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Abstrakt 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva Sveriges kommuners riktlinjer för tillgänglighet på 

lekplatser. Metod: För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturöversikt med inspiration 

av en diskursanalys. Materialet för studien samlades in med sökmotorn Google samt med 

sökningar på Sveriges kommuners hemsidor. Inklusions- och exklusionskriterierna som hade 

valts ut utifrån studiens syfte ledde till att 76 riktlinjer hittades. Inklusionskriterierna 

specificerades till att riktlinjerna skulle handla om tillgänglighet specifikt på lekplatsen vilket 

ledde till att 37 riktlinjer kvarstod för bearbetning. Resultat: Utifrån de analyserade 

riktlinjerna urskildes teman och kategorier. De teman som framkom handlade om lekens 

värde, definition av tillgänglighet, förslag på åtgärder samt lagar och förordningar. Dessa 

möjliggjorde jämförelser och analyser för diskussionen som baserades på resultatet. 

Kategorierna kognition, syn, hörsel, kroppsfunktion samt hand- och armfunktion kopplades 

samman med och sammanställdes utifrån de sju principerna inom Universell design. Slutsats: 

Det finns brister i barnens möjlighet till aktivitet och delaktighet på lekplatser runt om i 

Sveriges kommuner idag. Författarna föreslår att en mall med utgångspunkt från Universell 

design med dess sju principer arbetas fram och kan användas av Sveriges kommuner för att få 

ett enhetligt tillvägagångssätt i sitt framtida arbete för att öka tillgänglighet på lekplatser.  
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Abstract 
Aim: The aim of this study was to describe the guidelines for accessibility on playgrounds for 

the Swedish municipalities. Method: To answer the aim of the study a literature review with 

inspiration from a discourse analysis was made. The data were collected using Google as well 

as searching on the websites of the Swedish municipalities. Criterion for inclusion and 

exclusion had been selected to fit the aim of the study and led to 76 guidelines being found. 

The criterion for inclusion was then specified to the guidelines being about accessibility 

specifically on the playground, which led to 37 guidelines persisting for processing. Result: 

Based on the analyzed guidelines themes and categories was distinguished. The themes 

describes play value, the definition of accessibility, suggestions on measures as well as laws 

and regulations. These made it possible to compare and analyze the result for discussion. The 

categories cognition, vision, hearing, body function and hand- and armfunction was linked to 

and compiled with the seven principles of Universal design. Conclusion: There are 

deficiencies in the opportunity to activity and participation for the child in playgrounds 

around the Swedish municipalities today. The authors suggest that a model based on 

Universal design with its seven principles will be formed to be used by Sweden's 

municipalities to have a similar approach in their future efforts to increase the availability of 

playgrounds. 
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1. Inledning 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig 

miljö (UNICEF, 2009). Trots detta nekas många barn som lever med funktionsnedsättningar 

runt om i världen idag den rättigheten på grund av lekplatsers utformning (Thompson, 

Hudson & Bowers, 2002). Inom arbetsterapi ses lek som en behovsuppfyllande del och viktig 

aktivitet i livet för alla individer. Lek anses vara den primära aktiviteten i barndomen och 

fungerar som en faktor för utveckling av många olika kompetenser (Canadian Journal of 

Occupational Therapy, 1996). På grund av att lek som aktivitet är viktigt för barnets 

utveckling bör möjligheter och erfarenheter av lek samt utbudet och platsen där leken sker 

uppmärksammas (Yantzi, Young & Mckeever, 2010). Vetskapen om vilken kritisk roll 

tillgängligheten har på barnets utveckling och möjlighet till aktivitet och delaktighet har för 

författarna mynnat i en vilja att kartlägga hur det ser ut gällande tillgängligheten på lekplatser 

i Sverige idag. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Lekens inverkan på barnet 

Barns aktiviteter har en egen karaktär och är unik, dessutom ligger de till grund för senare 

kompetens. Genom lek och social interaktion blir barnet medveten om sin förmåga att kunna 

förändra och påverka omgivningen, vilket utvecklar dess intressen, värderingar och kapacitet. 

Att klara av nya aktiviteter och uppgifter blir en stor drivkraft och ett glädjeämne i barndomen 

som bidrar till utveckling och gör det möjligt för barnet att bli en aktiv individ med sitt eget 

sätt att tänka, känna och göra (Kielhofner, 2012). Möjligheten för barn att vara delaktig i olika 

sammanhang och aktiviteter i vardagen är av största betydelse för barnets utveckling. 

Tillfredsställelse uppnås när barnet genomför en aktivitet som denne själv har valt, att vara 

självständig har stor betydelse för hälsan och barnets värdighet (Kielhofner, 2012; Lagerkvist 

& Lindgren, 2012). För små barn är det viktigt med samspel och att få engagera sig i lek, för 

äldre barn blir möjligheten att göra egna val och beslut allt viktigare med åren (Lagerkvist & 

Lindgren, 2012). 

 

Lek som aktivitet ligger till grund för utvecklingen av barnets fysiska, emotionella och 

mentala förmågor. Lek bjuder in till att utforska, ta risker och att agera genom användandet av 

fantasi och kreativt tänkande (Botsoglou, Hrisikou & Kakana, 2011; Canadian Journal of 

Occupational Therapy, 1996; Yantzi et al., 2010). Barnet lär sig att samarbeta, dela med sig, 
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vara empatisk och ta ansvar för sina handlingar. När barnet misslyckas eller lyckas i en 

aktivitet utvecklar den kognitiva och sensoriska färdigheter, samt problemlösning och 

perceptuella färdigheter (Yantzi et al., 2010). 

 

Ytterhus (2003) beskriver att ett socialt samspel innebär ett ömsesidigt utbyte av känslor, 

upplevelser, erfarenheter och föremål. Ytterhus redogör vidare för begreppen social inklusion 

och exklusion. Social inklusion avser tillhörighet och deltagande i det sociala livet. 

Tillhörighet kan ha både en subjektiv och objektiv dimension. Den subjektiva dimensionen 

hör ihop med barnets självupplevda tillhörighet och den objektiva med det deltagande i socialt 

liv som andra kan se. Inom social exklusion kopplas den subjektiva dimensionen till barnets 

upplevelse av ensamhet, brist på tillhörighet och utstötning. Den objektiva dimensionen inom 

social exklusion innebär en förlorad möjlighet till socialt deltagande och därmed en indirekt 

utstötning. Kielhofner (2012) beskriver att barn ofta undviker tillfällen där lusten till aktivitet 

hade kunnat utvecklas, på grund av svårigheter att utföra aktiviteter och rädslan för att bli 

sedd som dålig. Barn med funktionsnedsättningar har därmed en lägre möjlighet att utvecklas 

och uppleva tillfredsställande erfarenheter genom aktiviteter än barn utan 

funktionsnedsättningar. Enligt Barbour (1999) ägnar sig barn med lägre fysiska 

förutsättningar troligen åt andra typer av lekar och interagerar med andra på ett annat sätt än 

barn med högre fysiska förutsättningar. Detta menar Barbour delvis beror på möjligheten att 

använda tillgänglig utrustning och material samt delta i aktiviteter på lekplatsen. 

 

2.2 Lek som aktivitet på lekplatsen 

Lekplatser främjar bland annat barnets fin- och grovmotoriska fysiska färdigheter, fysiska 

uthållighet, kognitiva och sensoriska färdigheter (Yantzi et al., 2010) samt barnets sociala 

förmågor genom interaktion och kommunikation med andra personer (Botsoglou et al., 2011). 

Yantzi et al. (2010) menar att barn som inte har tillgång till lekplatser med dessa faktorer i 

åtanke försätts i riskzonen för negativa hälso-, lärande-, och sociala konsekvenser. Studier om 

barns lek i förhållande till olika typer av funktioner eller utrustning på lekplatsen har visat att 

barnets lekbeteende påverkas av utrymme per barn, typ och tillgänglighet av både fasta och 

lösa delar och utrustning samt graden av utmaning. Barnets beteende påverkas också av dess 

egna fysiska förutsättningar, de motoriska färdigheterna. Eftersom olika fysiska miljöer 

framkallar olika typer av lekbeteende, är det viktigt att identifiera de funktioner på lekplatser 

som stimulerar utvecklingen av alla barn, även de med olika nivåer av fysisk kompetens 

(Barbour, 1999).  
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Interaktionen mellan miljöns och individens egenskaper resulterar i vad människor gör och 

hur de gör det. När individens kapacitet inte når upp till kraven som ställs utifrån miljön kan 

känslor av oro och nedstämdhet uppstå. Kraven och begränsningarna påverkar drivkraften och 

individens handlingar på ett negativt sätt, vilket i förlängning även påverkar uppkomsten av 

vanor och roller (Kielhofner, 2012). För barn med funktionsnedsättning kan miljöns 

utformning vara helt avgörande för barnets delaktighet i aktivitet på lekplatsen. En 

välutformad lekplats med tillgänglighet, intressanta utrymmen och redskap erbjuder inte bara 

utvecklingstillfällen för barn med funktionsnedsättningar, utan även barnets vänner. 

Lekplatsen ska fungera som en mötesplats för alla barn (Harvard, 2006). Trots att lekplatsen 

innebär en sådan viktig miljö för barnet finns det få platser som tillhandahåller lekplatser som 

utformats så att de är tillgängliga för barn med olika typer av funktionsnedsättningar 

(Prellwitz & Tamm, 1999). 

 

2.3 Tillgänglighet 

På grund av att barn med funktionsnedsättningar utgör en generellt liten del av befolkningen 

är kännedomen kring tillgängligheten i deras vardagliga miljöer begränsad. Okunskap gör att 

de ofta stöter på hinder som stör eller försvårar deras möjligheter till delaktighet. Denna form 

av diskriminering minskar barnets känsla av inre värde, förhindrar det från att utöva sina fulla 

rättigheter och gör det socialt isolerat (McKeever, Dunn, Yantzi, Aslam, Doherty, Ruddick, 

Young, & Scott, 2015). Detta uppstår inte på grund av att barnen inte vill leka med varandra, 

utan för att den fysiska miljön begränsar dem. Allteftersom leken utvecklas och den fysiska 

omgivningen blir otillräcklig för barnen söker sig barn utan funktionsnedsättningar vidare och 

barnet med en funktionsnedsättning blir ensam kvar då miljön inte tillåter delaktighet. När 

barn med funktionsnedsättningar i lek med barn utan funktionsnedsättningar blir negativt 

påverkade av omgivningsfaktorer blir exkludering och utstötning tydlig. Forskning visar att 

den sociala jämförelsen bland barn är betydelsefull för självförståelsens utveckling. Positiv 

social jämförelse tros stärka självbilden, medan negativ sådan kan vara en källa till problem 

(Ytterhus, 2003). 

 

En grundläggande förväntning på en lekplats är att skapa en lekfull och social miljö för barn. 

Trots detta är lekplatsers användbarhet begränsad på grund av otillräcklig tillgänglighet. 

Lekplatsen bör skapas som en miljö som gynnar lek samt stödjer fysisk, social, känslomässig 

och kognitiv utveckling (Czalczynska Podolska, 2014). 
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2.4 Universell design 

Universell design handlar om att designa miljöer och redskap så att de blir så användbara som 

möjligt för så många som möjligt, utan att de för den delen ska se annorlunda ut (Björk, 2009; 

Hums, Schmidt, Novak & Wolff, 2016). Universell design beskrivs med andra ord som en 

människocentrerad design av allt med alla i åtanke (Hums et al., 2016). Målet med metoden är 

att ta bort hinder och bygga på ett tillgängligt sätt för att på så sätt möjliggöra maximal 

delaktighet för alla. Inom Universell design söks det efter nya lösningar på problem istället för 

att fokusera på anpassningar. Dessutom guidar Universell design utformaren i att skapa mer 

tillgängliga och användbara miljöer och redskap (Björk, 2009). 

 

Inom Universell design finns det sju principer [Tabell 1] som syftar till att vägleda i 

skapandeprocessen, ge kunskap till såväl utformare som användare gällande tillgängliga och 

användbara miljöer och redskap samt stödja utvärderingen av redan befintlig design (Björk, 

2009). 

 

2.4.1 Tabell 1. Universell designs sju principer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1. Rättvis användning: Designen ska vara 

användbar för alla, oavsett förmåga. 

2. Flexibel användning: Designen ska tillgodose 

flera val och förmågor. 

3. Enkelt och intuitivt användande: Instruktioner 

ska vara lätta att förstå och onödiga svårigheter ska 

undvikas. 

4. Uppfattningen av information: Designen ska 

kommunicera nödvändig information på olika sätt 

oavsett miljön och användarens sensoriska förmåga. 

5. Tolerans för fel: Designen ska minimera skada 

och effekter vid fel användande. 

6.  Låg fysisk ansträngning: Designen ska 

användas effektivt och bekvämt med minimal 

ansträngning. 

7. Storlek och utrymme för tillvägagångssätt och 

användning: Designen ska ha anpassad storlek 

utifrån användningsområde och ska kunna användas 

oavsett användarens förmåga (Hums et., al, 2016). 
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2.5 Lagar och rättigheter 

I Sverige omfattas lekplatser av Plan- och bygglagen (SFS, 2010:900) som är en lag om 

byggande samt planläggning av mark och vatten med en strävan att främja en jämlik 

samhällsutveckling, goda sociala levnadsförhållanden och en hållbar livsmiljö. Eftersom 

lekplatser enligt definition i kap. 1, § 4 (SFS, 2010:900) är en allmän plats avsedd för ett 

gemensamt behov, innebär det att det finns ett krav på att de ska vara tillgängliga för personer 

med nedsatt rörlighet- eller orienteringsförmåga (SFS 2010:900, kap. 8, § 12). Samhällets 

olika organ ska arbeta med att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället för alla barn, vilket 

enligt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN) innefattar krav 

på att redan befintliga lekplatser ska reformeras så att de blir användbara för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Boverkets författningssamling ALM 2 (BFS 

2011:5) innehåller råd om tillgänglighet och användbarhet på allmänna platser förutom 

byggnader. Det betyder att allmänna platser ska utformas så att de kan nyttjas av både barn 

och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

 

Barnkonventionen (UNICEF, 2009) är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och 

alla länder har eget ansvar att respektera dessa. Barnkonventionen tar bland annat upp att barn 

med fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning har rätt att leva ett fullvärdigt liv och att aktivt 

kunna delta och integrera i samhället, detta under förhållanden som främjar självförtroende 

och utveckling. Alla barn har rätt till vila, fritid och lek samt ska ha möjlighet att utföra 

aktiviteter som den önskar. 

 

2.6 Problemformulering 

Det finns en mängd information och forskning kring hur viktig leken är för barnets utveckling 

och välbefinnande. I Sverige är det varje enskild kommun som ansvarar för tillgängligheten i 

den fysiska miljön och att alla medborgare ska ha samma rättigheter att kunna nyttja den på 

ett tillfredsställande sätt. Detta gör det intressant att utforska hur det faktiskt ser ut i Sveriges 

kommuner idag. Hur tar kommunerna ställning till vikten av tillgänglighet? Och med fokus på 

barnet: hur agerar kommunerna för att möjliggöra barnens rättigheter till delaktighet genom 

tillgängliga lekplatser? Syftet med denna studie är därför att beskriva Sveriges kommuners 

riktlinjer för tillgänglighet på lekplatser.  
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3. Metod 

3.1 Design 

För att besvara studiens syfte hade författarna för avsikt att göra en litteraturöversikt med 

inspiration av Fribergs (2012) beskrivning av en diskursanalys, då den lämpar sig för olika 

former av riktlinjer och policydokument. Diskursanalysen gjorde det möjligt att undersöka 

vad de olika riktlinjerna innebar, om det framträdde teman och kategorier genom de olika 

riktlinjerna samt att undersöka likheter och skillnader, i detta fall gällande riktlinjer för 

tillgängligheten på lekplatser i Sveriges kommuner. 

 

3.2 Litteratursökning 

Syftet var att söka fram en riktlinje om tillgänglighet per kommun. De initiala sökningarna 

skedde på Google. Sökorden som användes var “riktlinjer tillgänglighet kommun *” (*=namn 

på kommun). För att undvika eventuella bortfall granskade författarna de fem första sidorna 

med förhoppningen att inte gå miste om relevanta dokument. Denna sökning skedde för 

Sveriges samtliga 290 kommuner. Med tanke på författarnas val att använda sig av en 

sökmotor istället för en databas utfördes därefter även sökningar på respektive kommuns 

hemsida, vilket möjliggjorde för författarna att finna riktlinjer från kommuner som inte gav 

någon träff genom första sökningen på Google. De sökord som användes på kommunernas 

hemsida var också “riktlinjer tillgänglighet”. Sökorden diskuterades fram utifrån studiens 

syfte för att samla in ett så brett underlag som möjligt för att sedan inkludera eller exkludera 

riktlinjerna. Författarna sökte på Sveriges totalt 290 kommuner och fann riktlinjer om 

tillgänglighet på 76 av dem. Av dessa handlade 37 riktlinjer om tillgänglighet på lekplatser. 

 

3.3 Urval 

Författarna beslutade om kriterier för vilket material som skulle inkluderas respektive 

exkluderas i studien. Enligt Friberg (2012) är det viktigt att göra ett urval där 

inklusionskriterier bestäms för att avgränsa området i enlighet med studiens syfte. För att bli 

inkluderade krävdes det att materialet kom från och var framtaget av Sveriges kommuner och 

handlade om tillgänglighet. Många kommuner hade information om deras lekplatser på sin 

hemsida, exempelvis lokalisering och i somliga fall information om att lekplatsernas 

tillgänglighet skulle ses över. Det fanns dock ingen konkret information om vad på 

lekplatserna som skulle undersökas närmare eller om vilken form av åtgärder som skulle 

utföras. Denna information på kommunernas hemsidor ansågs inte vara dokument som 
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uppfyllde kravet för riktlinjer eller studiens syfte och togs därför inte med i studien. Begreppet 

”Riktlinjer” definierades i studien som enskilda dokument oftast i portable document format, 

så kallade PDF-filer. Kommunerna benämnde dessa som riktlinjer, lekplatsutredning, 

parkprogram, lekplatsprogram, lekplatsplan, inriktningsdokument och idébok, och vars 

innehåll tar upp tillgänglighet och i vissa fall även tillgänglighet specifikt på lekplatser. 

Utifrån kriterierna fick författarna fram riktlinjer från 76 kommuner. Därefter exkluderades de 

riktlinjer som inte innehöll information om tillgänglighet specifikt på lekplatser, eftersom 

dessa inte helt överensstämde med studiens syfte. Efter exkluderingen återstod 37 kommuner 

med varsin riktlinje om tillgänglighet på lekplatser.  

 

3.4 Dataanalys 

Författarna analyserade riktlinjerna efter Fribergs (2012) beskrivning av en litteraturöversikt 

med inspiration av en diskursanalys. Författarna bearbetade riktlinjerna separat och 

tillsammans ett flertal gånger för att skapa sig en uppfattning om dess innehåll. I de 37 

riktlinjer som författarna fann kunde tydliga ämnen urskiljas då dessa var återkommande i en 

absolut majoritet av riktlinjerna. Dessa ämnen formades till teman som gjorde det möjligt för 

författarna att jämföra och analysera riktlinjerna för att utforska hur Sveriges kommuner 

arbetade gällande tillgänglighet på lekplatser och om det fanns några likheter. Resultatet 

presenteras i bifogad bilaga (Bilaga 1). 

 

Utöver de teman som författarna påträffade observerades även olika kategorier. Friberg 

(2012) beskriver att författaren, genom användandet av diskursanalys, kan granska vems 

behov som täcks in och inte i det analyserade materialet. Med detta i åtanke formade 

författarna kategorier utifrån olika kognitions- och kroppsfunktioner, vilka kunde urskiljas i 

35 av kommunernas riktlinjer. Universell design handlar om tillgänglighet för alla (Björk, 

2009), vilket författarna valde att använda som underlag i sin analys om förmågor och 

problematik som togs upp i riktlinjerna. Kategoriseringen skedde genom att författarna 

kopplade fynden till de sju principerna inom Universell design. Kategorierna förklarades och 

sammankopplades med passande princip från Universell design för att skapa en förståelse för 

vilka faktorer som uppfylldes respektive saknades i enlighet med vardera kategori. Detta 

resultat presenteras i bifogad bilaga (Bilaga 2). 

 

 

 



 

8 
 

För att läsaren skulle kunna undersöka vilka kommuner som innefattades i resultatet blev 

varje kommun tilldelad en siffra som framkommer i de bifogade bilagorna, dessa presenteras i 

resultatet med siffror inom parantes.  

 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

Studien syftar till att beskriva redan befintliga riktlinjer i Sveriges kommuner. I enlighet med 

godhetsprincipen (Olsson & Sörensen, 2011), ville författarna ta fram kunskap kring de 

befintliga riktlinjernas information och användbarhet. Författarnas intention var att använda 

principen att inte skada (Olsson & Sörensen, 2011), eftersom avsikten var att göra gott, men 

fann trots det en risk för att befintliga riktlinjer kunde komma att förkastas. För att förebygga 

denna risk ville författarna lägga vikt vid anledningen till att tydliggöra eventuella avvisanden 

och ha goda grunder för eventuella bortfall. Författarnas avsikt var inte att uttrycka sig 

negativt om redan tillgängligt material, utan att använda det som en källa till utveckling.  

 

Enligt Friberg (2012) har litteraturöversikter fått kritik för att det finns en risk i arbetet med 

urval, att författaren exempelvis väljer studier för att stödja sin egen ståndpunkt. Risken 

minimerades då författarna var öppna för informationen i materialet så länge det var i enlighet 

med syftet, att det skulle handla om tillgänglighet specifikt på lekplatsen. Risken för 

eventuella bortfall minimerades genom att insamlingen av data utfördes två gånger och på två 

olika sätt.  

 

Författarnas intention var att ha ett kritiskt förhållningssätt till den data som bearbetades, 

grundat i den kunskap och evidens som finns inom arbetsterapi. Författarna la inte in några 

egna värderingar i analysen utifrån det insamlade materialet, varpå de anser att studien kan 

göra nytta som underlag för framtida forskning. Författarna har inte funnit någon tidigare 

studie liknande denna och anser att fokus på tillgängliga lekplatser kan komma till nytta för 

alla Sveriges kommuner och deras framtida arbete med frågan. Kartläggningen utfördes då 

författarna ansåg att nyttan var större än riskerna. 

 

4. Resultat 

Av Sveriges 290 kommuner kunde riktlinjer för tillgänglighet endast finnas på 76 (26%) 

kommuners hemsidor. Hos dessa 76 kommuner fann författarna att 37 (13%) kommuner hade 

riktlinjer om tillgänglighet som innefattade information om tillgängligheten på lekplatser. 
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4.1 Teman 

I de riktlinjer som samlades in och bearbetades från de 37 kommunerna kunde författarna 

urskilja återkommande ämnen. Av dessa ämnen skapades teman som sammanställdes och 

jämfördes. 

 

4.1.1 Lekens värde  

I ungefär hälften (51%) av de kommunala riktlinjer där tillgängligheten på lekplatser beskrevs 

finns information om lekens värde (1-5,11,15,18,20,22-24,26,31-32,34-37), där beskriver 

kommunerna hur viktigt leken är för barnets utveckling och välmående. Många kommuner 

beskriver att leken utvecklar barnens sociala, fysiska och mentala färdigheter och att leken är 

minst lika viktig för barn med funktionsnedsättningar som för barn utan 

funktionsnedsättningar. Kommunerna påpekar själva att det finns brister gällande 

tillgängligheten på lekplatser vilket de uttrycker kan innebära begränsningar i barnets 

möjlighet till lek. 

 

4.1.2 Definition av tillgänglighet  

Av de kommuner som tog upp tillgänglighet i sina riktlinjer beskrev sex (16%) av de totalt 37 

kommunerna tillgänglighet i förhållande till personer med funktionsnedsättningar, en 

anpassad miljö och anpassade redskap som ska vara framkomlig och kunna nyttjas av alla 

individer oavsett funktionsnivå (5-8,16,32). Vidare beskrev fyra (11%) kommuner sina 

lekplatser som tillgängliga för allmänheten på grund av dess centrala läge, mått på avståndet 

mellan bostad och lekplats samt goda förbindelser med kommunaltrafik (19,22,25,30). 

Tillgänglighet definierades av tio (27%) kommuner både som närhet och i förhållande till 

personer med funktionsnedsättningar (2-3,14-15,21,23,27-29,31). De resterande 17 (46%) 

kommunerna hade ingen definition av ordet tillgänglighet och dess innebörd (1,4,9-13,17-

18,20,24,26,33-37). 

 

4.1.3 Förslag på åtgärder 

Majoriteten av kommunerna tar i sina riktlinjer upp att både föräldrar och barn som 

exempelvis använder rullstol ska kunna ta sig fram och komma åt lekredskapen från rullstolen 

samt att lekredskapen i största möjliga utsträckning ska kunna användas av personer med 

funktionsnedsättningar. Av de 37 kommunerna tar 25 (68%) upp förslag på åtgärder för att 

öka tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar så som rörelsehindrade, 

synskadade, kognitivt nedsatta och hörselskadade (1,3,5-8,10-11,14,16,18-20,22-29,31-
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32,36). I majoriteten av riktlinjerna fanns det dock inte specifik information kring om 

åtgärderna var eller planerades bli implementerade i de respektive kommunerna. 

Kommunerna skriver dessutom att lekplatserna enbart behöver vara delvis tillgängliga vid 

upprustning, vilket gör att alla åtgärder som beskrivs som förslag inte är aktuella för varje 

lekplats. 

 

I kommunernas riktlinjer är ekonomi och budget återkommande faktorer. Många kommuner 

uttrycker i sina riktlinjer att mer ekonomiska medel måste prioriteras till lekplatser, då 

behovet av åtgärder är stort. I de flesta fall beskrivs vilken del av budgeten som ska gå till 

upprustning, nyanläggning eller drift. Dessa kommuner tar även upp att åtgärder för ökad 

tillgänglighet ska ske vid upprustning samt nyanläggning, men endast en kommun 

specificerar kostnaden för dessa åtgärder (25). 

 

4.1.4 Lagar och förordningar 

Av de 37 kommunerna hänvisar 18 (49%) kommuner (3,5,8-9,13,15-17,19,23,25,27-30,32-

33,37) till Plan- och bygglagen [PBL]. Bland annat beskriver de att en byggnad ska vara 

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att 

det vid nybyggnation gäller för hela platsen. Kommunerna hänvisar dessutom till Boverket, 

varav sex (16%) kommuner (3,12,19,21,29,31) specifikt till Boverkets byggregler [BBR]. Sju 

(19%) kommuner (4,6-7,25,27-28,32) hänvisar till Boverkets författningssamling [BFS], 14 

(38%) kommuner (4,6,8-9,14,16-17,23,27-28,30,32-33,36) preciserar sitt hänvisande till 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder [HIN] 

och sju (19%) kommuner (4,6,16-17,25,28,30) till Boverkets föreskrifter om allmänna råd om 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på 

allmänna platser [ALM]. Att FN:s barnkonvention kan komma att bli lag i Sverige och bör 

finnas i åtanke vid utformningen av lekplatser för att alla barn ska ha möjlighet till lek, fritid 

och vila lyfts av 14 (38%) kommuner (1-3,11,13,15,18,20,23-24,29,31-32,37). Av de 37 

kommuner som skrivit om tillgänglighet på lekplatser nämner fem (14%) kommuner 

(10,22,26,34-35) inga lagar eller förordningar i sina riktlinjer. 

 

4.2 Kategorier från riktlinjerna i förhållande till Universell design 

Av de 37 kommunerna var det två som endast nämnde att det skulle tas hänsyn till personer 

med rörelsenedsättning och orienteringssvårigheter, dessa berörde dock inga specifika 

åtgärder eller definitioner för nedanstående funktioner. Författarna räknade därför inte in 
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dessa två kommuner i denna del av analysen. Genom analysen av kommunernas riktlinjer 

skapade författarna kategorier utifrån funktioner som kopplades till de sju principerna i 

Universell design.  

 

4.2.1 Kognition:  

I sina riktlinjer beskriver 21 (60%) av kommunerna (4-7,9-10,14,16-17,19-23,25,27-29,31-

32,34) kognition som nedsatt orienteringsförmåga och svårigheter i att koncentrera sig och 

fokusera på leken på grund av för mycket stimuli av omgivningen. Det nämns också vilka 

svårigheter och konsekvenser det kan medföra för barnet i leksammanhanget samt lämpliga 

åtgärder för dessa. Riktlinjerna presenterar åtgärder där förslagen främst handlar om att ha 

olika indelningar på lekplatsen, lugna respektive aktiva zoner och lättövergripliga lekplatser 

för att på så sätt minska antalet intryck. Andra förslag för att minska antalet intryck och öka 

möjligheten att orientera sig var att ha en enkel grundstruktur med synlig och lämplig 

färgsättning samt behovet av enkla informationstavlor och kartor. 

 

Kategorin kognition kopplades till principen för rättvis användning eftersom att det var 

förenligt med att lekplatsen ska vara användbar av alla oavsett förmåga. Kategorin kopplades 

även ihop med principerna flexibel användning samt uppfattningen av information med tanke 

på att det hörde samman med åtgärder för orienteringssvårigheter och olika zoner som 

möjliggör för barnet att nyttja lekplatsen på sitt eget sätt i sin egen takt. 

 

4.2.2 Syn: 

I sina riktlinjer tar 32 av 35 (91%) kommuner (1-7,9,11-28,31-32,34-37) upp svårigheter och 

åtgärder för personer med synnedsättningar, majoriteten av dessa lyfter vikten av att ta hänsyn 

till att det ska finnas utrymmen på lekplatsen som innefattar både sol och skugga. Ytterligare 

faktorer som nämns är belysning både dag- och nattid, främst för trygghet vid mörker men 

också för att på dagtid få varierade intryck genom olika ljussättningar. Dessutom nämns olika 

färgkombinationer och kontrastmarkeringar för att tydliggöra kanter, lekredskap och olika 

zoner. Andra åtgärder för personer med nedsatt syn är taktila informationstavlor och kartor 

samt i enstaka fall räta vinklar istället för rundade. 

 

Kategorin kopplades främst ihop med principen uppfattningen av information, då det stämmer 

överens med kommunernas förslag på informationstavlor och kartor samt olika 

färgkombinationer. Informationstavlorna gör att kategorin även kunde kopplas till principen 
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tolerans för fel. De principer som kopplades ihop med kategorin syn var även principerna för 

rättvist användande och flexibelt användande för att kommunerna tar hänsyn till personer med 

synnedsättningar och hur miljön bör anpassas för att vara tillgänglig för denna grupp. 

 

4.2.3 Hörsel: 

Faktorer som kan ha inverkan på barnets lek på grund av problematisk eller nedsatt hörsel 

nämns av 11 (31%) kommuner (2-5,9-10,14-16,20,23). Kommunerna lyfter återigen vikten av 

indelade zoner på lekplatsen för att på så sätt skapa en lugnare miljö. Det nämns även att 

lekplatsen inte ska ligga i närheten av trafikerade vägar, men att det i de fall då det gör de bör 

finnas åtgärder i form av exempelvis bullerplank och växter som förhindrar störningar från 

trafiken.  

 

Även till kategorin hörsel kunde principerna rättvis användning och flexibel användning 

kopplas eftersom att det hör ihop med att lekplatsen ska vara tillgänglig för alla genom 

utformningen av olika zoner. 

 

4.2.4 Kroppsfunktion: 

Att utformningen av lekplatsen vad gäller lekredskap och möbler i möjligaste mån ska vara 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar lyfts i 32 (91%) av kommunernas (1-

12,14-18,20-29,31-32,34-36) riktlinjer, framförallt syftar de till rullstolsburna. För att detta 

ska bli möjligt tar majoriteten av dessa kommuner upp förslag som exempelvis att 

markbeläggningen ska vara anpassad och i ett material som möjliggör framkomlighet till 

lekredskapen. Hänsyn ska även tas till personer med andra fysiska funktionsnedsättningar i 

form av låga nivåskillnader, platser för vila och möjlighet till stöd med hjälp av ledstänger. 

Åtgärder som tas upp i riktlinjerna är att prioritera lekredskap som är multifunktionella så att 

de kan nyttjas av flera barn samtidigt och att de ska ha olika funktioner, exempelvis att en 

trappa till sandlådan kan vara ett bakbord för ett barn och en utmanande klättring för ett annat. 

Dessutom ska redskapen i möjligaste mån placeras både högt och lågt så att barn med olika 

fysiska förmågor kan nyttja dem. Allergier nämns också, att allergiframkallande växter och 

avgaser från trafik bör undvikas. 

 

Kategorin kroppsfunktioner kunde kopplas till principen storlek och utrymme för 

tillvägagångssätt och användning, principen för rättvist användande och principen flexibelt 

användande eftersom att kommunerna tar upp att lekplatsmiljön ska vara tillgänglig för till 
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exempel personer som är rullstolsburna eller att redskapen ska kunna nyttjas av barn med 

olika förutsättningar. Kategorin kopplades även ihop med principen låg fysiskt ansträngning 

då kommunerna bland annat tar upp behovet av platser för vila. 

 

4.2.5 Arm- och handfunktion: 

Totalt fyra (11%) av kommunerna (4-5,16,24) nämner åtgärder för nedsatt hand- och 

armfunktion i sina riktlinjer, varav tre (8%) berör vikten av armstöd på sitt- och viloplatser 

och en (2%) tar upp att lekplatsen bör ha redskap som är enkla att greppa med händerna. 

 

Kategorin arm- och handfunktion kopplades främst till principen storlek och utrymme för 

tillvägagångssätt och användning på grund av att den principen kopplas till hand- och grepp 

storlek på redskapen. Principerna låg fysiskt ansträngning samt flexibel användning kopplades 

också ihop med denna kategori då de handlar om att lekplatsen och dess redskap ska kunna 

nyttjas med ett rimligt mått av styrka och med rätt ergonomi. Kategorin kopplades även till 

rättvist användande som faller in för alla kategorier eftersom att den hör samman med 

åtgärder för att få lekplatsen att kunna användas av alla. 

 

5. Diskussion 

I Världshälsoorganisationens [WHO] internationella klassificering av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa [ICF] beskrivs olika faktorer som har ett samband till hälsa, så som 

aktivitet och delaktighet, kroppsfunktioner samt miljöfaktorer (Kolehmainen, Ramsay, 

Mckee, Missiuna, Owen & Francis, 2015), vilket även Universell design relaterar till 

(Ringaert, 2002). Även Kielhofner (2012) och Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby och Letts 

(1996) tar upp dessa begrepp och beskriver att de har en samhörighet och relation till varandra 

och att aktivitetsutförande sker mellan en person och dess miljö, vilket skapar en balans hos 

individen. Leken är en värdefull aktivitet samt bidragande faktor till barns hälsa och 

välbefinnande, vilket är en central del inom arbetsterapi (Brentnall, Bundy, Cathrine & Kay, 

2008) där fokus ligger på aktivitet och delaktighet (FSA, 2012). 

 

Utifrån analysen framkom det att det finns en brist på kommunernas hemsidor angående 

informationen om tillgängligheten på lekplatser. Med de siffror som togs fram från 

kommunernas riktlinjer i åtanke, är Sveriges kommuners arbete med tillgängliga lekplatser 

inte förenligt med Barnkonventionen (UNICEF, 2009), som idag ligger som förslag för att 
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ingå i svensk lag, eller Plan- och bygglagen (SFS, 2010:900). Under de senaste åren har 

uppmärksamhet kring tillgänglighet för alla människor ökat och lika möjligheter för alla 

människor att delta i samhället betonats. Tillgänglighet är mötet mellan individens 

funktionella förmåga och de krav som ställs av den fysiska miljön (Iwarsson & Ståhl, 2003). 

Som framgår i resultatet har kommunerna dock olika definitioner på tillgänglighet; 

tillgänglighet som närheten till lekplatsen och var den är placerad samt tillgänglighet i 

förhållande till personer med funktionsnedsättningar, exempelvis rullstolsburna. Iwarsson och 

Ståhl (2003) beskriver att tillgänglighet ofta dras i parallell med användbarhet och att båda är 

kopplade till individuella tolkningar, som på vilket sätt miljön möjliggör utförande av en 

aktivitet ur en subjektiv synpunkt, alltså användarens egna perspektiv. Användbarhet och 

barnens egna upplevelser av sina möjligheter till lek på lekplatsen var inget som framkom i 

resultatet. 

 

Hälften av de analyserade kommunernas riktlinjer innehåller information om hur viktig lek är 

för barn. Ställs det resultatet i relation till samtliga kommuner i Sverige, är det endast cirka sju 

% som lyfter lekens värde. Leken är barnets primära aktivitet och utvecklar både fysiska- och 

mentala förmågor. Svårigheter i att aktivt delta i lek som aktivitet kan leda till att barnet har 

en sämre möjlighet att uppnå sin fulla potential (Berinstein & Magalhaes, 2009; Botsoglou et 

al., 2011; Fallon & MacCobb, 2013). Att delta i lek som aktivitet är centralt för barns hälsa 

och betydelsefullt för deras långsiktiga kognitiva, fysiska och sociala utveckling. Dessutom 

minimeras risken för långsiktiga hälso- och sociala problem för barn med motoriska 

funktionsnedsättningar (Coyne & Chung, 2015; Kolehmainen et al., 2015). Kommunerna 

beskriver lekens värde, men om de ser på lekplatsen utifrån dess lekvärde i relation till barnen 

framgår inte i resultatet. 

 

Kielhofner (2012) definierar delaktighet som engagemang i aktivitet vilket är viktigt för 

barnets välbefinnande. Resultatet visar att 25 av kommunerna beskriver förslag på åtgärder 

för ökad tillgänglighet vid upprustning av lekplatser, majoriteten av dessa nämner dock inte 

om åtgärderna är aktuella eller inte för den specifika kommunen. Frågan om hur det faktiskt 

ser ut med tillgängligheten på lekplatser i respektive kommun är därför kvarstående. 

Kommunerna kopplar förslagen på åtgärder till referenser från bland annat HIN (2003:9), där 

det framgår att brister som gör det svårt för barn med någon form av funktionsnedsättning bör 

åtgärdas, samt ALM (2011:5) som påpekar att platser, där lekplatser är inkluderat, ska vara 

utformade så att de kan användas av personer med funktionsnedsättningar. Att inte ha 
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tillgängliga lekplatser är inte förenligt med Barnkonventionen (UNICEF, 2009), som tydligt 

säger att alla barn har samma värde och att ingen får diskrimineras. Om lekplatserna endast 

ska vara delvis tillgängliga kan det leda till en uppdelning av individer på lekplatsen, barn 

med funktionsnedsättningar kan inte vara delaktiga och blir utpekade som annorlunda 

(Prellwitz & Skär, 2007). Enligt Kielhofner (2012) har barn med en funktionsnedsättning 

redan färre tillfällen att utöva tillfredställande aktiviteter jämfört med barn utan 

funktionsnedsättningar, den bristande möjligheten till delaktighet gör att barnet kan börja 

undvika tillfällen där den kunde ha utvecklat lust och glädje i aktiviteten. En miljö som inte är 

tillgänglig för barnet och ger den möjlighet att vara delaktig i lek påverkar barnets lekfullhet 

negativt (Coyne & Chung, 2015).  

 

Samtidigt som kommunerna presenterar förslag på åtgärder för att tillgodose barn och vuxna 

med olika funktionsnedsättningar tillägger de att alla lekplatser inte behöver vara helt 

tillgängliga, utan endast delvis eller inte alls. Barn med funktionsnedsättningar är mer sårbara 

när det kommer till miljön (Fallon & MacCobb, 2013). Kielhofner (2012) beskriver att miljön 

tillhandahåller både resurser och begränsningar, dessa är avgörande för de aktiviteter 

människan väljer och utför. Begränsningar i miljön kan hindra både drivkraft och handlingar. 

Vidare beskriver Kielhofner att det finns många hinder i vår fysiska miljö och att den har 

formats utan omtanke för personer med olika funktionsnedsättningar, men med adekvata och 

relevanta stöd kan delaktighet i aktivitet förändras istället för att förhindras. Fallon och 

MacCobb (2013) menar i likhet med Kielhofner att ett lyckat deltagande i aktivitet för 

personer med någon form av funktionsnedsättning kan uppnås genom att ha goda stöd och 

anpassningar i miljön. Law et al. (1996) lyfter också vikten av att anpassa och förändra miljön 

så att den blir tillgänglig, snarare än att förändra individen. Detta har arbetsterapeuter stora 

insikter och möjligheter att handleda i, eftersom de har en bred kunskap om människans 

funktionstillstånd i förhållande till miljön (Coyne & Chung, 2015; Ringaert, 2002). Även 

Socialstyrelsen (2016) lyfter miljöns inverkan på aktivitet då de skiljer på begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder. En funktionsnedsättning innebär en nedsatt fysisk, 

psykisk eller intellektuell förmåga. Ett funktionshinder uppstår först då en person med en 

funktionsnedsättning blir begränsad på grund av bristande tillgänglighet i omgivningen, vilket 

även stärks av Law et al. (1996). En otillgänglig miljö på lekplatsen kan leda till att ett aktivt 

deltagande i leken inte blir möjligt och att barnets självständighet blir inskränkt, vilket i sin 

tur kan leda till att den spontana kontakten med andra barn faller bort och att lekens fulla 
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värde inte kan uppnås (Fallon & MacCobb, 2013; Prellwitz & Skär, 2007).  

 

Barn med inlärningssvårigheter är enligt Bronson och Bundy (2001) mer sårbara när det 

kommer till miljöns påverkan och den bristande informationen kan leda till att deras 

möjligheter till lek inte blir likvärdig den för barn utan denna problematik. Hur 

tillgängligheten i miljön påverkar barnet är viktigt att observera för att bedöma graden av 

självständighet (Iwarsson & Ståhl, 2003). Många barn behöver på grund av den bristande 

tillgängligheten stöd av en vuxen (Prellwitz & Skär, 2007) vilket inskränker barnets 

självständighet och kan ha en stor inverkan på barnets välmående (Kielhofner, 2012; 

Lagerkvist & Lindgren, 2012). Eftersom den fysiska miljön är viktig för barnets möjlighet till 

aktivitet och delaktighet är det angeläget att implementera Universell design i de miljöer där 

leken utförs (Coyne & Chung, 2015). Resultatet visar att många kommuner fokuserar på barn 

med fysiska funktionsnedsättningar, framförallt rullstolsburna, varpå en koppling till 

principerna sex och sju i Universell design kunde urskiljas. Dessa principer fokuserar enligt 

Hums et al. (2016) på fysiska funktioner, vilket gör att barn med annan problematik inte 

åskådliggörs på samma sätt. Resultatet visar dessutom att den tredje principen i Universell 

design, som syftar till att instruktioner ska vara lättförståeliga oavsett användarens erfarenhet 

och koncentrationsförmåga samt att onödiga svårigheter bör undvikas (Hums et al., 2016), 

inte förekom i några av riktlinjerna. Denna princip skulle kunna kopplas till barn med 

kognitiva funktionsnedsättningar, såsom autism och uppmärksamhets- och 

hyperaktivitetsstörning (ADHD), som kan uppleva problem med att interagera och ta initiativ 

till lek och kontakt med andra barn (Yuill, Strieth, Roake, Aspden & Todd, 2007), samt 

svårigheter i att bibehålla koncentration och sammanhang i övergången mellan olika former 

av lek (Cordier, Bundy, Hocking & Einfeld, 2010). Barns rätt till lek glöms lätt bort för barn 

med psykiska, sensoriska och kognitiva funktionsnedsättningar då fokus hamnar på deras 

andra behov (Coyne & Chung, 2015). Universell design baseras på principen att det endast 

finns en population, bestående av personer med olika egenskaper och förmågor som ska tas i 

åtanke så att miljöns utformning passar alla (Iwarsson & Ståhl, 2003). 

 

I resultatet redovisades inte anledningen till att delvis göra lekplatserna tillgängliga och detta 

går därför inte att säkert svara på. Ekonomi och budget är dock återkommande faktorer i 

riktlinjerna och många kommuner önskar mer ekonomisk prioritering på lekplatserna. I 

resultatet presenterades också att endast en kommun beskriver en detaljerad kostnad för att 

anpassa tillgängligheten på lekplatsen, hur siffran har beräknats framgår emellertid inte men 
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det skulle vara intressant att veta hur det kommer sig att inte fler kommuner har en mer 

specifik budget. Enligt Coyne och Chung (2015) har de politiska, ekonomiska och sociala 

krafter som har inflytande över miljöns utformning stora möjligheter att påverka möjligheten 

till aktivitet. Tidigare forskning visar att avsaknaden av tillgänglighet på lekplatser beror på 

bristande kunskap, engagemang och lågprioriterad budgetering inom kommunens 

organisation (Prellwitz & Tamm, 1999).  

 

6. Metoddiskussion 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) beskriver att det finns olika åsikter om forskare ska ta 

tillvara på sin förförståelse för det studerade fenomenet eller inte. Det finns positiva och 

negativa sidor med det, men författarna valde att utnyttja sin förförståelse gällande tidigare 

forskning och evidens inom området samt arbetsterapeutiska kunskaper och erfarenheter för 

att få en djupare kunskap om fenomenet som studerades. Författarna valde, trots de 

förutfattade meningar som uppstod under forskningsprocessens gång att enbart utgå från fakta 

med relevanta och valida referenser, för att säkerställa studiens trovärdighet.  

 

Tillförlitlighet är enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) att noggrant bekräfta och 

stärka sina ställningstaganden under processens gång. För att stärka tillförlitligheten bestämde 

författarna tillsammans inklusions- och exklusionskriterier samt samlade in data men 

analyserade delar av materialet var för sig. Risken finns att författarna uppfattade kriterierna 

olika och därför hanterade riktlinjerna med olika bestämdhet under analysen. För att undvika 

detta konsulterade författarna varandra vid eventuella ovissheter. Tillförlitligheten stärks 

dessutom eftersom författarna valde att nämna de kommuner som tagits med i analysen vid 

namn. 

 

Data samlades in via internet och kommunernas hemsidor. En risk med valet av 

insamlingsmetod är att hemsidor är levande dokument vilket gör att det kan uppstå problem 

för läsaren att replikera metoden och få fram samma resultat. Valet att använda en sökmotor 

istället för en databas var i detta fall mer förenligt med studiens syfte då det krävdes för att 

finna den information som författarna sökte, vilket enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) stärker resultatets giltighet. Eventuellt kan bortfall ha uppstått om det finns kommuner 

som har riktlinjer som inte är tillgängliga till allmänhetens förfogande via internet eller inte 

överensstämmer med författarnas val av sökord. Med valet av en annan insamlingsmetod, 

exempelvis förfrågningar direkt till kommunerna, kunde detta eventuella bortfall ha undvikits. 
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Studien syftar till barn och deras möjlighet till lek på lekplatsen och författarna har lagt sin 

grund i forskning kring den specifika gruppen, vilket gör att resultatet inte är överförbart till 

andra gruppen än de författarna fokuserat på. 

 

7. Slutsats 

Det finns stöd från forskning att leken är barnets primära aktivitet och är av yttersta vikt för 

barnets utveckling och välmående, dock finns det brister i hur barnets möjlighet till aktivitet 

och delaktighet på lekplatsen presenteras i Sveriges kommuner idag. Trots att kommunerna 

tar upp åtgärder för hur tillgängligheten ska tillämpas på lekplatsen framgår det inte om de 

själva implementerat dessa. Det är säkert att säga att kommunernas information och arbete 

kring tillgängliga lekplatser är otillräcklig med hänsyn till de lagar och förordningar som de 

själva nämner i sina riktlinjer. Ett ytterligare tecken på att lekplatserna inte prioriteras är det 

faktum att många kommuner pekar på att budgeten för att genomföra nödvändiga åtgärder för 

ökad tillgänglighet är lågprioriterad. Genom att inte prioritera eller följa de förslag som finns i 

riktlinjerna utsätter kommunerna barnen med funktionsnedsättningar för diskriminering, 

frångår barnens rättigheter samt stannar upp deras utveckling. 

 

För att uppfylla de krav som ställs för att en lekplats ska vara tillgänglig och möjliggöra 

aktivitet och delaktighet för alla föreslår författarna att en mall med utgångspunkt från 

Universell design och dess sju principer bör arbetas fram och användas som standard inom 

området för tillgänglighet på lekplatser. I mallen bör det framgå en klar definition av 

begreppet tillgänglighet, för att kommunerna ska ha ett enhetligt tillvägagångssätt i sitt 

framtida arbete. 

 

Författarna vill dessutom förtydliga att det faktum att kommunerna inte har riktlinjerna 

synliga för allmänheten inte nödvändigtvis behöver betyda att kommunerna inte har lekplatser 

som är tillgängliga för alla. 

 

8. Tillkännagivande  

Författarna vill framföra ett stort tack till Maria Prellwitz för hennes inspiration och värdefulla 

synpunkter under arbetet med denna studie. Tack vare din tro på oss kunde vi ro detta i hamn 

tillsammans, för barnen! 
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Kommun Upprättad 
(giltighet) 

Definierar 
tillgänglighet 

Hänvisar till 
lagar/förordningar 

Förslag på 
åtgärder 

Beskriver 
lekens värde 

1. Burlöv 2014(2020)  FN:s Barnkonvention X X 

2. Danderyd 2011 N+F FN:s Barnkonvention  X 

3. Enköping 2014 N+F FN:s Barnkonvention, 
PBL, BBR 

X X 

4. Göteborg 2012  BFS, ALM, HIN  X 

5. Huddinge 2012(2020) F PBL X X 

6. Högsby  F BBR, BFS, ALM, 
HIN 

X  

7. Höör 2013(2025) F BFS X  

8. Kalmar 2008 F PBL, BBR HIN X  

9. Karlsborg 2010(2014)  PBL, BBR, HIN   

10. Kiruna 2012   X  

11. Kumla 2012(2020)  FN:s Barnkonvention X X 

12. Leksand 2014  BBR   

13. Lidingö 2013(2017)  FN:s Barnkonvention, 

PBL 
  

14. Linköping 2013 N+F BBR, HIN X  

15.  Luleå 2011 N+F FN:s Barnkonvention, 

PBL 
 X 

16. Lund 2011 F PBL, BBR, HIN, 

ALM 
X  

17. Malmö 2012  PBL, BBR, HIN, 

ALM 
  

18. Motala 2010(2020)  FN:s Barnkonvention X X 

19. Nykvarn 2015 N PBL, BBR X  

20. Piteå   FN:s Barnkonvention X X 

21. Skurup 2013 N+F BBR   

22. Stockholm 2000 N  X X 

23. 

Sundbyberg 

2014(2018) N+F FN:s Barnkonvention 

PBL, BBR, HIN 
X X 

24. Svalöv 2015(2020)  FN:s Barnkonvention X X 

25. Svedala 2013 N PBL, BFS, ALM X  

26. Säter 2014(2019)   X X 

27. Tingsryd 2006 N+F PBL, BBR, BFS, HIN X  

28. Tyresö 2012 N+F  X  

29. Täby 2007 N+F  X  

30. Upplands 

Bro 

2016 N    

31. Varberg 2012 N+F  X X 

32. Västerås 2014 F  X X 

33. Växjö 2006     

34. Ystad 2012   X X 

35. Älmhult 2014(2024)    X 

36. Ängelholm 2009(2015)   X X 

37. Österåker 2013    X 

X= Ja. N=Tillgänglighet definieras som närhet till lekplatsen. F=Tillgänglighet definieras 

som tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. 
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Kommun Kognition Vision/

syn 

Hörsel/ 

Tal 

Kroppsfunktioner Arm- och 

handfunktioner 

1. Burlöv  X  X  

2. Danderyd  X X X  

3. Enköping  X X X  

4. Göteborg X X X X X 

5. Huddinge X X X X X 

6. Högsby X X  X  

7. Höör X X  X  

8. Kalmar    X  

9. Karlsborg X X X X  

10. Kiruna X X X X  

11. Kumla    X  

12. Leksand    X  

13. Lidingö  X    

14. Linköping X X X X  

15. Luleå  X X X  

16. Lund X X X X X 

17. Malmö X   X  

18. Motala    X  

19. Nykvarn X     

20. Piteå X X X X  

21. Skurup X X  X  

22. Stockholm X X  X  

23. Sundbyberg X X X X  

24. Svalöv  X  X X 

25. Svedala X X  X  

26. Säter  X  X  

27. Tingsryd X X  X  

28. Tyresö X X  X  

29. Täby X   X  

30. Upplands-Bro      

31. Varberg X X  X  

32. Västerås X X  X  

33. Växjö      

34. Ystad X X  X  

35. Älmhult  X  X  

36. Ängelholm  X  X  

37. Österåker  X    

X=Ja. 

 


