstol. Resultatet visade att underlag (exempelvis sand, grus eller 

omgivande sargar) var en av de vanligaste anpassningarna men också det vanligaste hindret 

för åtkomst till- och inom lekplatser. 

Figur 1 visar antalet utomhuslekplatser där en person kan ta sig in genom entrén med rullstol 

enligt respondenterna. Gällande frågan om en person kan komma in genom entrén med 

rullstol på lekplatserna i kommunen svarade 13 respondenter (32 %) att en person kan komma 

in genom entrén med rullstol på alla lekplatser, i jämförelse med 2001 då tio respondenter (24 

%) ansåg detta vara möjligt. Fyra respondenter angav 2001 att det var omöjligt att ta sig in 

genom entrén med rullstol på någon av kommunens utomhuslekplatser, i denna enkätstudie 

var det ingen respondent som angav detta.  

 

Figur 1. Svarsfrekvens angående: kan en person komma in genom entrén med rullstol. 
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Sedan 2001 har en förändring skett gällande självständig framkomlighet till lekredskap för 

barn i rullstol, i Figur 2 presenteras detta utifrån respondenternas svar. Som går att utläsa av 

figuren kan ett barn i rullstol självständigt ta sig fram till enstaka eller alla lekredskap (59 %). 

Barn i rullstol kan idag självständigt komma fram till fler lekredskap jämfört med år 2001. I 

denna studie var det fyra respondenter (8 %) som ansåg att barn i rullstol kan ta sig fram till 

alla lekredskap inom kommunens utomhuslekplatser, i jämförelse med 2001 då en respondent 

(2 %) ansåg detta möjligt. Enligt sju respondenter (17 %) 2001 kunde inte ett barn i rullstol 

självständigt ta sig fram till några lekredskap inom kommunens utomhuslekplatser, idag är det 

fyra respondenter (8 %) som angett detta, vilket innebär en minskning med 9 procentenheter. 

 

Figur 2. Kan ett barn med rullstol själv komma fram till lekredskap. 

 

Frågan om anpassning på utomhuslekplatser har inte varit aktuell för 13 av respondenterna 

(32 %), resterande 28 respondenter (68 %) svarade att de har tagit upp frågan inom 

kommunen. I jämförelse med 2001 svarade 26 respondenter (63 %) att frågan om anpassning 

av lekplatser inte varit aktuell inom kommunen, och 15 respondenter (37 %) svarade att 

frågan varit aktuell. Resultaten från 2014 visade att i mer än hälften av fallen (57 %) där 

frågan varit aktuell inom kommunerna har det lett till någon typ av anpassning. I sex 

kommuner (21 %) där frågan varit aktuell väcktes frågan av skol- och daghemspersonal och 

nio av 28 respondenter (32 %) angav att de själva tagit upp frågan om anpassning. Resultatet 

från de båda studierna visade att respondenterna angett ekonomi, bristande kompetens och att 

de aldrig fått förfrågan som orsaker till varför frågan inte varit aktuell inom kommunen. En 

respondent angav i studien från 2014 att lekplatser inte är aktuella projekt. Vidare angav en 

respondent att “oavsett vad man bygger så är det inte lätt att bygga för alla”. 
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Stöd och hinder vid beslut om anpassning 

Gällande frågan om vilka ytterligare förutsättningar, förutom ekonomi, som respondenterna 

upplevde sig behöva för att bygga anpassade och tillgängliga lekplatser varierade svaren. Det 

mönster som gick att utläsa av sammanställningen var att respondenterna upplevde sig behöva 

kunskap om vilka behov som fanns, direktiv samt tid för att genomföra sådana projekt. En 

respondent svarade att denne önskade “Tips på vad som kan göras, vilka behov som finns”. 

Vid frågan om stöd och hinder vid beslutstagande om anpassning angavs återförsäljare av 

lekplatsmoduler och lekredskap som ett stöd av fem respondenter (12 %). De fem 

respondenterna upplevde att försäljarna hade god kunskap om behov och utbud gällande 

anpassning av lekplatser. I enkäten fanns ett påstående om att säkerhetsförordningar är ett 

hinder för att öka tillgängligheten på utomhuslekplatser. Där fick respondenterna ange en 

siffra mellan 1 och 5, där siffran 1 innebar att de inte instämde och siffran 5 innebar att de 

instämde helt. Typvärdet var 1, där mer än tre fjärdedelar svarade 1, 2 eller 3 (85 %). Fyra 

respondenter (10 %) angav politiker och politiska beslut som ett stöd vid eventuella beslut. En 

respondent angav att “Om behov finns, då får vi pengar från politikerna”. Trettio av de 41 

deltagande respondenterna (73 %) angav att ekonomi var ett hinder vid beslutsfattande om 

anpassning av lekplatser. Respondenterna som deltog i studien 2001 angav även då kunskap 

och ekonomi som ett hinder vid beslutstagande och genomförande av anpassningar. I 

jämförelse med studien från 2001 visar resultaten från 2014 att det än idag saknas kunskap 

inom kommunerna gällande tillgänglighet och användbarhet på utomhuslekplatser. 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att i Norrland jämföra antalet anpassade utomhuslekplatser i 

förhållande till 2001, samt sammanställa de ansvarigas uppfattning gällande tillgänglighet på 

utomhuslekplatser för barn med funktionsnedsättning. Resultatet från 2014 visade att antalet 

anpassade utomhuslekplatser har ökat sedan 2001, dock visade resultatet på en minskning av 

det totala antalet utomhuslekplatser i Norrland. 

Resultatet 2014 visade att det finns 22 helt anpassade utomhuslekplatser i Norrland. Ett flertal 

respondenter från studierna genomförda 2001 samt 2014 angav att de saknade direktiv, tid, 

projektering samt kunskap om vad som bör anpassas. Fysiska barriärer i miljöer leder till 

minskad delaktighet hos barn med funktionsnedsättning enligt Anaby, Hand, Bradley, 

DiRezze, Forhan, DiGiacomo och Law (2013). En ökad delaktighet kan möjliggöras enligt 
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Anaby et al. genom riktlinjer och lagar som promoterar tillgänglighet och användbarhet (a.a.). 

Plan- och bygglagen beskriver att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som ska ge 

vägledning och visa inriktning för den långsiktiga utvecklingen av fysiska miljöer (SFS 

2010:900). Handisams uppföljning 2013 visar att 42 procent av Sveriges kommuner har en 

skriftlig plan på att lekplatser ska anpassas (Handisam, 2013). Vidare beskriver plan- och 

bygglagen hur allmänna miljöer ska vara tillgängliga och användbara för alla och att personer 

med funktionsnedsättning inte på något sätt ska diskrimineras i samhället (SFS 2010:900). 

Boverket (SFS 2011:6) beskriver att ägare till allmänna platser och publika lokaler skall 

undanröja enkelt avhjälpta hinder. Enligt Funktionshinderpolitiken (Handisam, 2013) ska 

enkelt avhjälpta hinder vara eliminerade till och med år 2016. Denna studies resultat visar 

dock att det inte skett några större förändringar sedan 2001 gällande anpassning och 

användbarhet på utomhuslekplatser. 

Resultatet visade att antalet barn och föräldrar som kontaktats för konsultation vid 

nykonstruktion eller renovering av lekplatser har sedan 2001 minskat, däremot har 

konsulterande av andra funktionärer ökat (exempelvis återförsäljare). Stout (1988) beskriver 

hur lekplatser och andra miljöer kan skapa funktionshinder, och utanförskap på grund av 

avsaknaden av anpassning och låg grad av användbarhet. Att antalet barn och föräldrar som 

kontaktats för konsultation minskat kan tyda på en negativ trend i kommunerna gällande 

införskaffande av information av de som faktiskt använder de slutgiltiga produkterna och 

byggnaderna. Enligt Iwarsson och Ståhl (2003) är de grupper och personer som ska använda 

en miljö en viktig informationskälla för utvärdering av miljöns användbarhet. Vidare beskrivs 

användbarhet som en subjektiv upplevelse där en person eller grupp kan använda, röra sig i, 

vara i och använda miljön i likhet med andra personer (a.a.). Studier har visat på positiva 

förändringar gällande interaktion och delaktighet samt ökad självständighet hos barn med 

funktionsnedsättning då lekplatser designats och utformats med god användbarhet 

(Bhattacharya, Cummings, Gilmore, Karr, Lee, Olson, Roberts, Syin, Yellon, & Yokel, 2003; 

Goltsman, 2001; Yuill, Strieth, Roake, Aspden & Todd, 2007). Denna studies resultat visar på 

fortsatt behov av kunskap om tillgänglighet och användbarhet av utomhuslekplatser i 

Norrlands kommuner, då det än idag finns brister gällande detta. 

Lek är en essentiell del av barns uppväxt och det finns idag en stor förståelse för vikten av 

dessa aktiviteter. Trots detta visar resultatet av denna studie att över 1500 utomhuslekplatser 

än idag inte möjliggör till delaktighet i lek och meningsfulla aktiviteter på grund av bristen på 

helt eller delvis anpassade lekplatser. Iwarsson och Ståhl (2003) kritiserar den traditionella 
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utformningen av fysiska miljöer där populationen som anses använda miljön delas in i en 

grupp som anses vara normen och en grupp som avviker från dessa normer. Den traditionella 

utformningen av fysiska miljöer ses av Iwarsson och Ståhl som den ultimata stigmatiseringen 

och segregeringen i samhället (a.a.). Konceptet occupational deprivation, som en del i social 

injustice, kan enligt Townsend och Wilcock (2004) användas för att beskriva vad barn med 

funktionsnedsättning förlorar när de inte kan delta i vanligt förekommande aktiviteter inom 

skola och fritid. När barn inte kan utföra eller delta i de meningsfulla aktiviteter de önskar så 

leder det till att barnen går miste om viktiga fysiska och kognitiva utvecklingsmöjligheter 

samt sociala interaktioner (Prellwitz, 2007; Skär & Tamm, 2000; Stout, 1988). Enligt 

Townsend och Wilcock (2004) fortsätter personer med funktionsnedsättning än idag att vara 

stigmatiserade, och upplever ofta ett utanförskap i samhället på grund av fysiska barriärer. 

Resultatet från 2014 visade liknande som 2001 att det vanligast förekommande hindret på 

utomhuslekplatser idag är underlag. Endast åtta procent av respondenterna angav 2014 att de 

har utomhuslekplatser i kommunen där barn med rullstol självständigt kan ta sig fram till alla 

lekredskap. Talay, Akpinar, och Belkayali (2010) beskriver hur barn med 

funktionsnedsättning inte kan använda lekplatser i samma utsträckning som barn utan 

funktionsnedsättning på grund av bland annat underlag, där sand eller grus gör 

framkomligheten dålig. Enligt Prellwitz (2007) påtvingas barn med funktionsnedsättning till 

ytterligare behov av hjälp på grund av fysiska barriärer. Fysiska barriärer som exempelvis 

underlag minskar barnens självständighet, då de ofta behöver assistans av förälder eller annan 

vuxen för att ta sig fram på eller inom lekplatsen. Barriärer i den fysiska miljön försvårar även 

möjlighet till sociala interaktioner mellan barn, detta påverkar deras fysiska, kognitiva och 

emotionella utveckling (Goltsman, 2001; Talay et al., 2010). Kielhofner (2007) beskriver hur 

miljöer skapar funktionshinder då miljöns krav är för hög i relation till användarens 

färdigheter. Baserat på den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation 

(MoHO) (Kielhofner, 2007) så kan delaktighet och självständighet möjliggöras till större del 

om den omgivande miljöns krav minskas och då bättre stämmer överens med personens 

färdigheter. 

“Oavsett vad man bygger så är det inte lätt att bygga för alla”. Citatet, givet av en respondent i 

enkätstudien, tydliggör den övergripande uppfattning respondenterna hade gällande 

anpassning och tillgänglighet. Genom universell design kan produkter och byggnader till 

största möjliga mån användas av alla (Iwarsson & Ståhl, 2003; Ringaert, 2002). Genom att 

sätta samman kunskap om den omgivande miljöns krav och förståelsen för personers 
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förutsättningar i utförandet av aktivitet så skapas större möjligheter till delaktighet. Ett 

exempel på en sådan modell är den arbetsterapeutiska praxismodellen Person-Enviroment-

Occupation (PEO) som beskrivs fokusera på personens förutsättningar i relation till aktivitet 

och den omgivande milljön (Argentzell & Leufstadius, 2010). Arbetsterapeuter har gedigen 

teoretisk kunskap om denna relation och en praktisk förståelse för hur och vad som kan 

åtgärdas. (Fisher & Nyman, 2007; Kielhofner, 2007). Iwarsson och Ståhl (2003) menar att det 

krävs verktyg för att kunna utveckla effektiva lösningar som inkluderar alla oavsett eventuell 

funktionsnedsättning. En framgångsrik implementering av effektiva lösningar kräver kunskap 

om relationen mellan person, aktivitet och miljö (a.a.). Det kan därför tänkas vara 

ändamålsenligt att kontakta en arbetsterapeut vid nykonstruktion av utomhuslekplatser för att 

på så sätt i största möjliga mån inkludera alla. 

Denna studie visade på ett minskat antal utomhuslekplatser i Norrland sedan 2001. Ett flertal 

respondenter angav att de saknar ekonomiska förutsättningar för att ta beslut om och 

genomföra anpassningar. Ett flertal respondenter i denna studie angav att de stängt ner eller 

planerade att stänga lekplatser på grund av bristande säkerhet, eller att lekplatserna avvecklas 

när de är i dåligt skick, detta trots att 85 procent av respondenterna angivit att säkerhet inte 

var ett hinder för att öka tillgänglighet. Det kan antas att renoveringarna skulle ha inneburit 

höga omkostnader och att det möjligtvis kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt för 

kommunerna att stänga ner utomhuslekplatser än att renovera dem. Liknande fynd påträffade 

Prellwitz och Tamm (1999) då deltagarna angett att de av ekonomiska skäl valt 

standardutrustning istället för lekredskap som kunde användas av barn med 

funktionsnedsättning. Det kan således vara resonabelt att anta att ekonomi är en faktor till 

varför det idag finns över 1500 utomhuslekplatser i Norrland som inte är anpassade eller 

användbara för barn med funktionsnedsättning. 

Metoddiskussion  

Då syftet med denna studie var att jämföra antalet anpassade utomhuslekplatser i Norrland, 

och även sammanställa de ansvarigas uppfattning gällande tillgänglighet för barn med 

funktionsnedsättning kontaktades således de ansvariga för utomhuslekplatser. Urvalet och 

genomförandet av studien stärker reliabiliteten och validiteten. För att ytterligare stärka 

reliabiliteten har författarna inför och genomgående under denna studies gång utarbetat rutiner 

och rådata har kontrollerats ett flertal gånger för att undvika felregistrering (Holme & 

Solvang, 1997). Enkätundersökningar är enligt Ejlertsson (2005) ett effektivt instrument då 

stora geografiska områden kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. En enkät ger respondenterna 
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möjlighet till att begrunda frågorna, och respondenterna fick i denna studie gott om svarstid. 

Enkäten som använts i denna studie är inte testad på annat sätt än genom författarnas, 

examinatorns och handledarens kritik och är på grund av detta ej vedertagen. 

De öppna frågorna blev mer djupgående vid telefonintervju, detta kan förklara ett visst internt 

bortfall av kvalitativ rådata i de enkäter som inkom via post då respondenterna inte hade 

möjlighet att ställa kompletterande frågor. Flertalet datanivåer ökade graden av precision, och 

således även studiens reliabilitet. För att ytterligare stärka precisionen i enkäten hade vissa 

frågor kunnat ha fler svarsalternativ (Ejlertsson, 2005). I och med den goda svarsfrekvensen 

(76 %) stärks validiteten av denna studie, och det torde vara resonabelt att anta att resultaten 

kan generaliseras på alla Sveriges kommuner. 

Vid sammanställningen av de öppna frågorna, och genomförandet av telefonintervjuerna var 

författarna medvetna om sina egna uppfattningar och erfarenhet gällande användbarhet, 

anpassning och tillgänglighet på utomhuslekplatser. Genomgående i denna studie har 

författarna därför strävat efter att sätta sin förförståelse åt sidan för att undvika förutfattade 

meningar och risken för feltolkningar i arbetet (Holme & Solvang, 1997). 

Konklusion och förslag på vidare forskning 

Med denna studie önskade författarna belysa problemet gällande tillgänglighet och 

användbarhet på utomhuslekplatser för barn med funktionsnedsättning. Det finns fortfarande 

ett behov av kunskap om relationen mellan aktivitet, miljö och utförande i Norrlands 

kommuner. Arbetsterapeuter har kunskapen om denna relation och kan således vara ett stöd 

vid utformningen av användbara utomhuslekplatser som inkluderar alla. Något som inte tas 

upp i denna studie, och föreslås som vidare forskning är om behovet av utomhuslekplatser är 

detsamma som förr samt om syftet med utomhuslekplatser idag fortfarande är för barns 

kognitiva, sociala och fysiska utveckling. 

Ingen av respondenterna har i denna studie angett att arbetsterapeut kontaktats för 

konsultation vid planering av renovering eller nykonstruktion av lekplatser. Det kan tänkas att 

arbetsterapeuter behöver bli bättre på att ta plats gällande hälsopromotering på samhällsnivå, 

och agera ambassadörer för vikten av varje barns delaktighet i meningsfulla aktiviteter och 

lek. 
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Bilaga 1: Frågor om utomhuslekplatser i Er kommun 

Kommun……………………………………………………………………….. 

Tjänstetitel……………………………………………………………………… 

Kön………………………………  

 

1 Hur många lekplatser ansvarar Er kommun för och var är de placerade? 

 På skolor eller daghem. Antal….. 

 Övriga (ex. citylekplatser eller i bostadsområden) Antal… 

 

2 Vilka olika typer av lekplatser finns i Er kommun? 

Traditionella lekplatser (Ställningar till lekredskapen oftast av metall, varje redskap 

står för sig själv) 

 

 

Antal…. 

Moderna lekplatser (lekredskap av trä med flera samtida funktioner och nivåer, 

tonvikt på estetisk utformning)  

 

 

Antal… 

Forts. nästa sida. 
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Äventyrs/kreativa lekplatser (Inga färdiga lekredskap, barnen bygger själva)  

 

 

Antal…. 

Annan, beskriv gärna 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3 Hur många av lekplatserna är byggda eller renoverade de senaste 5 åren? 

 Antal…… 

 

4 Vilka yrkesgrupper deltar i planeringen av nya lekplatser? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

5 Vilka yrkesgrupper deltar i planeringen vid renovering av lekplatser? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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6 Har andra funktionärer kontaktats för konsultation eller synpunkter kring utformning 

av:  

De nya lekplatserna? T.ex.  De renoverade lekplatserna? T.ex. 

Handikappansvarig i kommunen  Handikappansvarig i kommunen 

Handikapporganisation   Handikapporganisation 

Arbetsterapeut   Arbetsterapeut 

Skolpersonal   Skolpersonal 

Daghemspersonal   Daghemspersonal 

Barn    Barn 

Annan……………………..  Annan…………………….. 

 

7 Om Ni har lekplatser som är anpassade för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga, Vad är anpassat? Ge gärna exempel. 

Lekredskapen 

Framkomlighet till Enstaka lekredskap 

Framkomlighet till Alla lekredskap 

Underlaget på marken 

Ledstråk eller färgmarkering 

Annat…………………………………………………………………… 

Exempel…………………………………………………………………………... 

 

Om Ni inte har någon lekplats som är anpassad för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga, gå vidare till fråga nummer 11. 

 

8 Kan en rullstolsburen person komma in genom entrén? 

På alla lekplatser 

På mer än 50% av lekplatserna 

På mindre än 50% av lekplatserna 

På inga alls 

Om inte, vad är hindret? 

…………………………………………………………………………………… 
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9 Kan ett rullstolsburet barn själv komma fram till alla, eller enstaka lekredskap (utan 

hjälp av annan person)? 

Alla lekredskap 

Enstaka lekredskap 

Inga lekredskap kan nås självständigt 

Om inte, vad är hindret? 

…………………………………………………………………………………… 

 

10 Hur många av Era lekplatser är helt eller delvis anpassade för personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga? Beskriv gärna hur. 

Helt anpassade. Antal…….. 

Delvis anpassade. Antal……. 

Exempel…………………………………………………………………………. 

 

11 Har frågan om att anpassa en lekplats för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga varit aktuell hos Er? 

Ja 

Nej 

 

Om ja, vem tog upp frågan? 

................................................................................................................................. 

I vilket sammanhang togs frågan upp? 

................................................................................................................................. 

Vad ledde frågeställningen till? 

................................................................................................................................. 

 

Om nej, varför inte? 

Bristande kompetens på området 

Organisatoriska svårigheter 

Ekonomiska skäl 

Har aldrig tänkt på saken 

Annat…………………………………………………………………… 
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12 Om ekonomiska förutsättningar fanns i Er kommun för att bygga en 

handikappsanpassad lekplats, vad ytterligare skulle Ni behöva för att genomföra projektet? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

13 Beskriv upplevda stöd och hinder vid en eventuell beslutskedja gällande anpassning i 

nybygge eller renovering av lekplats. 

Stöd……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………….. 

Hinder…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

 

14  Säkerhetsförordningar är ett hinder för att öka tillgängligheten på lekplatser. 

Ringa in det svar du tycker bäst stämmer in. 

 

Instämmer inte    Instämmer helt

 1 2 3 4 5  

 

15 Övriga kommentarer 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

  

 

 

 

 

 

 


